
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 12/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
27 DE JULIOL DE 2017.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.05 HORES
HORA D’ACABAMENT: 21.05 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Srs. REGIDORS:
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

ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ALFONSO FORRAT ESTÈVEZ

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
GABRIEL OLTRA MESTRE

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

ABSENTS EXCUSATS:
CARLOS MENGUAL MANZANARES
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY

SRA. SECRETÀRIA:
SOFIA GREGORI BOSCH

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

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

lloc  indicat  a  l’encapçalament,  es

reuneixen  sota  la  presidència  que

també  consta,  els  membres  de  la

corporació  expressats  al  marge,  a

l’objecte  de realitzar  la sessió del  Ple

de  l’Ajuntament,  amb  el  caràcter  i

convocatòria que també consten; actua

com  a  fedatari  públic  la  secretària

accidental de l’ajuntament.

El  Ple  es  constitueix  vàlidament,  per

complir  el  terç  legal  dels  seus

membres,  i  assisteix  el  president  i  la

secretària.

La Presidència declara oberta la sessió,

que  es  desenvolupa  d’acord  amb  el

següent Ordre del Dia: 
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PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA.

PRIMER.-  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS,  SOBRE  LA
MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER  SUPLEMENTS  DE  CRÈDITS
S/01/2017.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 14 de juliol de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/01/2017

Vist l’expedient número 01-2017-S de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit
finançats amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Vist que per Decret del Tinent d’Alcalde de 22 de febrer de 2017 (núm. 352/17), es va aprovar
la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, de la qual resulta un Romanent de Tresoreria
Total de 10.941.387,04 €, dels quals 3.482.613,93 € corresponen a Romanent de Tresoreria per
a Despeses Generals.

Vist que tal com consta en la memòria i en l’informe de la interventora, de data 11 de juliol de
2017  “Com  s’ha  dit,  el  Romanent  de  Tresoreria  és  positiu  i,  a  aquest  efecte,  l’article  32
(destinació del superàvit pressupostari) de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  estableix  que  "en  el  cas  que  la  liquidació
pressupostària  se  situe  en  superàvit,  aquest  es  destinarà,  en  el  cas  de  l’Estat,  Comunitats
Autònomes, i Corporacions Locals, a reduir el nivell d’endeutament net sempre amb el límit del
volum d’endeutament si aquest fóra inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció de
deute." A l’efecte del previst en aquest article s’entén per superàvit la capacitat de finançament
segons  el  sistema  europeu  de  comptes  i  per  endeutament  el  deute  públic  a  l’efecte  del
procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.

Per a l’exercici 2017, la Disposició Addicional vuitanta-dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre,
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, en relació amb la destinació del superàvit
pressupostari  de  les  entitats  locals  corresponent  a  l’any  2015,  prorroga  per  a  l’any  2016
l’aplicació de les regles contingudes en la DA Sisena de la LO 2/2012, el text de la qual és el
següent:

1. “Serà aplicable el que es disposa en els apartats següents d’aquesta disposició addicional a les
Corporacions Locals en les quals concórreguen aquestes dues circumstàncies:

a) Complesquen o no superen els límits que fixe la legislació reguladora de les Hisendes
Locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament

b) Que  presenten  en  l’exercici  anterior  simultàniament  superàvit  en  termes  de
comptabilitat  nacional  i  romanent  de tresoreria  positiu  per  a  despeses  generals,  una
vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament que s’instrumenten
en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta Llei

2.  L’any 2014,  a l’efecte de l’aplicació de l’article 32,  relatiu  a  la destinació del  superàvit
pressupostari, es tindrà en compte el següent:
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a) Les Corporacions  Locals  hauran  de  destinar,  en  primer  lloc,  el  superàvit  en
comptabilitat  nacional  o,  si  fóra  menor,  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31
de desembre de l’exercici anterior en el compte de «Creditors per operacions pendents
d’aplicar  a  pressupost»,  o  equivalents  en  els  termes  establerts  en  la  normativa
comptable i pressupostària que resulta d’aplicació, i a cancel·lar, amb posterioritat, la
resta d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades
a tancament de l’exercici anterior.

b) En el cas que, ateses les obligacions citades en la lletra a) anterior, l’import assenyalat
en la lletra a) anterior es mantinguera amb signe positiu i la Corporació Local optara a
l’aplicació del que es disposa en la lletra c) següent, s’haurà de destinar, com a mínim,
el percentatge d’aquest saldo per a amortitzar operacions d’endeutament que estiguen
vigents que siga necessari perquè la Corporació Local no incórrega en dèficit en termes
de comptabilitat nacional en aquest exercici 2014.

c) Si complit el previst en les lletres a) i b) anteriors la Corporació Local tinguera un saldo
positiu  de  l’import  assenyalat  en  la  lletra  a),  aquest  es  podrà  destinar  a  finançar
inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta siga financerament
sostenible.  A  aquests  efectes  la  llei  determinarà  tant  els  requisits  formals  com els
paràmetres que permeten qualificar una inversió com financerament sostenible, per al
que es valorarà especialment la seua contribució al creixement econòmic a llarg termini.
Per a aplicar el previst en el paràgraf anterior, a més serà necessari que el període mitjà
de pagament als proveïdors de la Corporació Local, d’acord amb les dades publicades,
no supere el termini màxim de pagament previst en la normativa sobre morositat.

3. Excepcionalment, les Corporacions Locals que en l’exercici 2013 complisquen amb el previst
en l’apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l’exercici 2012, i que a més en
l’exercici 2014 complisquen amb el previst en l’apartat 1, podran aplicar l’any 2014 el superàvit
en comptabilitat nacional o, si fóra menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals
resultant de la liquidació de 2012, conforme a les regles contingudes en l’apartat 2 anterior, si
així ho decideixen per acord del seu òrgan de govern.
4. L’import de la despesa realitzada d’acord amb el previst en els apartats dos i tres d’aquesta
disposició no es considerarà com a despesa computable a l’efecte de l’aplicació de la regla de
despesa definida en l’article 12.
5.  En relació amb exercicis  posteriors a 2014,  mitjançant  Llei  de Pressupostos Generals de
l’Estat es podrà habilitar, atenent a la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini d’aplicació
previst en aquest article”.

Vist  l’Informe  d’Intervenció,  de  data  11  de  juliol,  relatiu  a  la  destinació  del  superàvit
pressupostari en el qual es fa constar que:

“Els requisits de l’apartat primer es compleixen en l’Ajuntament d’Oliva, ja que de l’anàlisi de
l’endeutament que es va fer en l’informe de l’estabilitat del pressupost de l’exercici 2017, de
data 8 de maig, es va estimar el nivell d’endeutament a data de gener inferior el 28% i va ser
cancel·lada l’operació del FFP en l’exercici 2015.

El PMP que resulta del primer trimestre de l’exercici 2017 és de 8,51 dies, no obstant açò, s’ha
d’advertir que el PMP de les obligacions pendents de pagament calculades conforme a la Llei de
morositat supera els 60 dies i açò a causa que en aquest càlcul s’inclouen determinades factures
anteriors a 2014 el pagament de les quals es va paralitzar per diversos motius i que provoquen
un augment significatiu del PMP de les factures pendents de pagament.
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En relació  a  les  obligacions  pendents  d’aplicar  a  pressupost  i  les  obligacions  pendents  de
pagament cal advertir igualment que existeixen una sèrie de factures i obligacions pendents de
pagament  d’exercicis  tancats  que  s’hauria  d’estudiar,  si  escau,  iniciar  els  expedients
corresponents  per  possible  prescripció  estant  pendents  de  declarar  la  prescripció  ja  que
impliquen un incompliment  dels requisits establerts en la DA sisena de la LO 2/2012 per a
destinar el romanent de Tresoreria positiu a inversions financerament sostenibles.

No obstant açò, per a poder fer ús de la possibilitat  prevista en la normativa de destinar el
superàvit  pressupostari  a  inversions  financerament  sostenibles  existeix  també  un  requisit
temporal, de manera que a l’efecte de l’apartat 5 de la disposició addicional setzena del text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el cas que un projecte d’inversió No es
puga executar íntegrament en 2017, la part restant de la despesa autoritzada en 2017 es podrà
comprometre i reconéixer en l’exercici 2018, finançant-se amb càrrec al romanent de Tresoreria
de 2017 que quedarà afectat a aqueixa finalitat  per aqueix import restant i l’entitat local no
podrà incórrer en dèficit al final de l’exercici 2018.

Resultant que, l’article 28.f) la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, considera com a infracció molt greu –entre unes altres– la
conducta  quan siga culpable:  “f)  L’incompliment  de l’obligació de destinar íntegrament  els
ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute
públic de conformitat amb el previst en l’article 12.5 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  i  l’incompliment  de  l’obligació  de  la
destinació del superàvit pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net en els termes
previstos en l’article 32 i la disposició addicional sisena de la citada Llei.”, resulta evident que
les despeses específiques i determinades que es pretenen cobrir amb aquest suplement de crèdit,
no permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs.

Considerant que la modificació proposada és un suplement de crèdit, 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 romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Vist l’Informe de la Intervenció municipal, de data 11 de juliol de 2017, la Comissió d’Hisenda,
amb el vot favorable del Sr. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), Sr.
Blai  Peiró  Sanchis  (representant  de  Projecte  Ciutadans  d’Oliva,  4  vots),  Sr.  José  Salazar
Cuadrado  (representant  de  Gent  d’Oliva,  1  vot),  i  Sr.  Álex  Salort  Rubio  (representant
d’Esquerra  Unida,  1  vot)  i  l’abstenció  de  la  Sra.  Alejandra  Tomás  Doménech  Verdú
(representant del PP, 6 vots) i Sra. Ana Mª Morell Gómez (representant del PSOE, 4 vots),
DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar  provisionalment  l’expedient  número  01-2017-S  de  modificació  per
suplement  de  crèdit  que  es  finançarà  amb  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals
resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que afecta a les següents aplicacions
pressupostàries:
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SUPLEMENT CRÈDIT 
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

01100.9130000 Deute Públic.- Amort.
Préstecs. M/L Termini
fora sect. públic.

1.140.000,00 0,00 3.482.613,93 4.622.613,93

TOTAL
AUGMENTS

3.482.613,93

FINANÇAMENT:
CONCEPTE DENOMINACIÓ PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

87000 RLT  per  a  despeses
generals

0,00 0,00 3.482.613,93 3.482.613,93

TOTAL
AUGMENTS

3.482.613,93

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.

CINQUÉ.- 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.”

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

 Sr.  Canet  Llidó: “Aquest  punt,  el  següent  i  el  tercer  tot  són  modificacions
pressupostàries.  Aquest  i  el  tercer  guarden una  relació  entre  ells,  bàsicament  es
tracta de modificacions per suplements de crèdits i la S01 i la S03 tenen a vore amb
les amortitzacions anticipades de deute, tant per a l’amortització del capital com per
a l’amortització dels interessos; per això vénen, d’alguna forma, diferenciades. En
aquesta, en la S01, el que estem fent és suplementant el capítol IX, el que es destina
a despeses de capital, amb 3.582.000 euros. Teníem 1.140.000 en aqueix capítol, la
major part prové del romanent de tresoreria per a despeses generals, que recordem
que va ser en la liquidació del pressupost de 2016 de 3.482.000 euros, i després
100.000 euros que vorem en la modificació S03 provinents del Fons de Cooperació
Municipal pel decret 51/2017. Com en els últims anys,  destinem el romanent de
tresoreria per a despeses generals a amortització anticipada de deute, enguany amb
la  novetat  de la  proximitat  de l’endeutament  zero  que ja  hem parlat  en  algunes
ocasions.  Perquè ens fem una idea,  quan vam començar  l’exercici  les previsions
eren acabar aquest exercici 2017 amb un endeutament amb els bancs de 4.594.000
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euros,  aqueixes  eren  les  previsions  amb  què  començàvem  l’exercici.  Ara,  una
vegada que es  realitzen  les  amortitzacions  anticipades,  que  ara aprovem la  seua
modificació,  la  previsió  al  final  de l’exercici  d’endeutament  amb els  bancs  serà
d’1.011.830 euros. Què vol dir això? Que si nosaltres ara mateix tenim 1.140.000
euros en el capítol 9, en el cas que es prorrogara el pressupost d’aquest exercici a
l’exercici següent, en gener de l’exercici següent, en 2018, ja es podria amortitzar
anticipadament tot el deute que té aquesta administració amb els bancs, i en el cas
que configurem el  pressupost dins d’aquest  exercici  2017,  com seria  la  voluntat
d’aquest regidor delegat, també es contemplaria l’amortització anticipada de deute,
és a dir, aqueix 1.011.000 euros, i per tant arribaríem a l’exercici 2018, a partir de
gener, amb endeutament zero amb les entitats bancàries. En què es traduirà això per
a  la  ciutadania,  en  general,  d’Oliva?  Perquè  ens  fem  una  idea,  s’alliberarà  la
quantitat de diners que es consigna en el pressupost en el capítol IX, sempre una any
rere l’altre en amortitzacions de capital, que perquè ens fem una idea, en els últims
deu anys ha suposat una mitjana de 2.106.000 euros anuals. També s’alliberarà, per
altre costat, la quantitat de diners que anualment es consigna en els pressupostos en
el  capítol  III,  per  als  interessos  bancaris,  la  qual  cosa significa  que deixaran de
destinar-se diners de la ciutadania per a interessos bancaris, uns interessos que han
ascendit a 3.720.000 euros en els últims deu anys, i que suposen una mitjana anual
de 372.000 euros anuals; i per últim, també s’alliberaran els romanents de tresoreria
per a despeses generals que resulten de les futures liquidacions pressupostaries, en el
cas que siguen positives, òbviament, començant per la liquidació de l’exercici 2017
que es produirà  en febrer – març de 2018. És a dir,  en total,  i  si  fem cas a les
mitjanes dels últims deu anys, estem parlant de l’alliberament de 3.103.000 euros
per a poder-los destinar a millorar els serveis, a fer majors inversions, i tot això,
sense incrementar la càrrega fiscal per a la ciutadania.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  crec  que  ho  ha  explicat  perfectament  bé  el  ponent
d’Hisenda, el  Sr. Canet. Evidentment,  jo pense que hauríem de felicitar-nos tots;
estem parlant que l’Ajuntament d’Oliva en el 2018, si no falla absolutament res que
sembla que va ha ser així,  tindrà un endeutament  zero;  és a dir,  tindrà els  seus
comptes totalment sanejats, ni haurà d’aportar cap quantitat,  com ja ha dit,  per a
pagar interessos, i tampoc per a fer front a amortitzacions bancàries. Dic que tots ens
hauríem  de  felicitar,  especialment  els  qui  tenim  la  responsabilitat  de  governar,
aquells que portem delegacions i que han sabut, d’una forma o altra, cenyir-nos, o
tindre  una  contenció  de  despesa  important  a  l’hora  d’administrar  i  gestionar  les
nostres delegacions. Tot això, entre tots, crec que ha sigut possible que arribàrem a
aquesta situació econòmica, que ja la voldrien més de quatre ajuntaments, no cal dir
ací en quina situació econòmica estan alguns de la comarca, i per tant, jo crec que és
un motiu de felicitació per a tots;  independentment  que cadascú pensa que seria
millorable, si aqueixos diners s’haurien pogut destinar a alguna altra qüestió. El que
és ben cert és que a partir del 2018 ja no dependrem absolutament res de ningú a
l’hora  de  poder  invertir  els  romanents  de  tresoreria,  i  per  tant,  tindrem  una
possibilitat econòmica per a millorar serveis o per a gestionar les delegacions que
cadascú té al seu càrrec. Per tant, jo pense que és una magnífica noticia, que com ja
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he dit, hem de felicitar-nos tots, especialment l’equip de govern, i crec que a partir
del  2018 tindrem moltíssimes  possibilitats  per  a  millorar  molts  dels  serveis  que
s’estan prestant fins ara.”

 Sr.  Salort  Rubio: “Felicitar  al  company  Vicent  Canet  i  a  tot  el  departament
d’Hisenda per assolir aquest objectiu, que ja teníem tots en les nostres agendes. Es
tracta  d’haver  aconseguit  acabar,  en  aquest  cas,  en  una  previsió,  en  una  de  les
herències que teníem, i era un deute que ens deixava, en aquest cas, amb menys
diners disponibles. És una feina que ja es va fer en la legislatura passada molt bé,
però que s’ha culminat de manera extraordinària en aquesta. Per tant, felicitar-nos i
a partir d’ara a pensar a aprofitar el millor possible aquestes inversions, i en aquest
cas, no donar més beneficis als bancs.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc, com han dit els meus companys de corporació,
crec que hem de felicitar-nos, no només l’equip de govern, estic convençut que tota
la  corporació  ha  fet  un  esforç  important,  cadascú  en  la  mesura  de  les  seues
possibilitats.  Està  clar  que  en  aquest  últim  tram hi  havia  un  criteri  adoptat  per
l’equip de govern,  que havíem d’anar a buscar l’endeutament  zero,  però no vull
deixar  de  reconèixer  que  en  anteriors  corporacions  també  s’ha  fet  un  esforç
important, per tal que poc a poc s’anara reduint aquest endeutament. Crec que és una
tasca tant dels qui estem ara com dels que estaven, i espere que els qui vinguen
darrere facen igual.”

 Sra. Morell Gómez: “Compartesc també el sentiment que és molt important per a
les administracions locals, i per a aquest ajuntament, reduir els deutes. Portem la
legislatura passada treballant ja amb això, vam passar d’un 65 fins al final de la
legislatura a un 40% la reducció del deute, a pesar de tindre un pla d’ajust, i d’estar
en plena crisi, i va ser un esforç molt gran que van fer els diversos regidors perquè
no van tindre capacitat econòmica per a oferir als ciutadans el que els hauria agradat
a tots oferir-los. Però també hem de ser justos, l’herència d’aquest ajuntament no ha
tingut un endeutament molt  fort.  A principis de la legislatura passada teníem un
endeutament al voltant d’un 65 %, i hem de tindre en compte que la llei preveia un
110% que deixava als ajuntaments que es pogueren endeutar. L’Ajuntament d’Oliva
sempre ha tingut molt de cap a l’hora de gestionar recursos econòmics; altres ciutats
ja els hauria agradat inclús tindre el 65% i no trobar-se com es troben; per tant, jo
crec que hem de ser justos amb la historia de tots els qui han governat, els qui han
tingut l’Alcaldia, i els qui han segut regidors d’Hisenda, i els que han gestionant els
recursos econòmics perquè la veritat que han fet virgueries per a poder acabar l’any
i  poder  tirar  endavant  els  serveis  mínims  per  a,  almenys,  d’aquest  ajuntament;
sobretot també Serveis Socials, que jo crec que ha sigut una de les grans apostes en
aquestos anys. Així que em sembla una gran noticia, espere que les previsions es
complesquen, tampoc hem d’avançar les coses perquè solen eixir normatives cada
vegada restrictives, esperem que no isca cap sorpresa més; però si ho aconseguim en
l’any 2018 jo crec que hem d’estar tots molt satisfets de les gestions que s’han fet i
de la coherència econòmica que han tingut els diversos governs, siga del color que
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siga, perquè al final les gestions i poder fer una gestió sostenible dels recursos ens
ha portat a aquesta situació. I jo crec que, donem-li la historia el que li correspon, i
crec que aquest ajuntament sempre ha sigut molt coherent.”

Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde-President,  sotmet a votació el dictamen
transcrit que s’aprova pel Ple de l’Ajuntament, per 10 vots a favor (5 vots del Grup
Compromís per Oliva, 3 vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva,  1 vot del Grup
Esquerra  Unida  del  País  Valencià,  i  1  vot  del  Grup  Municipal  Gent  d’Oliva)  i  7
abstencions (5 del Grup Partit Popular i 2 del Grup Socialista Municipal).

SEGON.-  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS,  SOBRE  LA
MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER  SUPLEMENTS  DE  CRÈDITS
S/02/2017.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 14 de juliol de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/02/2017

Vist l’expedient número S/02/2017 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit
finançats amb nous ingressos produïts en el pressupost de l’exercici 2017.

Vist que tal com consta en la memòria de data 11 de juliol.... “Considerant la sentència 335/16
favorable  a  l’Ajuntament  d’Oliva  dictada  en  el  procediment  ordinari  378/15-A  del  Jutjat
contenciós  administratiu  núm.  1  de  València,  interposada  per  la  Sociedad  de  Garantía
Recíproca de la Comunidad Valenciana contra el decret d’Alcaldia núm. 2.121/15, de data 22
de juny de 2015, pel qual s’aprovava la liquidació definitiva de Canyades 7 i en conseqüència la
confiscació  de  la  totalitat  de  l’aval,  produint-se  l’ingrés  en  la  Tresoreria  municipal  de
114.917,15 € amb data 26 de juliol de 2016.

Considerant la sentència favorable a l’Ajuntament d’Oliva dictada en el procediment ordinari
360/15 del Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de València, interposada per la Sociedad de
Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana contra el decret d’Alcaldia núm. 2.122/15, de
data  22  de  juny de  2015,  pel  qual  s’aprovava  la  liquidació  definitiva  de  Canyades  8  i  en
conseqüència  la  confiscació  de  la  totalitat  de  l’aval,  produint-se  l’ingrés  en  la  Tresoreria
municipal de 73.916,46 € amb data 5 d’abril de 2017.

Considerant, així mateix, que en l’exercici 2015 i 2016 es van ingressar un total de 22.800,75 €
en l’Ajuntament d’Oliva, per la mercantil SAVIPECHO SL, procedents la subhasta d’alienació
de taronges d’una parcel·la patrimonial  de titularitat  municipal  dels exercicis  corresponents,
considerant-se aquests ingressos PMS per tractar-se de fruits d’una parcel·la municipal adscrita
al PMS.
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Considerant,  per  tant,  que aquestes  quantitats  ingressades  en la  comptes  municipals  han de
tindre l’oportú reflex pressupostari, i considerant que, de conformitat amb l’art. 177 del Reial
decret  2/2004,  de 5 de març,  pel qual  s’aprova el  Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals  “Quan haja  de  realitzar-se  alguna  despesa  que  no  puga demorar-se  fins  a
l’exercici següent, i no existesca en el pressupost de la corporació crèdit o siga insuficient o no
ampliable el consignat,  el  president  de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon”.

Considerant  que els  ingressos  previstos  en el  pressupost  vénen efectuant-se  amb normalitat
(s’adjunta estat d’Execució d’Ingressos), es proposa suplementar les corresponent aplicacions
amb els nous ingressos produïts com a conseqüència de la confiscació de les fiances i la venda
de taronges.

Considerant així mateix que, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 177 la necessitat
inajornable de realitzar aquesta modificació deriva de la necessitat que els ingressos afectats
queden  incorporats  a  les  aplicacions  pressupostàries  corresponents  i  reposar,  en  les
corresponents aplicacions de Canyades 7 i 8 els crèdits utilitzats, amb caràcter provisional en les
obres  de  reparació  i  adequació  d’instal·lacions  per  a  la  posada  en  funcionament  del
subministrament elèctric en la UA corresponents, tot açò sobre la base de l’acord del Ple de data
27 de novembre de 2014.

Considerant que la modificació proposada és un suplement de crèdit, regulat en els arts. 177
TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 de les d’Execució del pressupost finançat amb
nous ingressos a aplicar en el pressupost de l’exercici 2017.

Vist l’Informe de la Intervenció municipal, de data 11 de juliol de 2017, la Comissió d’Hisenda,
amb el vot favorable del Sr. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), Sra.
Ana Mª Morell Gómez (representant del PSOE, 4 vots), Sr. Blai Peiró Sanchis (representant de
Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 vots), Sr. José Salazar Cuadrado (representant de Gent d’Oliva, 1
vot),  i  Sr.  Álex Salort Rubio (representant d’Esquerra Unida, 1 vot) i  l’abstenció de la Sra.
Alejandra  Tomás  Doménech  Verdú  (representant  del  PP,  6  vots),  DICTAMINA
FAVORABLEMENT i eleva al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar  provisionalment  l’expedient  número  02/2017/S  de  modificació  per
suplement de crèdit que es finançarà amb nous ingressos produïts durant l’exercici 2017, que
afecta a les següents aplicacions pressupostàries: 

SUPLEMENT CRÈDIT 
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

15120.6000000 Urbanisme.-  Inversió  en
terrenys

0,00 1.597.939,24 22.800,75 1.620.739,99

45927.6090000 UA  Núm.  7  Àrea
Canyades.-  Inv.  Nova
Inf./Béns Naturals

0,00 128.078,28 73.916,46 201.994,74

45928.6090000 UA  Núm.  8  Àrea
Canyades.-  Inv.  Nova
Inf./Béns Naturals

0,00 197.805,69 114.917,15 312.722,84

TOTAL
AUGMENTS

211.634,36
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FINANÇAMENT:
CONCEPTE DENOMINACIÓ PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

39711 Aprofitament  urbanístic.
Rendiments PMS

0,00 0,00 22.800,75 22.800,75

39808 Altres  ingressos.
Confiscació de fiances

0,00 0,00 188.833,61 188.833,61

TOTAL
AUMENTOS

211.634,36

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.

CINQUÉ.- 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.”

Obert el torn d’intervencions es produeix la que a continuació s’indica:

 Sr. Canet Llidó: “Aquesta també és una modificació per suplements de crèdit. Hi
ha dos conceptes bastant diferents dins de la proposta de modificació, per un costat,
suplementem la partida del PMS, del Patrimoni Municipal del Sòl, amb els diners
que s’han obtingut  a  conseqüència de la  venda de les taronges de l’antiga finca
Martí Deveses, ara de propietat municipal, corresponen uns 2.500 euros a l’exercici
2015,  i  la  resta,  fins  als  22.800,  corresponen  a  l’exercici  2016,  a  les  distintes
campanyes. Aqueixos diners es consideren que són també Patrimoni Municipal del
Sòl, i per tant, s’han d’incorporar a aqueixa partida i sumplementem la partida del
Patrimoni Municipal del Sòl, que ací es veu amb la seua quantitat global, però hem
de recordar que vam fer una modificació, fa relativament poc, que encara es troba en
fase de tramitació, que vam agafar diners del Patrimoni Municipal del Sòl per al
finançament de les activitats vinculades al programa ARRU, tant per a les obres de
reurbanització  com  per  a  les  obres  d’ajudes  a  la  rehabilitació  i  ajudes  a  la
reedificació,  en total  1.235.000 o 1.215.000 euros,  si  no recorde  malament,  que
s’haurien  de  detraure  d’aqueix  1.597.000  que  figuren  ahí,  en  el  moment  que
s’aprove, òbviament. I després, hi ha dos suplements més que corresponen a fiances
dipositades  per  a  l’execució  d’urbanització,  de  dues  unitats  d’actuació
d’urbanitzacions, que són la UA Canyades 7 i la UA Canyades 8; unes obres que
van començar en 2004, es van quedar pràcticament finalitzades en 2006 però, com
tots recordarem, allí es van quedar pendents de llevar una sèrie de torres elèctriques,
els cablejats elèctrics, feia falta posar en marxa uns centres de transformació en el
carrer del  Sorell,  etc.  i  després de diverses gestions, finalment,  en novembre de
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2014 es va fer  un acta  de comprovació  de les  deficiències  de les  obres,  es  van
recepcionar amb disconformitat per part d’aquesta administració, i es va aprovar una
liquidació provisional favorable a aquest ajuntament. A conseqüència d’això es va
procedir  a  demanar  les  fiances  dipositades  per  l’empresa  contractista  que  és
Midascon, la mateixa que es va fer càrrec de les obres d’Aigua Blanca IV; aqueixa
confiscació va estar recorreguda, tant per els administradors concursals de Midascon
com  per  la  societat  de  garantia  recíproca,  i  després  d’haver  tingut  lloc  la  via
contenciosa, tant en Canyades 7 com en Canyades 8, amb aquestes dos entitats que
reclamaven  les  decisions  administratives  d’aquest  ajuntament,  finalment,
l’ajuntament va guanyar aquestes dos sentències i va procedir a la confiscació de les
fiances; un aval, millor dit, que en el cas de Canyades 7, és d’un total de 73.916,45
euros, i en el cas de Canyades 8, és de 114.917,15 euros. Les quantitats  són tan
elevades perquè Midascon, en aquell moment, es va quedar l’obra estant en situació
de  baixa  anormal  o  desproporcionada,  i  va  dipositar  una  fiança  addicional  que
arribava fins al 20% del valor de les obres.”

Finalitzada  la  intervenció,  el  Sr.  Alcalde-President,  sotmet  a  votació  el  dictamen
transcrit que s’aprova pel Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents.

TERCER.-  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS,  SOBRE  LA
MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER  SUPLEMENTS  DE  CRÈDITS
S/03/2017.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 14 de juliol de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/03/2017

Vist l’expedient número S/03/2017 de modificació de pressupostària mitjançant suplement de
crèdit finançat amb nous ingressos del Pressupost Municipal vigent.

Considerant  que mitjançant  Decret  51/2017,  de 7 d’abril,  del  Consell,  es regula el  Fons de
Cooperació  Municipal  Incondicionat  de  la  Comunitat  Valenciana,  s’estableix  una  sèrie  de
transferències  incondicionades i  No finalistes  a  favor  de les  Corporacions Locals  d’aquesta
Comunitat i que per Resolució del 27 d’abril de 2017 del Secretari Autonòmic de Presidència,
sobre assignació del Fons de Cooperació Municipal es va acordar assignar al Municipi d’Oliva
la quantia global  de  216.909 € quantia idèntica a l’aportada per  la Diputació provincial  de
València de conformitat amb la resolució del president de data 4 de maig publicada en el BOP
de data 8 de Juny.

Considerant, per tant, que les quantitats assignades a l’Ajuntament han de tenir l’oportú reflex
pressupostari, i considerant que, de conformitat amb l’art. 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que
“Quan s’haja de realitzar alguna despesa que no puga demorar-se fins a l’exercici següent, i no
existisca en el pressupost de la corporació crèdit o siga insuficient o no ampliable el consignat,
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el  president  de  la  corporació  ordenarà  la  incoació  de  l’expedient  de  concessió  de  crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon”.

Considerant que és voluntat d’aquest govern l’amortització anticipada deute amb càrrec a aquest
romanent de Tresoreria i que entre els préstecs a amortitzar existeix un concertat en 2005 que té
uns costos de ruptura pels interessos deixats de percebre molt elevats, es considera necessari i
inajornable  per  a  poder  procedir  a  l’amortització  d’aquest  deute,  suplementar  l’aplicació
corresponent a interessos de deute finançat amb càrrec als nous ingressos procedents del Fons
de Cooperació Municipal i destinar la quantia del fons que excedesca a amortització anticipada
de deute a fi de reduir el capítol IX del pressupost de l’exercici 2018, la qual cosa implicarà la
possibilitat de destinar majors recursos a despesa corrent.

Considerant que, tal com disposa l’apartat 4t. de l’art. 177 del TRLRHL, en l’expedient queda
acreditat que els ingressos previstos en el pressupost vénen efectuant-se amb normalitat.

Considerant que la modificació proposada és un suplement de crèdit, regulat en els arts. 177
TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 de les d’Execució del pressupost finançat amb els
nous ingressos procedents del Fons de Cooperació Municipal.

Vist l’Informe de la Intervenció municipal, de data 11 de juliol de 2017, la Comissió d’Hisenda,
amb el vot favorable del Sr. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), Sr.
Blai  Peiró  Sanchis  (representant  de  Projecte  Ciutadans  d’Oliva,  4  vots),  Sr.  José  Salazar
Cuadrado  (representant  de  Gent  d’Oliva,  1  vot),  i  Sr.  Álex  Salort  Rubio  (representant
d’Esquerra  Unida,  1  vot)  i  l’abstenció  de  la  Sra.  Alejandra  Tomás  Doménech  Verdú
(representant del PP, 6 vots) i Sra. Ana Mª Morell Gómez (representant del PSOE, 4 vots),
DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar  provisionalment  l’expedient  número  S/03/2017  de  modificació  per
suplement  de  crèdit  que  es  finançarà  amb  nous  ingressos  del  pressupost  municipal  en  les
aplicacions pressupostàries que s’indiquen: 

DESPESES: 
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

01100. 3100000 Deute públic.- Interessos 130.000,00 0,00 333.818,00 463.818,00

01100. 9130000 Deute  públic.-  Amort.
Prest.  M/L  P  fora  S.
Públic

1.140.000,00 0,00 100.000,00 1.240.000,00

TOTAL
AUGMENTS 433.818,00

INGRESSOS:
CONCEPTE DENOMINACIÓ PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

45088 Fondo Cooperación 
Municipal. Consellería

0,00 0,00 216.909,00 216.909,00

46188 Fondo Cooperación 
Municipal. Diputación

0,00 0,00 216.909,00 216.909,00

TOTAL 433.818,00
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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.

CINQUÉ.-  De  l’expedient  definitivament  aprovat  es  remetrà  còpia  al  departament
d’Intervenció així com a l’Administració General de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, així
com a l’Administració General de l’estat i de la Comunitat Autònoma.”

Obert el torn d’intervencions es produeix la que a continuació s’indica:

 Sr. Canet Llidó: “A la  primera  intervenció  he explicat  un poc també d’aquesta
modificació pressupostaria.  La principal  diferència  respecte  de la primera és que
aquesta, principalment, està destinada a suplementar el capítol III de les despeses, el
que es destina als interessos amb els bancs, i un d’aqueixos interessos també de les
amortitzacions anticipades, de la cancel·lació d’aqueixos préstecs. Normalment, en
les  amortitzacions  anticipades  de  deute  que  hem  fet  en  els  últims  exercicis  la
majoria de les operacions concertades tenien cost zero d’aqueixes amortitzacions,
però teníem un dels préstecs  concertat  amb Dexia Sabadell,  que és un dels més
importants,  o el  més important  que quedava en aquestos moments  en els  deutes
bancaris, que sí que contempla un cost bastant elevat per l’amortització anticipada
de deute. Per això, ha estat necessari suplementar el capítol III per a poder procedir
a pagar els interessos que ens demanen per aqueixa amortització anticipada, tot i que
estem valorant diverses possibilitats, per a poder reclamar amb posterioritat si no
atenen a una minoració d’aqueixos interessos,  poder reclamar els  diners que ens
demanen. Perquè ens fem una idea, per l’amortització de capital, que en aquestos
moments  deu l’ajuntament  a  l’entitat  bancària  Dexia,  ens  demanen  uns  350.000
euros  d’interessos  per  amortització  anticipada,  que  vénen  a  sumar-se  a  tots  els
interessos que ha vingut pagant aquest ajuntament pel diferencial, el més elevat de
tots els que tenia amb les entitats bancàries. Per això, finalment, si acabem pagant
allò que ens demanen, acabarem també reclamant allò que considerem injust pel que
ens demanen;  però ara el  que correspon és fer la modificació pressupostària  per
tindre els diners suficients en el capítol III per a poder atendre a la finalització de
l’amortització del capital i dels interessos que ens demanen pel mateix.”

Finalitzada  la  intervenció,  el  Sr.  Alcalde-President,  sotmet  a  votació  el  dictamen
transcrit que s’aprova pel Ple de l’Ajuntament, per 10 vots a favor (5 vots del Grup
Compromís per Oliva, 3 vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva,  1 vot del Grup
Esquerra  Unida  del  País  Valencià,  i  1  vot  del  Grup  Municipal  Gent  d’Oliva)  i  7
abstencions (5 del Grup Partit Popular i 2 del Grup Socialista Municipal).
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QUART.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ SOBRE LA SUBSTITUCIÓ DE
MEMBRES DEL CONSELL LOCAL AGRARI.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 17 de juliol
de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL
LOCAL AGRARI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 29 d’octubre de 2015, va
adoptar,  d’entre  altres,  l’acord  sobre  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ.  PROPOSTA
NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL LOCAL AGRARI, que en la part dispositiva
diu:

“Primer.- Nomenar com a membres vocals del Consell Agrari Local a les següents persones:
-En representació del  Grup Grup Esquerra Unida del  País Valencià,  el  Sr.  Alejandro Salort
Rubio.
-En representació del Grup Gent d’Oliva, el Sr. José Salazar Cuadrado.
-En representació del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva, el Sr. Blai Peiró Sanchis.
-En representació del Grup Polític Municipal Compromís per Oliva, la Sra. Imma Ibiza Cots
-En representació del Grup Socialista, el Sr. Alfons Forrat Estevez
-En representació del Grup Partido Popular, el Sr. Vicent Parra Salort
-En representació de SAT 364 Novacitrus, el Sr. Salvador Mestre Sanchis
-En representació de Comissions Obreres del País Valencià, el Sr. Juan Antonio Sanchis Nuñez
-En representació de l’Associació Valenciana d’Agricultors, el Sr. Vicente Climent Roig
-En representació de la Unió de Llauradors i Ramaders, el Sr. Ferran Gregori Ferrer.
-En representació de Sociedades Agrarias de Transformación (de Riegos), el Sr. Enrique Morell
Morató.
-En representació de Sindicat de regs riu d’Alcoi (Partida Rural d’Oliva), el Sr. Francisco Salort
Bernabeu.

Segon.- La presidència del Consell Local Agrari l’ostentarà el regidor d’Agricultura i Tinent
d’Alcalde, Sr. Gabriel Oltra Mestre segons resolució 2111/15 de 24/06/15

Tercer.- Elevar aquesta proposta al Ple de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord.”

Amb data 19 de juny de 2017, ha tingut entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament
escrit  núm.  10.578,  del  Sr.  JUAN  CARLOS  LLORCA  LOPEZ,  en  representació  de
COMUNIDAD DE REGANTES RIEGOS DEL RIO ALCOY-PR OLIVA, en el qual sol·licita
que es nomene la Sra. ISABEL LLORCA BLASCO, com a membre del Consell Local Agrari,
en  representació  de  Sindicat  de  Regs  riu  d’Alcoi,  en  substitució  del  Sr.  Francisco  Salort
Bernabeu.

Amb  data  7  de  juliol  de  2017,  ha  tingut  entrada  també  l’escrit  núm.  11.550,  del  Sr.
SALVADOR LLOPIS IBIZA, en representació del Grup PARTIT POPULAR, en el qual indica
que a conseqüència de la renúncia del regidor Sr. Vicente Parra Salort, es nomene la Sra. ROSA
POUS MARI, membre del Consell Local Agrari, en representació del Grup Partit Popular. 
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Per tant,  a  l’empara d’allò disposat  en el  Reglament  de Règim Interior i  Funcionament  del
Consell Local Agrari, i allò disposat en la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de
Règim Local, aquesta Alcaldia proposa a la Corporació:

Primer.-  La substitució dels dos membres  assenyalats,  i  que el Consell  Local Agrari quede
constituït amb les següents persones:
 - En representació del Grup Grup Esquerra Unida del País Valencià, el Sr. Alejandro Salort
Rubio.
- En representació del Grup Gent d’Oliva, el Sr. José Salazar Cuadrado.
- En representació del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva, el Sr. Blai Peiró Sanchis.
- En representació del Grup Polític Municipal Compromís per Oliva, la Sra. Imma Ibiza Cots
- En representació del Grup Socialista, el Sr. Alfons Forrat Estevez
- En representació del Grup Partit Popular, la Sra. Rosa Pous Mari.
- En representació de SAT 364 Novacitrus, el Sr. Salvador Mestre Sanchis
- En representació de Comissions Obreres del País Valencià, el Sr. Juan Antonio Sanchis Nuñez
- En representació de l’Associació Valenciana d’Agricultors, el Sr. Vicente Climent Roig
- En representació de la Unió de Llauradors i Ramaders, el Sr. Ferran Gregori Ferrer.
- En representació de Sociedades Agrarias de Transformación (de Riegos), el Sr. Enrique Morell
Morató.
- En representació de Sindicat de regs riu d’Alcoi (Partida Rural d’Oliva), la Sra. Isabel Lloca
Blasco.

Segon.- Elevar aquesta proposta al Ple de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord.

Els  membres  de la  Comissió  municipal  informativa,  previ  estudi  i  deliberació,  dictaminen
favorablement per unanimitat, el següent. 

Primer.-  La substitució dels dos membres  assenyalats,  i  que el Consell  Local Agrari quede
constituït amb les següents persones:

- En representació del Grup Grup Esquerra Unida del País Valencià, el Sr. Alejandro Salort
Rubio.
- En representació del Grup Gent d’Oliva, el Sr. José Salazar Cuadrado.
- En representació del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva, el Sr. Blai Peiró Sanchis.
- En representació del Grup Polític Municipal Compromís per Oliva, la Sra. Imma Ibiza Cots
- En representació del Grup Socialista, el Sr. Alfons Forrat Estevez
- En representació del Grup Partit Popular, la Sra. Rosa Pous Mari.
- En representació de SAT 364 Novacitrus, el Sr. Salvador Mestre Sanchis
- En representació de Comissions Obreres del País Valencià, el Sr. Juan Antonio Sanchis Nuñez
- En representació de l’Associació Valenciana d’Agricultors, el Sr. Vicente Climent Roig
- En representació de la Unió de Llauradors i Ramaders, el Sr. Ferran Gregori Ferrer.
- En representació de Sociedades Agrarias de Transformación (de Riegos), el Sr. Enrique Morell
Morató.
- En representació de Sindicat de regs riu d’Alcoi (Partida Rural d’Oliva), la Sra. Isabel Lloca
Blasco.

Segon.- Elevar aquesta proposta al Ple de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord.”
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El  Sr.  Alcalde  adverteix  de l’error  que figura en el  dictamen transcrit,  per  tal  com
s’indica que el Sr. Alfons Forrat Estévez, actua en representació del Grup Socialista, en
lloc del Sr. Carlos Mengual Manzanares.

Sotmés a votació el dictamen, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:

Primer.-  La substitució dels dos membres assenyalats, i que el Consell Local Agrari
quede constituït amb les següents persones:
 
- En representació del Grup Grup Esquerra Unida del País Valencià, el Sr. Alejandro
Salort Rubio.
- En representació del Grup Gent d’Oliva, el Sr. José Salazar Cuadrado.
- En representació del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva, el Sr. Blai Peiró Sanchis.
- En representació del Grup Polític Municipal Compromís per Oliva, la Sra. Imma Ibiza
Cots
- En representació del Grup Socialista, el Sr. Carlos Mengual Manzanares.
- En representació del Grup Partit Popular, la Sra. Rosa Pous Mari.
- En representació de SAT 364 Novacitrus, el Sr. Salvador Mestre Sanchis
-  En  representació  de  Comissions  Obreres  del  País  Valencià,  el  Sr.  Juan  Antonio
Sanchis Nuñez
- En representació de l’Associació Valenciana d’Agricultors,  el  Sr.  Vicente Climent
Roig
- En representació de la Unió de Llauradors i Ramaders, el Sr. Ferran Gregori Ferrer.
-  En  representació  de  Sociedades  Agrarias  de  Transformación  (de  Riegos),  el  Sr.
Enrique Morell Morató.
- En representació de Sindicat de regs riu d’Alcoi (Partida Rural d’Oliva), la Sra. Isabel
Lloca Blasco.

CINQUÉ.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD DE
L’ARXIU  D’EXPEDIENT  INCOAT,  EN  RELACIÓ  A  L’ACORD  DELS
SERVEIS PRIORITARIS I ESSENCIALS.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 17 de juliol
de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“PROPOSTA DE L’ALCALDIA
L’Ajuntament  en sessió de 23 de febrer de 2017, per majoria, va adoptar acord pel qual es
declarava els serveis públics essencials i les àrees o sectors prioritaris per a aquest municipi, per
a  portar  a  terme  contractacions  temporals  o  nomenaments  interins  en  cas  d’urgència  i
inajornable necessitat, “segons el que es disposa en l’art. 20, apartat 2 de la Llei 48/2015, de 29
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016”·
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L’acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València número 99, de 25 de
maig de 2017.

En escrit de la Delegació del Govern, Registre d’entrada en aquest Ajuntament número 8723, de
30 de maig de 2017, s’interessa a aquesta Alcaldia la remissió de còpia certificada de l’acord
citat, expedient complet i informe de Secretaria sobre l’acord adoptat. Documentació que va ser
remesa a la dita Delegació el 19 de juny.

El 5 de juliol, a l’empara del que es disposa en els articles 56.1, 64, 65 i 66 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 214 i 215
del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i article 23.6
i Disposició Addicional Quarta de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament
de  l’Administració  General  de  l’Estat,  va  tenir  entrada  en  aquest  Ajuntament  requeriment
d’anul·lació de l’acord adoptat per la seua no conformitat a dret, sobre la base de les següents
raons:

 L’Ajuntament d’Oliva manca de competència normativa per adoptar una disposició o
declaració de caràcter general per interpretar o desenvolupar el que es disposa en una
norma amb rang de llei estatal d’índole pressupostària, per tant l’Ajuntament no està
habilitat per interpretar el que es disposa en l’article 19.2 de la Llei 3/2017, de 27 de
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, quan assenyala “No es podrà
procedir a la contractació de personal temporal, així com al nomenament de personal
estatutari temporal i de funcionaris interins -excepte en casos- excepcionals i per cobrir
necessitats urgents i inajornables”.

 Si  bé  d’acord  amb  la  jurisprudència  més  recent  i  a  priori,  els  conceptes  “serveis
essencials” i “sectors prioritaris” són conceptes jurídics indeterminats, això no vol dir
que  la  seua  delimitació  siga  lliurement  disponible  pels  diferents  òrgans  i
administracions del sector públic.

 Perquè el servei siga essencial, han de ser essencials els béns i interessos satisfets i com
a tals cal considerar els que atenen a la garantia o exercici dels drets fonamentals, les
llibertats públiques i els béns constitucionalment protegits.

 Quant  als  sectors  prioritaris,  són  els  enumerats  en  l’art.  19.  Un.  2  de  la  Llei  de
Pressupostos Generals (LPGE) per a l’any 2017.

 A la vista de l’anterior, la Delegació del Govern conclou:
“la  falta  de  competència  d’aquest  ajuntament  per  formular  declaracions  generals
interpretatives de normes  estatals,  així  com no resultar  ajustada a  dret  l’enumeració
realitzada sobre serveis essencials i sectors prioritaris” i que “tal declaració no habilita
per  a  les  contractació  temporal  o  interina,  per  no  resultar  ajustada  a  dret,  sense
menyscapte dels requisits a posteriori que la LPGE exigeix com a requisits addicionals,
que  siga  excepcional,  per  necessitat  urgent  o  inajornable  i  que  la  plaça  afecte  al
funcionament del servei essencial o es tracte d’un sector, funció i grup prioritari”.

CONSIDERACIONS
L’acord, l’anul·lació del qual es requereix per la Delegació, va ser adoptat sota la vigència de la
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016, prorrogada fins a
l’entrada en vigor de la Llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2017, per la qual cosa en cap cas la Corporació podia interpretar una norma l’entrada de la
qual en vigor no va tenir lloc fins al 29 de juny de 2017.
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L’acord de data 23 de febrer de 2017, de declaració de serveis prioritaris i essencials que porta
causa de l’art. 20, apartat 2 de la Llei 48/2015 de 28 d’octubre de 2015, de PGE, no vigent com
a conseqüència de l’entrada en vigor de la nova Llei pressupostària i serà, per tant, a l’establert
en el seu article 19 apartats un, dos, cinc i sis, declarats bàsics a l’empara dels articles 149.1.13 i
156.1 de la Constitució, als quals haurà d’ajustar-se aquest ajuntament per a la incorporació de
nou personal,  tant  a través de l’oferta publica d’ocupació com per a la contractació laboral
temporal o el nomenament de funcionaris interins.

Vist l’informe emès per la Secretaria, de data 7 de juliol de 2017. 

Aquesta Alcaldia proposa a la Comissió de Governació que emeta dictamen favorable en el
sentit que tot seguit s’indica:

PRIMER.  Sol·licitar  a  la  Delegació  del  Govern  a  la  Comunitat  Valenciana  l’arxiu  de
l’expedient incoat a aquesta Corporació en relació amb l’acord adoptat en sessió de data 23 de
febrer de 2017, a l’empara del que es disposa en l’article 20, apartat 2 de la Llei 48/2015, de 29
d’octubre  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  a  2016,  sobre  ”DECLARACIÓ  DELS
SERVEIS QUE ES CONSIDEREN PRIORITARIS O QUE AFECTEN AL FUNCIONAMENT
DELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS D’AQUEST AJUNTAMENT, PER PORTAR A
CAP  CONTRACTACIONS  TEMPORALS  O  NOMENAMENTS  INTERINS  EN  CAS
D’URGÈNCIA I INAJORNABLE NECESSITAT”, una vegada que ha entrat en vigor la Llei
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

SEGON.  Remetre  certificat  del  present  acord  a  la  Delegació  del  Govern  a  la  Comunitat
Valenciana perquè en prenguen coneixement i efectes oportuns.

TERCER. Traslladar l’acord al Departament de Recursos Humans, i als Serveis d’Intervenció i
Secretària de l’Ajuntament.

Els  membres  de la  Comissió  municipal  informativa,  previ  estudi  i  deliberació,  dictaminen
favorablement amb els vots favorables del Sr. David Gonzalez, Sr. Blai Peiro, Sr. Alejandro
Salort, Sr. Jose Salazar i la abstenció del Sr. Juan Llopis i Sr. Carlos Mengual, el següent:
 
PRIMER.  Sol·licitar  a  la  Delegació  del  Govern  a  la  Comunitat  Valenciana  l’arxiu  de
l’expedient incoat a aquesta Corporació en relació amb l’acord adoptat en sessió de data 23 de
febrer de 2017, a l’empara del que es disposa en l’article 20, apartat 2 de la Llei 48/2015, de 29
d’octubre  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  a  2016,  sobre  ”DECLARACIÓ  DELS
SERVEIS QUE ES CONSIDEREN PRIORITARIS O QUE AFECTEN AL FUNCIONAMENT
DELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS D’AQUEST AJUNTAMENT, PER PORTAR A
CAP  CONTRACTACIONS  TEMPORALS  O  NOMENAMENTS  INTERINS  EN  CAS
D’URGÈNCIA I INAJORNABLE NECESSITAT”, una vegada que ha entrat en vigor la Llei
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

SEGON.  Remetre  certificat  del  present  acord  a  la  Delegació  del  Govern  a  la  Comunitat
Valenciana perquè en prenguen coneixement i efectes oportuns.

TERCER. Traslladar l’acord al Departament de Recursos Humans, i als Serveis d’Intervenció i
Secretària de l’Ajuntament.”
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Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. alcalde: “Entre la documentació que tenen els membres de la corporació, en
aquest  punt  consta  la  proposta  de  l’Alcaldia  que  acaba  de  llegir  la  secretària
accidental i s’ha acompanyat també de l’informe emés per la secretària general. En
Comissió de Governació es va repartir un segon informe, en aquest cas de la cap del
departament de Recursos Humans, ratificat per la secretària general, sobre el que
enteníem com s’havia  d’exercir  la  contractació  temporal  de personal  a  partir  de
l’entrada en vigor de la nova Llei 3/2017, de 27 de juny, dels Pressupostos Generals
de l’Estat. L’Ajuntament d’Oliva fa uns mesos, en concret en el plenari del 23 de
febrer  d’enguany,  va  prendre  l’acord  de  la  declaració  dels  serveis  prioritaris  i
essencials, es va fer en aquell moment en base a la llei que estava en vigor, com no
podia ser d’una altra manera, que era la llei 48/2015, dels Pressupostos Generals de
l’Estat, que com saben vostés, va estar prorrogada o en vigor fins l’entrada en vigor,
el 27 de juny, de la Llei 3/2017, és a dir, del nou pressupost del govern de l’Estat. El
5 de juliol de 2017, com diu l’informe de la secretària i en els antecedents de la
proposta, la subdelegació del govern va fer un requeriment a l’Ajuntament d’Oliva
perquè  anul·lara  aqueixa  declaració  de  serveis  essencials  considerant  que
l’ajuntament no és competent, i així ho expressava el requeriment, per a interpretar
la  Llei  3/2017,  de  27  de  juny,  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat.  En  aqueix
moment  l’Alcaldia  va  sol·licitar  l’informe  a  la  secretària  general  sobre  aquest
assumpte; en poques paraules la secretària general en el seu informe, com han pogut
llegir  vostés,  conclou  que  difícilment  el  Ple  de  l’Ajuntament  d’Oliva  va  poder
interpretar la Llei 3/2017, de 27 de juny, com diu el requeriment de la subdelegació
de  govern,  perquè el  27 de  febrer,  que l’Ajuntament  d’Oliva  va  prendre  aqueix
acord de declaració de serveis essencials, ho va fer en base a una llei anterior que ja
no està en vigor, a la Llei 48/2015. Per tant, la secretària entén que aqueix acord que
va prendre l’Ajuntament d’Oliva, atés que ha canviat el marc legislatiu perquè hi ha
una nova llei de Pressupostos Generals de l’Estat, ja no està en vigor; l’acord de
serveis essencials de l’Ajuntament d’Oliva. I a més a més, com diu l’informe i la
proposta que s’eleva de la secretària a l’Alcaldia, i que l’Alcaldia eleva al Ple, és
difícil que en febrer, insistesc, puguera interpretar una llei el Ple o l’ajuntament que
va aprovar quasi cinc mesos posteriors. Per tant, el que es proposa a l’informe de
Secretaria és que se li trasllade aquest raonament a la subdelegació de govern i se li
demane l’arxiu de l’expedient incoat a l’Ajuntament  d’Oliva,  perquè no té sentit
anul·lar un acord que ja no està en vigor, així ho entén la secretària, i a més no té
sentit  el  requeriment  de la delegació de govern ja que l’ajuntament  no va poder
interpretar en febrer una llei que va entrar en vigor en juny.”

 Sra.  Tomás  Doménech: “Jo  no  he  entés  molt  el  que  vosté  acaba  de  dir.  Per
descomptat és veritat que ara els pressupostos generals del govern de 2017 baixen la
pressió, estan en un entorn ja de millora, i baixen la pressió en quant al tema de la
contractació. En els pressupostos generals del 2016, 2015 prorrogats, que són en els
que es basava la declaració de serveis essencials, són aqueixos pressupostos, aqueix
article  20.2  dels  pressupostos  generals  prorrogats  els  que  aquest  ajuntament,  no
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conforme a dret,  i  declara  tot  com a serveis essencials.  És aqueix article  el  que
l’ajuntament vulnera en febrer. És veritat que s’ha demorat tot molt, vostés aquest
acord de febrer el porten a publicar en maig, per saturació dels departaments, perquè
tot es fa tard, i aleshores ací hi ha un encreuament. Quan arriba que l’ajuntament en
febrer ha pres un acord il·legal, doncs ja entren en vigor els pressupostos de 2017,
on ja no parla per a la contractació temporal de serveis essencials, baixa la pressió
perquè hi ha una millora general de tot i aleshores els pressupostos generals de 2017
en l’article 19 ja es posa que “no es podrà procedir a la contractació de personal
temporal així com a nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris
interins,  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  a  cobrir  necessitats  urgents
inajornables”  ja  no  diu  res  de  serveis  essencials  i  prioritaris.  Abans  havien  de
complir dos requisits, en els pressupostos anteriors, que el serveis foren essencials i
prioritaris i el tema de les necessitats urgents; i això és el que ha passat. És veritat
que açò ja no té vigor, perquè els pressupostos de 2017 són els que ara funcionen;
però quan vostés ho van acordar era no conforme a dret, ha dit la Delegació del
Govern.”

 Sr. alcalde: “Efectivament, això va dir la Delegació de Govern. Nosaltres, he de
dir-li que hauríem defensat, en cas que el marc normatiu no haguera canviat i no ens
trobarem  en  aquesta  situació,  fins  a  les  últimes  conseqüències  l’acord  que  va
prendre el  Ple  en el  seu dia.  Jo,  com que diu que no ho ha entés,  vaig a  dir-li
literalment en què motiva la subdelegació de govern, en el seu escrit i requeriment,
la  sol·licitud  d’anul·lació  de  l’acord  plenari;  diu  “perquè  l’Ajuntament  d’Oliva
manca  de  competència  normativa  per  a  adoptar  una  disposició  o  declaració  de
caràcter general per interpretar o desenvolupar el que es disposa en una norma amb
rang de llei estatal, d’índole pressupostària; per tant, l’ajuntament no està habilitat
per a interpretar el que es disposa en l’article 19.2 de la llei 3 de 2017 de 27 de
juny.” Això és el que diu el requeriment, per escrit, de la subdelegació de govern,
que també vostés tindran, per tant, la secretària, no l’Alcaldia, diu que l’ajuntament
el 23 de febrer, que es quan prenen l’acord, no podia interpretar l’article 19.2 de la
Llei  3/2017, perquè es va aprovar quasi cinc mesos després. En definitiva per a
explicar-li, no estic rebatent, estic dient-li el que diu la secretària en el seu informe,
per tant ja que ja no està en vigor aqueix acord, se li fa la proposta, li fa la proposta a
l’Alcaldia, perquè l’Alcaldia ho trasllade al Ple perquè sol·licitem a la subdelegació
de govern, per aquestos motius que he exposat i perquè l’acord ja no està vigent, que
arxive l’expedient, perquè no té sentit estar adoptant actes administratius en base a
acords que ja no estan en vigor. Però la subdelegació de govern, que és subdelegació
i que ens envia l’escrit, no parla de l’article 20.2, no sé si per error o què, però, en
qualsevol cas, el que val és el que està per escrit. Parla de l’article 19.2 de la Llei de
27 de juny, que és una llei bastant posterior a l’acord plenari; per això l’informe de
la Secretaria general el que ve a dir és això. Això és el que motiva la proposta que fa
l’Alcaldia que el que fa és fer seua la proposta que fa la Secretaria General en el seu
informe.”
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 Sr. Canet Llidó: “A banda de la  qüestió de la disquisició entre  els  articles i  la
normativa, jo crec que caldria fer una reflexió un tant més amplia. El que pretén
aquest  govern,  com qualsevol  equip  de  govern  de  qualsevol  municipi,  és  poder
cobrir les baixes que es produeixen en el dia a dia de la seua administració, entenent
que els llocs que estan ocupats per les plantilles, per la relació de llocs de treball,
són llocs que fan falta per a que una administració funcione i quan es produeix una
baixa en aqueixos llocs, el que fa falta es cobrir-la per a que l’administració puga
continuar funcionant amb normalitat i que la ciutadania puga ser atesa amb tots els
serveis que l’administració puga oferir-li. El fet de tindre baixes vacants l’única cosa
en què es tradueix és en un mal funcionament de l’administració, siga municipal,
autonòmica, universitària o la que siga, i en un mal servei per a aquelles persones
que són ateses per aqueixa administració. I el que pretén fer aquesta administració,
com qualsevol altra, és poder solucionar aqueix marc normatiu que al final no acaba
tractant-nos com a persones adultes a la resta d’administracions; és a dir, el govern
central  no  tracta  com  a  persones  adultes  a  la  resta  d’administracions,  siguen
municipals, diputacions, autonòmiques, universitats, etc. i el que demanem és que
puguem  tindre  la  suficient  autonomia  per  a  poder  prendre  les  nostres  pròpies
decisions. Si hi ha alguna plaça que una administració no considera que és essencial
cobrir-la, doncs, que puga prendre autònomament la decisió de cobrir-la o no. Però
totes  aqueixes  restriccions,  que  al  final  acaben  traduint-se  en  restriccions  per  a
serveis  a  la  ciutadania  no  les  entenem.  I  per  suposat,  hem  buscat,  busquem  i
buscarem qualsevol solució que permeta poder cobrir aqueixes baixes i donar els
serveis adequats a la ciutadania.”

 Sra. Tomás Doménech: “Correcte el que vosté diu, que pot ser això un error; però
centrant és que en febrer de 2016 vostés prenen un acord que és il·legal, segons la
legalitat d’aquell moment; perquè per a contractar temporalment el servei deu ser
declarat essencial i prioritari, i ha de ser urgent el seu cobriment. En 2017, com li
dic, el tema de serveis essencials i prioritaris ja no està. I sí, estic d’acord que s’han
de cobrir les baixes i s’han de donar els serveis. Tenen vostés també pendent de
pensar per què tenen tantes baixes, per què no ordenen els quasi tres-cents empleats
que tenen directes, sense els indirectes, per què no els organitzen i tenen tots els
departaments, Atenció al Ciutadà, Urbanisme, Contractació, etc. no els organitzen.
A partir d’ahí, també cobrir baixes. Però tenen això pendent.”

Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde-President,  sotmet a votació el dictamen
transcrit que s’aprova pel Ple de l’Ajuntament, per 10 vots a favor (5 vots del Grup
Compromís per Oliva, 3 vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva,  1 vot del Grup
Esquerra  Unida  del  País  Valencià,  i  1  vot  del  Grup  Municipal  Gent  d’Oliva)  i  7
abstencions (5 del Grup Partit Popular i 2 del Grup Socialista Municipal).
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SISÉ.-  DICTAMEN  CI  D’ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI,  SOBRE  LA
MODIFICACIÓ  PUNTUAL  PGOU.  REGULARITZACIÓ  DE  L’ÚS  DE
GASOLINERES.

A proposta de l’Alcaldia, el punt sisé es retira de l’ordre del dia; el Sr. alcalde manifesta
que ja ha informat els diferents portaveus dels grups polítics de la corporació, i explica
els motius de la retirada,  perquè no compta amb majoria absoluta suficient per a la seua
aprovació, i perquè alguns membres de la corporació han demanat un estudi més detallat
de l’assumpte.

SETÉ.-  DICTAMEN  CI  D’ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI,  SOBRE
ACCESSOS POL. INDUSTRIAL JOVADES I SECTORS 4 I 17 INDUSTRIALS.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 19
de juliol de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“5é.- DICTAMEN ACCESSOS POLÍGON INDUSTRIAL JOVADES I SECTORS 4 I 17.
INDUSTRIALS.

Es va donar compte a la Comissió de la Proposta d’acord de data 12 de juliol de 2017 per a
l’aprovació d’un traçat i accessos alternatius d’entrada i eixida, amb caràcter provisional, de
vehicles  industrials  als  Polígons  Industrials  Sector  JOVADES  i  Sectors  4  i  17,  i  que  es
reprodueix:

PROPOSTA D’ACORD: El  Pla  Parcial  del  Polígon Industrial  JOVADES va ser  definitivament
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de març de 1996, aprovant-se amb
posterioritat  els  corresponents  Projectes  d’Urbanització  i  de  Reparcel·lació  d’aquest  Sector.  En
conseqüència aquest sòl té la naturalesa i  classificació de sòl urbà amb ús industrial i havent-se
aprovat l’instrument de reparcel·lació i  executat  les obres d’urbanització previstes en el projecte
aprovat, les parcel·les resultants reuneixen la condició jurídica de solar i resulten aptes per a la seua
edificació, amb topologia industrial, i dret a l’obtenció de les posteriors llicències que faculten el
funcionament de les industrial radicades en el seu àmbit.

No obstant l’anterior, la prohibició disposada per la Demarcació de Carreteres d’accedir directament
al polígon des de diferents punts de la CN-332 ha suposat, en la pràctica un alt grau de dificultat en
la tramitació de les llicències d’obres per a naus i  construccions industrials i  la gairebé absoluta
paralització  de  la  concessió  de  les  llicències  ambientals  i  autoritzacions  per  a  l’exercici  de  les
activitats creant, amb això, una anòmala i irregular situació jurídica d’aquestes indústries que no
tenen el deure jurídic de suportar i es col·loca a l’ajuntament en una molt delicada situació per ser de
la  seua  responsabilitat  el  fet  de  procurar  l’adequat  accés  a  aquest  Polígon  Industrial  en  unes
condicions mínimes de seguretat.
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És per això pel que, en tant s’estudia i proposa la regularització de l’accés al Polígon JOVADES a
través de la Carretera Nacional, que és el punt d’accés d’entrada i eixida natural d’aquest Sector i
que va servir de base a l’aprovació del Pla Parcial i la seua ordenació urbanística, l’ajuntament ha de
procurar l’habilitació, almenys jurídica, d’un accés provisional d’entrada i eixida de vehicles pesats i
industrials que siga adequat i  idoni per a tal finalitat i  que servesca, a més,  per desbloquejar la
tramitació de la concessió de llicències, tant d’obres com les posteriors d’activitat i funcionament.

En  aquest  sentit,  aquesta  Delegació  Municipal  ha  encomanat  als  serveis  de  la  Policia  Local  i
d’Urbanisme, atenent a reiterades peticions de propietaris i interessats en aquest Sector, l’estudi i
viabilitat del trànsit rodat de vehicles industrials, en un camí alternatiu, que reunesca les condicions
estructurals i d’amplitud i asfaltat adequades a la finalitat pretesa i disposar d’aquest camí com a via
d’accés d’entrada i eixida provisional d’aquest Polígon.

Per a això es proposa la utilització d’un tram des dels Sectors 3 i 16 Magatzems que forma part del
Camí Vell de Pego, fins a la via de servei i servitud de l’Autopista A-7 i la seua connexió amb el
Polígon JOVADES per a l’accés a aquest últim i la utilització d’aquesta mateixa via de servitud de la
A-7 fins a la connexió amb la CV-715 per a l’eixida de vehicles. La Policia Local, amb data 8 de
juny de 2017, ha emés el seu informe sobre les característiques d’aquest accés, considerant-lo com a
adequat i suficient, a falta d’un estudi de senyalització, tant vertical com horitzontal per a la millora
de la viabilitat d’aquests accessos.

D’altra banda, la situació actual dels coneguts com a polígons Sectors 4 i 17 tenen una problemàtica
diferent al del Sector JOVADES, doncs aquests sectors s’adscriuen al Sòl Urbanitzable Programat
del Pla General, però a data d’avui no tenen, al contrari que el Polígon JOVADES, una programació
definitivament  aprovada.  Això  implica  que  no  resultarà  viable  la  concessió  de  noves  llicències
d’obres per a instal·lacions industrials però, en canvi, resulta necessari,  igual que en JOVADES,
donar una solució per al funcionament d’aquelles indústries allí radicades i que s’han consolidat pel
transcurs  dels  terminis  legals  de  prescripció  i  que  pretenen  dedicar-se  a  un  ús  compatible,
evidentment,  amb  el  planejament  general.  Sobre  aquest  últim  aspecte,  la  problemàtica  resulta
anàloga a les indústries existents al Polígon JOVADES i es precisa, en conseqüència, dotar a aquests
sectors d’uns accessos d’entrada i eixida aptes per a la circulació rodada de vehicles industrials. Per
a aquests Sectors els trams de camí de la CV-715 i Camí Vell de Pego, així com el tram de servitud i
servei de l’Autopista A-7, aptes per al Polígon JOVADES, també ho són per a aquests dos sectors 4 i
17, canviant el traçat en el punt de connexió amb JOVADES, tal com es dibuixa en el plànol adjunt.
L’alternativa d’accessos als sectors 4 i 17 ha estat objecte d’informe favorable de la Policia Local de
data 7 d’octubre de 2016.

Per l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament que adopte els següents acords:

PRIMER.- Aprovar el traçat d’entrada i eixida del Polígon Industrial JOVADES i que resulta apte
per al trànsit i circulació de vehicles industrials, que es descriu en l’informe de la Policia Local de
data 8 de juny de 2017 i es dibuixa en el plànol-ortofoto que s’acompanya.

SEGON.- Aprovar el traçat d’entrada i eixida del Polígon Industrial JOVADES i que resulta apte
per al trànsit i circulació de vehicles industrials, que es descriu en l’informe de la Policia Local de
data 7 d’octubre de 2016 i es dibuixa en el plànol-ortofoto que s’acompanya.

TERCER.-  La utilització dels trams de camins afectats pel traçat que s’aprova tindrà, en tot cas,
caràcter  provisional,  mentre  s’adopte  i  execute  la  solució  definitiva  dels  accessos  als  referits
polígons industrials des de la CN-332. 
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QUART.- L’efectiva autorització i  obertura al trànsit rodat de vehicles per a l’accés als indicats
polígons industrials queda condicionada a l’elaboració i aprovació d’un estudi de la senyalització
vertical i horitzontal i condicions de circulació per part de la Policia Local.

Es dóna compte, igualment, dels informes emesos per la Policia Local de dates 7 d’octubre de
2016 i  8  de juny de 2017,  juntament  amb els  plànols  dels  traçats  previstos,  així  com dels
informes emesos pels Serveis Jurídics del Departament d’Urbanisme de data 14 de juliol de
2017 i per l’Arquitecte Municipal de la mateixa data.

Sotmesa la Proposta a votació, la Comissió Informativa, per la unanimitat dels seus membres, la
dictamina favorablement i eleva al Ple de l’Ajuntament el seu dictamen per a l’adopció dels
següents acords:

PRIMER.- Aprovar el traçat d’entrada i eixida del Polígon Industrial JOVADES i que resulta
apte per al trànsit i circulació de vehicles industrials, que es descriu en l’informe de la Policia
Local de data 8 de juny de 2017 i es dibuixa en el plànol-ortofoto que s’acompanya.

SEGON.- Aprovar el traçat d’entrada i sortida del Polígon Industrial JOVADES i que resulta
apte per al trànsit i circulació de vehicles industrials, que es descriu en l’informe de la Policia
Local de data 7 d’octubre de 2016 i es dibuixa en el plànol-ortofoto que s’acompanya.

TERCER.-La utilització dels trams de camins afectats pel traçat que s’aprova tindrà, en tot cas,
caràcter provisional, mentre s’adopte i execute la solució definitiva dels accessos als referits
polígons industrials des de la CN-332. 

QUART.-  L’efectiva  autorització  i  obertura  al  trànsito  rodat  de  vehicles  per  a  l’accés  als
indicats polígons industrials queda condicionada a l’elaboració i aprovació d’un estudi de la
senyalització vertical i horitzontal i condicions de circulació per part de la Policia Local.

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

 Sr. Peiró Sanchis: “L’acord que hui portem a plenari té una explicació que jo crec
que és important que refresquem una miqueta. Jovades és un polígon industrial que
té unes activitats, unes llicencies, unes condicions de solar perquè en el seu moment
es va aprovar la  reparcel·lació,  el  pla parcial,  i  les obres d’urbanització però no
estava  contemplada  l’execució  de l’accés.  Aqueix  accés  que,  en  principi,  estava
vinculat tant Jovades com el 4 com el 17, que són zones també industrials però no
tenen aprovat el pla parcial,  necessitaven un accés des de la carretera per tal que
totes les empreses que tenim allí puguen tindre la llicència d’obertura o d’activitat
en condicions i pogueren treballar en condicions de normalitat, que és el busquem, o
almenys,  en  aquest  moment  des  de  la  delegació  que  ostente,  es  busca,  que  les
empreses estiguen regularitzades.  Fruit d’això, tant des de l’Alcaldia com des de
Planejament, hem estat buscant una solució definitiva, està preparant-se un projecte
d’accés definitiu que espere que algun dia Demarcació de Carreteres ens l’aprove,
per tal d’accedir des de la carretera nacional a la zona de Jovades, del 4 i del 17.
Però mentre això arriba, que ja dic que estem treballant, encara que semble que no
es veu la tasca que està fent-se des de darrere però tant des de l’Alcaldia com des
dels polígons industrials estem en el tema aquest, es busca una opció per a poder
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atorgar les llicencies d’activitats a les empreses que estan en Jovades, i en el 4 i el
17. La solució passa per tindre un accés rodat i poder accedir, tant els tràilers com
els camions, com els vehicles pesants, per una via provisional, estem dient en tot
moment que serà provisional, mentre tinguem la definitiva per poder accedir a les
empreses.  Aqueix és el  motiu d’aquest acord; aqueixes empreses durant molt  de
temps han estat, no dic indefenses però sí tal vegada han hagut de patir molt els
empresaris a l’hora de poder tramitar qualsevol activitat o llicència per tal de que no
tenien un accés legal reconegut. Hui el que es porta a plenari és donar-los un accés
provisional,  que la  policia  avala  a  traves  del  Brosquil,  pel  camí  vell  de Pego,  i
després per la via de servitud de l’AP-7, perquè puguen anar fins a Jovades i després
eixir per la CV-715, i també tindre el mateix accés per als sectors 4 i 17, que són
zones industrials, que en l’actualitat hi ha industries que han estat consolidades, i per
tant, poden tindre l’activitat, però les noves activitats que es puguen desenvolupar
allí no es podran realitzar fins que no es faça el pla parcial. Per tant, anem a intentar
legalitzar Jovades i que el 4 i el 17, les activitats que hi ha en l’actualitat puguen
tindre totes les llicències en condicions. Per tant, demane el vot de tota la corporació
en aquest tema.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Com no pot  ser  d’altra  manera,  anem a  votar  que  sí,
faltaria més. És una proposta que, encara que siga provisional, és necessària. El trist
és que per a arribar a aquesta situació han passat molts anys i sembla que ara un
informe de la policia possibilita que el traçat que va des de la carretera de Pego a
traves  de  la  CV-715 i  el  camí  vell  de  Pego,  que és  la  via  de serveis,  que  siga
utilitzable, com s’ha fet així de forma improvisada fins ara per molts vehicles pesats,
inclús, que accedien als polígons esmentats. Conforme he dit és una situació un tant
anormal que en un municipi tinguem aprovats una sèrie de polígons i que, en aquest
cas, un polígon, sobretot, no tinga els accessos per diferents qüestions, perquè la
Demarcació de Carreteres, en el seu moment, es va negar que des de la carretera
nacional  332  es  poguera  accedir  al  polígon  Jovades,  però  estem  parlant  d’una
situació que hem vingut arrossegant-la durant molts anys. De totes formes, pense
que, encara que s’ha demorat massa aquesta possibilitat, benvinguda siga la forma
de donar eixida a una situació un tant anormal a moltes empreses que estan ubicades
al polígon Jovades; i també algunes, que conforme ja s’ha dit, estan treballant en el
4 i el 17 des de fa molts anys i, per tant, pensem que és una possibilitat, encara que
provisional, per a donar eixida i caràcter de legalitat a certes activitats que, fins ara,
tenien certes dificultats, com tots sabeu, per a obtenir les llicencies pertinents. Com
he dit, encara que el trist és que haguem hagut d’esperar tants anys i, sobretot, que
ara, encara que un informe de la policia que ens alegra que siga així ha possibilitat
aquesta proposta que puga tirar endavant i benvinguda siga, encara que pense que un
poquet tard.”

 Sr.  Salort  Rubio: “El  nostre  grup votarà  a  favor també aquesta  proposta  i  vull
agrair al Sr. Peiró pel seu treball que ha dedicat per fer açò possible, i garantir una
cosa tan bàsica com l’accés a un polígon, que és una de les herències que teníem per
ahí. L’única cosa que m’agradaria aconsellar o que ens agradaria que es tinguera en
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compte és la utilització del camí per a les bicicletes que es troba a l’altura del camí
vell  de Pego, que ajunta una ruta ciclista i compta amb visites organitzades a la
Marjal, donat que és un camí ample, i ens agradaria que es respectara el que és el
pas de les bicicletes i que es prengueren, com així indica el punt quart, mesures per a
frenar la perillositat de l’eixida a la nacional 332 que estem segurs que serà possible
adoptar.  Per tal  de fer  possible  el  del carril  bici  demanem que es puga tenir  en
compte a diferents entitats, com puga ser l’Agenda Local 21, Oliva 30, l’encarregat
d’educació vial o les diferents empreses que utilitzen i fomenten el cicloturisme al
nostre poble.”

 Sra.  Ibiza  Cots: “Per  a  aportar  un  poc  més  d’informació,  des  del  departament
d’Activitats, des de fa un parell d’anys s’està treballant per a intentar legalitzar totes
les  situacions  irregulars  que  hi  ha  en  aquest  moment  en  quant  a  activitats
econòmiques; com es sap també ja per gran part dels membres d’aquesta corporació,
es va contractar una empresa perquè ens ajudara a fer informes de quines eres les
possibles solucions per a poder donar eixida a aquestes empreses que estaven en una
situació  irregular.  Aquesta  solució  ha  sigut  treballada  tant  des  del  departament
d’Urbanisme  com  des  del  departament  d’Activitats,  per  poder  donar  eixida  a
aquestes empreses que, evidentment, s’ha aportat nova informació, com és l’estudi,
sobretot, de la viabilitat de l’accés de la servitud, adossada a l’autopista 7, sobretot
pel pas del pont, s’han aportat estudis nous com quin és el pes que pot suportar
aqueix pont, també s’han fet estudis de totes les empreses, quines són les tones, els
camions amb la tara i el pes que tenen, per a saber si tot això era viable o no. I amb
tota aquesta informació s’ha pogut fer un informe que realment ha considerat que sí
que  és  viable.  I  res  més,  esperem  que  ara  puguem  anar  solucionant  totes  les
irregularitats  que  hi  havia,  a  causa  d’aquesta  situació  de  inaccessibilitat  als
polígons.”

 Sra. Pous Marí: “Jo he de dir que a mi la proposta no és la que més m’hauria
agradat;  primer,  perquè no soluciona realment  el problema de l’accés perquè, en
definitiva,  l’accés és pràcticament és el  mateix que estan utilitzant fins ara,  i  no
m’agrada  tampoc perquè trobe que crea  un punt  molt  conflictiu  i  perillós  en la
carretera de Pego, que allí van a eixir uns camions que són vehicles pesats, després
d’un canvi d’arrasant molt important. Però atesa la dificultat de la tramitació de les
llicencies  d’obra per a  naus i  construccions,  i  la  paralització  de la  concessió de
llicencies  ambientals  i  autoritzacions  per  a  l’exercici  d’activitats,  tenim  la
responsabilitat de procurar un accés i em pareix de justícia aprovar aquest accés que,
encara  que  siga  provisional,  solucionarà  el  problema  que  estan  patint  aquestes
empreses. Per tant, nosaltres anem a votar a favor de la proposta d’acord.”

Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde-President,  sotmet a votació el dictamen
transcrit que aprova el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents.
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PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

VUITÉ.- DONAR COMPTE DE NOVES ADSCRIPCIONS DE REGIDORS DEL
GRUP  DEL  PARTIT  POPULAR  A  DIFERENTS  COMISSIONS
INFORMATIVES.

Es dóna compte de l’escrit núm. 2017/11935, de 14 de juliol d’enguany, en el qual el Sr.
Salvador Llopis Ibiza, com a portaveu, comunica els canvis organitzatius del grup que
tot seguit s’indiquen:

Assistent a la Comissió de Governació, Sr. Salvador Llopis Ibiza com a titular i Sra.
Alejandra Tomás Doménech com a suplent

Assistent a la Comissió d’Hisenda, Sra. Alejandra Tomás Doménech com a titular i Sr.
Salvador Llopis Ibiza com a suplent

La corporació en queda assabentada.

NOVÉ.-  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 1366/17 AL NÚM.
1591/17.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 1366/17, de 23 de juny
de 2017, fins el Decret núm. 1591/17, de 19 de juliol de 2017.

La corporació queda assabentada.

PRECS I PREGUNTES

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

 Sr. Llopis Ibiza: “Jo faré un prec i unes preguntes en la mateixa exposició. Fa un
any el Partit Popular va presentar en aquest mateix plenari una moció perquè les
boques  de  carrer  de  la  Platja  d’Oliva  decidirem i  definirem quin  futur  donar-li,
moció que vam perdre; igual que tampoc va eixir l’esmena que va presentar part de
l’equip de govern per conformar una mesa de treball i tractar aquest tema. El Partit
Popular  en  la  comissió  pertinent  va  preguntar  si  existia  l’opció  de  conformar
aqueixes  meses  de  treball,  cosa  que  ens  van  confirmar,  mentre  portàrem  una
proposta per començar a treballar. Així ho varem fer i en la comissió vam anunciar
que ja teníem una proposta i vam acordar posar una primera data per tractar aquesta
proposta. Després li va seguir una segona reunió, on ja la proposta del Partit Popular
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va canviar  en molts  punts  de vista  ja  que tots  els  regidors  designats  pels  grups
polítics que estaven en aqueixes meses de treball van aportar idees i punts de vista
que podíem incloure en la nostra proposta. Així, Sr. alcalde, vam acabar amb hores
de reunió on cadascú va poder aportar idees i molt cordialment vam quedar de tindre
una  altra  reunió  per  a  acabar  de  definir  una  solució  concreta.  El  meu  prec  Sr.
alcalde,  després  d’exposar  el  que  va  ocórrer,  és  pregar-li  que  si  vosté  no  vol
respectar  aquestes meses de treball,  i  pel seu compte envia a Costes un informe
favorable per l’ocupació d’una boca de carrer, cosa que vosté té tot el dret de poder
fer-ho i està legitimat per a enviar el que vosté crega,  però a l’altra no ens faça
perdre el temps amb hores de reunions, escrits, propostes, de diversos regidors, que
tampoc han servit per a res. Ens ho diu clar, i vosté com a alcalde d’Oliva decideix
el que vulga. I les preguntes que volia exposar, ja que al Sr. Forrat no puc preguntar-
li perquè forma part de l’oposició, sí que als altres regidors que estan en el govern i
que van estar en les dites meses de treball, com el Sr. Salazar, o la Sra. Ibiza, si els
pareixia  bé  haver  perdut  tantes  hores  i  que  el  Sr.  alcalde  no  haja  respectat  les
aportacions de tots. Perquè jo vull que quede clar que una cosa tenim clara el Partit
Popular, tots els negocis tindran terrassa, encara que hàgem que menejar passos de
peatons, faroles i el que calga, tot per facilitar els negocis que tinguen moviment,
però mai farem que altres hagen d’aguantar els negocis dels demés.”

 Sr. Robles Serrano: “A nosaltres ens agradaria saber, a cultura, al Sr. Enric, una
pregunta  sobre  les  butaques  del  cinema  Olímpia,  ja  que  en  abril  es  va  fer  una
pregunta  i  se’ns  va  respondre  que  les  butaques  de  segona  mà  que  les  tenien
prestades,  entre  cometes,  anaven a tornar-se i  anaven a instal·lar-se unes noves.
Volem saber quan va a començar la instal·lació i la reforma de l’Olímpia, ja que fa
tres mesos d’això, i no ha hagut cap moviment.”

 Sra. Pous Marí: “Jo no sé si açò és un prec, una crida a la responsabilitat, no sé
com dir-ho. Aquest matí he estar a l’Almàssera i m’he trobat amb la sorpresa que en
entrar no hi ha absolutament ningú per a atendre al públic, però, la sorpresa ha sigut
més  gran quan he pujat  a  la  segona planta  i  en urbanisme no hi  havia  tampoc,
pràcticament,  ningú,  només  dos  persones,  el  TAG  d’urbanisme  i  la  secretària,
absolutament ningú més per a atendre. Està clar que els funcionaris tenen dret a
vacances, que els funcionaris tenen dret a esmorzar, però pense que ací entra la feina
també  del  regidor  de personal,  per  tal  de regular  el  mateix  perquè els  diferents
departaments no es queden deserts i el ciutadà quede desatés. I el que m’ha resultat
molt xocant també és que els preocupe tindre un marc normatiu per cobrir baixes,
però no els preocupe que la ciutadania es quede sense servei per la mala gestió per
part de la Regidoria de Personal.”

 Sr. alcalde: “Un aclariment de l’Alcaldia. Els regidors, òbviament, tenen llibertat
d’expressió, faltaria més, però les preguntes són per a fiscalitzar l’acció de govern i
les gestions municipals; no perquè els diferents regidors expressen què opinen sobre
diferents qüestions, per tant, vostés no tenen cap obligació de contestar sobre el que
els pareix bé o mal una cosa. Fet aquest aclariment, cadascú que conteste el que
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considere que ha de contestar; ho dic en referència a la pregunta del Sr. Llopis, que
jo li contestaré en acabant.”

 Sra.  Miñana Morell: “Primer  dir-li  que cada  departament  s’organitza  les  seues
vacances,  per tant,  jo crec que el departament d’Urbanisme,  per desgràcia,  no té
tantes persones, per tant, s’han d’organitzar les vacances; hi haurà sempre gent i
gent  que  estarà  de  vacances.  Els  departaments  en  aquest  moment  estan  molt
escassos de personal, per tant, s’han d’organitzar les vacances; sempre hi ha gent
atenent, vosté mateix ha dit que hi havia dos persones atenent, aleshores això és així,
no és un mal només d’Oliva, vull dir, és un mal de tot, i és una cosa vinguda arran
de  la  llei  dels  serveis  que  hi  ha.  Fins  ara  no  s’han  pogut  cobrir  ni  baixes,  ni
vacances, ni res de cap personal i, fins i tot així, aquest govern ha estat treballant
moltíssim per a fer això. S’han declarat serveis, s’han fet moltíssimes propostes per
a fer-ho així; no recolzades per tota la gent, això també ho he de dir, que queda
curiós sempre que la gent que no recolza les propostes després tiren en cara que no
hi ha serveis per a atendre els ciutadans; hi haurien més serveis si tots tirarem una
miqueta de la nostra part.”

 Sr. Escrivà Cots: “Responent a la pregunta del Sr. Robles, el 31 de maig passat es
va resoldre adjudicar un contracte menor de prestació de serveis, per a la realització
d’un projecte d’adequació per adaptació a la normativa vigent del teatre Olímpia,
perquè té moltes mancances i carències des de fa molts anys, i en alguns elements de
la infraestructura,  de l’edifici  o de les instal·lacions elèctriques,  per exemple,  no
compleix  actualment  amb  la  normativa.  Aleshores,  una  empresa,  un  equip
d’enginyers, està portant a terme un projecte pel qual en el termini de dos mesos, a
contar des del 31 de maig, es realitzaran treballs i tramitacions, com ara memòries
tècniques, descriptives, o certificats per tal que l’ajuntament puga actuar en el teatre
adequadament per tal d’adaptar-lo a la normativa. I entre altres qüestions es troba el
nou pati de butaques. L’actual pati de butaques no compleix amb la normativa, hi
haurà coses,  com ara una reducció  important,  o significativa,  en l’aforament  del
teatre, per exemple, també s’ha de modificar el sòl, estem a l’espera de rebre aqueix
projecte, quantificar-lo i saber quan podrem actuar, i en quins terminis.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo no diria una pèrdua de temps. Vam invertir un temps en
les  reunions  que  vam tindre,  evidentment,  allí  sí  que  vam arribar  un  poc  a  un
enteniment en certs punts de vista que teníem els diferents partits que allí estàvem
presents.  Tot  això  no va concloure  en  alguna  cosa  concreta  i  sí  que  ens  hauria
agradat  que  aqueixa  feina  i  temps  invertit  s’haguera  conclós  en  alguna  cosa  en
aqueix  sentit.  Vosté  bé  ha dit  que l’alcalde  té  la  potestat  per  a  poder  decidir  o
decretar en aquest aspecte i ha considerat que aqueixa era la millor manera possible i
així ho ha fet. Sí que ens agradaria haver concretat, al final, fer un resum de tot el
que es va parlar i es va treballar però ha faltat aqueixa concreció que no hem arribat
en cap moment. Esperem que a això es puga arribar alguna vegada i poder decidir en
aqueix aspecte. Normalment, el que té la potestat és l’Alcaldia i així ho ha fet.”
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 Sr.  Peiró  Sanchis: “Dir,  simplement,  al  Partit  Popular  que  Projecte  Ciutadans
d’Oliva dona suport a la proposta i a l’acord de la resolució de l’Alcaldia. Ho hem
dit  sempre,  l’espai  ha  de  ser  compatible  per  a  l’ús  tant  peatonal,  com  de  les
empreses,  i  nosaltres  el  que  busquem és  que,  al  final,  l’activitat  en  les  nostres
platges funcione, per tant, sempre ens trobaran a aqueix costat i té l’Alcaldia tot el
nostre suport.”

 Sr. alcalde: “Jo respecte a això, Sr. Llopis, a vosté i a tots els que formaven aqueixa
comissió, de la qual no tinc cap paper que la comissió estiguera reunint-se, vull dir,
no voldran responsabilitzar a l’Alcaldia que no estava allí. L’alcalde és culpable de
tot, en aqueixa base no hi ha cap problema, en qualsevol cas estic ací per a assumir
les responsabilitats que facen falta, però no voldran responsabilitzar a l’alcalde que
no s’arribara a res; i per tant, jo no conec cap conclusió, cap acord, i no se li ha
passat a l’Alcaldia i ací hem de ser rigorosos, en el dia a dia, o almenys procurem
ser rigorosos. El temps va passant, les peticions van fent-se i les administracions van
demanant  informes,  per tant,  davant  el  fet  que a l’Alcaldia  no se li  havia elevat
absolutament cap proposta d’acord, ni res concret el que va fer va ser fer ús de les
seues  competències.  Òbviament  que ho vaig  consultar  amb els  regidors delegats
corresponents que tenien responsabilitats de govern, entre els quals estava la Sra.
Morera, que hui no es troba ací, i altres regidors, i per tant, el que vaig fer va ser
informar favorablement aqueixa ocupació, per suposat, amb condicionants; i l’òrgan
competent, que és en aquest cas la Demarcació de Costes, ha fet el que ha considerat
oportú, però no em responsabilitzen a mi que en aqueixa comissió no s’arribara a
res; jo no estava en aqueixa comissió. Si per defecte ho volen fer, ho fan; jo no puc
estar pendent en el dia a dia d’una cosa que no existeix, per tant, el que he fet ha
sigut fer ús de les meues  responsabilitats  i  informar a la  Delegació de Costes;  i
donaré la cara on faça falta, com estic donant-la hui.”

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

 Vist i plau
El president
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