AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 13/2017
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2017.
HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES
HORA D’ACABAMENT:
13.45 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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

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

lloc indicat a l’encapçalament, es

VICENT CANET LLIDÓ
ROSANNA MIÑANA MORELL
ENRIC ESCRIVÁ COTS

l’objecte de realitzar la sessió del Ple

reuneixen sota la presidència que
també consta, els membres de la
corporació expressats al marge, a
de l’Ajuntament, amb el caràcter i
convocatòria que també consten; actua

CARLOS MENGUAL MANZANARES
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ

com a fedatari públic la secretària
general de l’ajuntament.

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

El Ple es constitueix vàlidament, per

ALEJANDRO SALORT RUBIO

membres, i assisteix el president i la

complir

el

terç

legal

dels

seus

secretària.

JOSÉ SALAZAR CUADRADO
ABSENTS EXCUSATS:
IMMA IBIZA COTS
ALFONSO FORRAT ESTÈVEZ

La Presidència declara oberta la sessió,
que es desenvolupa d’acord amb el
següent Ordre del Dia:

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA
SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART
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PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda ratificar la
convocatòria de la sessió extraordinària i urgent, i en conseqüència continua el
desenvolupament de l’ordre del dia.

SEGON. DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT D’ORDENACIÓ
DEL
TERRITORI
SOBRE
APROVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I
L'AJUNTAMENT D'OLIVA PER A la GESTIÓ DE L'ACTUACIÓ I
RENOVACIÓ URBANA (ARRU) DEL CASC ANTIC DE LA CIUTAT D'OLIVA
I PER A LA INSTRUMENTALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CORRESPONENT A L’ANY 2017.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori de la
sessió extraordinària i urgent del dia 6 de setembre de 2017, favorable a l’aprovació del
conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i aquest Ajuntament per a
regeneració i renovació urbana en el Casc Antic de la ciutat d’Oliva, i per a la
instrumentalització de la subvenció corresponent a 2017, per la citada actuació, que
s’annexa al present acord.
Vistos els informes emesos per Intervenció i Secretaria General, ambdós de data 4 de
setembre de 2017, que consten en l’expedient.
Escoltada la intervenció del Sr. regidor delegat d’Hisenda i Patrimoni, que després es
reproduirà.
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa
d’Ordenació del Territori, per unanimitat dels assistents, que constitueixen més de la
majoria absoluta legal dels seus membres, acorda:
Primer.- Acceptar l'encomanda per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació
urbana del Casc Antic de la Ciutat d'Oliva.
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i l'Ajuntament
d'Oliva, per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del Casc Antic de
la ciutat d'Oliva, i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2017 per a
aquesta actuació, que s'annexa al present acord.
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Tercer.- Acceptar la subvenció per import d'un milió sis-cents onze mil euros
(1.611.000 euros) prevista en el conveni.
Quart.- Adoptar el compromís de consignar, com més prompte millor, els imports
corresponents a l'IVA de les quantitats totals previstes en l'Acord de la Comissió
Bilateral celebrada el 21 d'octubre de 2016 (en aquells conceptes subjectes al referit
import).
Cinqué.- Remetre certificat del present acord a la Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana.
Sisé.- Donar trasllat als serveis d'Intervenció, Secretaria i Urbanisme als efectes
oportuns.
Seté.- Facultar el Sr. alcalde-president per a totes les gestions que calga per tal de portar
a terme allò acordat.
La intervenció a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueix tot seguit:
 Sr. Canet Llidó: “Primer de tot, l’aspecte formal; la Sra. Secretària va apuntar una
série de puntualitzacions que caldria introduir en les propostes d’acord, i aquest
regidor delegat està completament d’acord; la primera seria posar acceptar
l’encomanda de la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del Casc
Antic de la Ciutat d'Oliva. D’alguna forma està implícit en la proposta d’acord
anterior, si acceptem la subvenció i aprovem el conveni, està implícit, però cal
posar-ho explícitament. Per tant seria un punt primer, afegir acceptar l’encomanda
de la gestió. I després darrere afegir donar trasllat als Serveis d’Intervenció,
Secretaria i Urbanisme als efectes oportuns; i facultar el Sr. alcalde-president per a
totes les gestions que calga per tal de portar endavant allò acordat. Són aspectes que
matisen les propostes d’acord. Per ubicar. Ho repetesc, seria acceptar l’encomanda
de la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del Casc Antic de la
Ciutat d'Oliva, una acceptació explícita; i després donar trasllat als Serveis
d’Intervenció, Secretaria i Urbanisme als efectes oportuns; i facultar el Sr. alcaldepresident per a les gestions que calga per tal de portar a terme allò acordat. La resta
de punts continuen igual. Explique molt breument la qüestió del conveni; ja ho hem
parlat en diverses ocasions en aquest ajuntament, en plenari i sobretot en
comissions, que les àrees de renovació i regeneració urbanes són un instrument que
ve regulat a través del RD 233/2013, en principi per al període 2013-2016; després
aqueixes ajudes ministerials s’articulen en cada comunitat autònoma a través d’un
conveni de la comunitat autònoma amb el ministeri per a gestionar aqueixes ajudes.
Això es va signar el 2014 per part de la nostra comunitat autònoma, la Generalitat
Valenciana amb el ministeri; i després s’articula a través d’acords de comissió
bilateral que es diuen, que nosaltres vam signar en octubre de 2016, però no podia
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fer-se efectiu mentre no signàrem l’acord singular entre la Generalitat i
l’ajuntament. El conveni que ara ve a proposta d’aprovació és el conveni per a
gestionar aqueixes ajudes, que a través de l’acord de la comissió bilateral cada
administració es comprometia a la consignació de la seua part, es gestionarà a partir
de l’aprovació del conveni; i l’hem d’aprovar cada ajuntament, l’ha d’aprovar
posteriorment el Ple del Consell, i posteriorment donar signatura al conveni; i a
partir d’ahí ja posarem en marxa tot el tema de les ajudes de l’ARRU, que des de fa
molt de temps molta gent preguntava com podríem articular això. Per tant el pas que
fem ara és necessari i és important fer-lo, perquè com s’ha dit abans convé que passe
pel Ple del Consell com més prompte millor, per a signar-lo i posar en marxa les
ajudes, que molta gent de la nostra ciutat fa temps que està esperant, perquè els vam
anunciar en el moment que vam signar l’acord de la comissió bilateral.”
I no havent més assumptes a tractar, el senyor president alça la sessió a l’hora
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que com a secretària done fe.
Vist i plau
El president
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