
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

 Pàgina: 1 

Acta núm. 15/2017 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
28 DE SETEMBRE DE 2017. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.05 HORES 
HORA D’ACABAMENT:  21.50 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 
ESTER MILLAN SOLDADO 
 

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

CARLOS MENGUAL MANZANARES 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ 
ALFONSO FORRAT ESTÈVEZ 
 

BLAI PEIRÓ SANCHIS 

YOLANDA PASTOR BOLO 
GABRIEL OLTRA MESTRE 
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY 
 

ALEJANDRO SALORT RUBIO 
 

JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
SRA. SECRETÀRIA ACCIDENTAL: 
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. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 23 DE FEBRER DE 2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
23 de febrer de 2017, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL 20 DE MARÇ DE 2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 20 de març de 2017, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 30 DE MARÇ DE 2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
30 de març de 2017, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
QUART. DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, SOBRE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU. REGULARITZACIÓ DE L’ÚS DE 
GASOLINERES. 
 
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: 
 
“DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D’ACORD. MODIFICACIÓ PUNTUAL 
PGOU. REGULACIÓ ÚS GASOLINERES. INICI DEL TRÀMIT. 
 
En Despatx extraordinari, per la Presidència se sotmet novament a coneixement de la Comissió 
Informativa l’expedient que es tramita per a la modificació puntual que afecta a l’article 98 de 
les Normes del Pla General, per a la regulació de l’ús de gasolineres i estacions de servei, i que 
ja va ser dictaminat per aquesta mateixa Comissió en la sessió extraordinària i urgent celebrada 
el passat 26 de juny de 2017, aportant-se l’informe emés per la Secretària Gral. de data 29 de 
juny de 2017. 
 
Per la presidència es proposa que la Comissió Informativa dictamine en el sentit de ratificar-se 
en el seu anterior dictamen, considerant completa la documentació de l’expedient a l’efecte de 
la seua elevació al Ple de l’Ajuntament. 
 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

 Pàgina: 3 

Sotmesa la proposta a votació, per a la seua inclusió en l’Ordre del Dia de la present sessió, la 
Comissió Informativa, per la unanimitat dels seus membres vota favorablement. Sotmesa, 
seguidament, a votació la proposta de ratificació del dictamen de 29 de juny de 2017, és 
aprovada per la unanimitat dels membres de la Comissió. 
 
En conseqüència, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori eleva al Ple de 
l’Ajuntament la seua proposta d’acord en el sentit de: 
 
PRIMER.- Suspendre, a l’empara del que es disposa en l’article 64 de la Llei 5/2014 de 25 de 
juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), la tramitació i concessió de 
llicències per als usos de gasolineres i Estacions de Servei en l’àmbit del Sòl Urbà i 
Urbanitzable del Pla General amb ús predominantment residencial, tant públic com residencial 
vivenda, amb la finalitat de facilitar l’estudi i reforma de la modificació de l’ordenació pretesa. 
La suspensió de llicències per a aquest concret ús es publicarà en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana i tindrà la durada màxima prevista en l’article 64.2º de la LOTUP. 
 
SEGON.- Iniciar, de conformitat amb el que es disposa en l’article 57, en relació amb els 
articles 50 i 51 de la LOTUP, el tràmit d’avaluació ambiental i territorial estratègica de la 
modificació puntual de l’article 98 del vigent PGOU, amb remissió de la documentació tècnica 
elaborada i document inicial estratègic a l’òrgan ambiental municipal per a la seua tramitació i 
emissió del corresponent informe ambiental. 
 
TERCER.- incorporar al text de l’article 98 que es modifica un subapartat 5 amb la següent 
redacció: 
 

5.- La regulació de l’ús d’estacions de servei que es contempla en aquest article 
serà de directa i preferent aplicació a la regulació que, d’aquest ús, puga contenir-
se en la normativa urbanística dels Planes d’ordenació i programes urbanístics 
definitivament aprovats, en desenvolupament de les previsions del Pla General, des 
de l’any 1982.” 

 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que a continuació s’indiquen: 
 
 Sr. alcalde: “Tal com ha dit la secretària accidental o en funcions el que suposa és 

la modificació de l’article 98 del Pla General que és el que regula les condicions de 
funcionament dels establiments segons els seus efectes. En concret, a banda de la 
suspensió que és perceptiva, el que estem aprovant hui és l’inici de tràmit d’allò que 
està disposat en l’article 57, 50 i 51 de la LOTUP, l’inici del tràmit d’avaluació 
ambiental i territorial estratègic. En definitiva, per a entendre’ns, el que es proposa 
és afegir cinc subapartats en l’article 98; el primer d’ells seria que en cap zona del 
sòl urbà o urbanitzable d’ús predominant residencial podran instal·lar-se una 
gasolinera. En els casos on la classificació del sòl siga diferent, és a dir, no siga ni 
urbà, ni urbanitzable i no tinga ús residencial, per exemple, polígons o sòls no 
urbanitzables, sí que podran instal·lar-se gasolineres però a una distancia mínima de 
100 metres del sòl residencial o de dotacions sensibles, com poden ser centres 
educatius, sanitaris, residències de la tercera edat, etc. En tercer lloc, que s’ha de 
justificar que no tindrà una repercussió sobre la funcionalitat viària, per la qual cosa 
es demanarà un estudi de trànsit. En quart lloc, que les dos gasolineres que 
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actualment tenim al casc urbà podran continuar exercint la seua activitat sempre que 
no tinguen una modificació substancial en el sentit d’ampliar-se. I en cinqué lloc, 
que aquesta regulació serà preferent a la que puga haver en els diferents plans i 
programes urbanístics.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres en aquest punt anem a abstindre’ns. 

Evidentment, no estem d’acord que s’atorguen llicències de gasolineres prop de 
col·legis; això estem convençuts que no és la millor ubicació per a una gasolinera. 
Vostés en aquell moment potser pensàven que sí. Nosaltres, ni en aquell moment, ni 
ara, pensem que és la millor ubicació però ens abstenim i esperem a la redacció de 
l’ordenança, perquè la casuística en cada lloc ha de ser un poc mirada i analitzada. 
Encara queden zones per desenvolupar, especialment a la platja, i potser en algun 
lloc podem situar una gasolinera, i pot ser d’interés per als ciutadans i, al final, per a 
empreses del nostre municipi, inclús per a desenvolupament d’un determinat espai. 
Per tant, nosaltres anem a abstindre’ns, i en la redacció de l’ordenança, espere que 
siga el més breu possible, el que nosaltres anem a intentar treballar, si vostés ens 
deixen, és perquè siga causístic, que es mire i s’analitze si, en un moment 
determinat, en un lloc determinat, seria interessant per al nostre municipi col·locar 
una gasolinera; no ser dràstics i dir que no perquè, al final, potser que puga servir 
algun espai.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Algunes puntualitzacions que ha comentat el Sr. Mengual. Com 

vosté sabrà, una llicència és un acte reglat, vull dir, que no s’atorga perquè es vulga 
o no es vulga per part d’un equip de govern, o per part d’una corporació, ni per part 
de l’Alcaldia, sinó que d’acord amb la normativa en vigor, amb la legislació vigent, 
si es pot atorgar s’ha d’atorgar perquè és un dret, en aquest cas, que tindria qui 
reclama, qui sol·licita la llicència complint tot allò que diu la legislació, tot allò que 
diu el planejament per a aqueixa parcel·la cadastral en concret. Per tant, el fet que es 
concedesca una llicència d’una gasolinera, en l’actualitat, en la trama urbana del 
nostre terme municipal no és una qüestió de voluntat política, és una qüestió de 
legislació. Si correspon s’ha de donar, i per això és precisament pel que ve aquesta 
modificació puntual del Pla General. Per a no donar-la s’ha d’iniciar aquesta 
tramitació per a poder no donar-la; en cas contrari, el que s’estaria fent seria un frau 
de llei, perquè si el planejament permet instal·lar una gasolinera, com qualsevol altre 
tipus d’activitat, siga comercial o residencial o el que siga, si el planejament ho 
permet, cap equip de govern per voluntat pot negar-ho. Justament per això és pel 
que ve aquesta modificació puntual, per tal que el planejament pose unes certes 
limitacions a determinats usos, en aquest cas, l’ús de gasolineres. Aqueix és el motiu 
de la tramitació; i evidentment, dins de la tramitació tampoc fa falta que siga 
voluntat del govern deixar-los participar o no, perquè la pròpia tramitació regula la 
participació pública, dels grups municipals, de la ciutadania, o de qualsevol persona 
que es considere part interessada en aqueix expedient, com puguen ser un col·lectiu 
en defensa de les gasolineres, que també podria presentar les al·legacions que 
estimen convenients; per tant, vostés podran presentar-les en els moments de tràmit 
que corresponguen.” 
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 Sra. Pous Marí: “Des del Partit Popular anem a abstindre’ns, i anem a fer-ho 

perquè creguem que és un tema que mereix un debat més profund i que és una 
qüestió que hauríem de valorar seriosament i vore els avantatges i els inconvenients, 
i finalment, prendre la decisió més convenient per al conjunt de la ciutadania. És 
clar que no es pot consentir implantar una gasolinera enmig del poble o en qualsevol 
lloc, però podem regular-ho mitjançant una normativa encaminada a preservar la 
salut de les persones. Crec que si es dóna el cas que una zona compleix la normativa 
suficientment restrictiva i que no supose un perjudici per a la salut dels veïns, no 
hauríem de renunciar al fet que es puga implantar dita gasolinera. Per què no 
conciliar dos activitats en cas que hi haja possibilitats? No és tracta de regular els 
aspectes tècnics d’aquestes instal·lacions, que per a això ja està la normativa 
corresponent, es tracta de preparar una norma específica i suficientment restrictiva 
per a minimitzar els riscos front a productes inflamables, una normativa que 
garantesca els valors ambientals del medi natural i urbà on s’ubiquen, així com la 
protecció dels usos més sensibles amb presencia de persones, principalment, els 
residencials i zones verdes. Per tant, no a la reimplantació de gasolineres en zones 
urbanes sempre que no complesquen la normativa que aquest ajuntament hauria 
d’elaborar per tal de salvaguardar els interessos de tots els ciutadans, especialment, 
la salut de les persones. Però em reitere en el meu posicionament i pense que si cap 
la possibilitat de compatibilitzar amb la suficient seguretat les dos activitats en 
algunes zones, no té cap sentit negar que una empresa implante la seua activitat amb 
les garanties suficients.” 

 
 Sr. alcalde: “Si possibilitats n’hi ha, però aquesta és la proposta que porta l’equip 

de govern; la proposta en sòl residencial, perquè per a nosaltres igual són les 
persones que viuen a la platja com les que viuen al sector 15 o en qualsevol altre sòl 
residencial de la nostra ciutat. Aquesta és la proposta del govern, que pot ser 
discutible, i com ha dit el meu company, ara van a tindre vostés dos períodes 
d’exposició, de participació pública, en la qual podran fer les seues aportacions. Ara, 
en aquests moments, el que estem aprovant és, a banda de la suspensió de llicències 
que és preceptiva, l’aprovació de l’inici del tràmit ambiental corresponent. Aqueix 
tràmit anirà a la comissió ambiental que estudiarà aquesta proposta, i farà un 
informe corresponent que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
En cas que hi hagen al·legacions, o no, es farà un informe; si no hi ha al·legacions 
continuarà igual, i si hi ha al·legacions, si s’estimen, hi haurà canvis i n’hi haurà un 
nou informe de la comissió ambiental que s’elevarà a la Junta de Govern per a 
dictamen; la Junta de Govern l’elevarà al plenari i aquest aprovarà la normativa 
definitiva, que tornarà a eixir a exposició pública. Per tant, com deia el meu 
company, la participació està assegurada, poden fer les seues propostes. Aquesta és 
una proposta com una altra; és discutible, per suposat, i per tant, esperem que al 
llarg d’aqueixa tramitació puguen arribar les diferents propostes. Abans de la 
votació, dir-los que per a que prospere l’inici del tràmit es requereix majoria 
absoluta, que són 11 vots.” 
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Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde-President, sotmet a votació el dictamen 
transcrit que s’aprova pel Ple de l’Ajuntament, per 11 vots a favor (5 vots del Grup 
Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte–Ciutadans d’Oliva, 1 vot del Grup 
Esquerra Unida del País Valencià, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), i 10 
abstencions (6 del Grup Partit Popular, i 4 del Grup Socialista Municipal). 
 
 
 
5. DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, SOBRE L’APROVACIÓ 
CONVENI PREVI A LA LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR RAFAEL P. GARCÍA 
MARTÍNEZ. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 20 de 
setembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
 
“2n.- LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR. RAFAEL P. GARCIA MARTINEZ. DICTAMEN 
APROVACIÓ CONVENI PREVI. 
 
Es va donar compte, seguidament, de la sol·licitud de llicència d’Obra Major que formula, amb 
data 10 de gener de 2017, D. Rafael Pedro García Martínez per a la construcció d’habitatge 
unifamiliar aïllat en la parcel·la 213 de la Urbanització BASSETES UA Núm. 1. 
 
Pel Secretari de la Comissió s’informa que, en aquest cas, en tractar-se d’una llicència 
sol·licitada sobre un sòl que té naturalesa urbana, amb ordenació detallada en el propi Pla 
General, però que no té la condició jurídica de solar, s’ha d’aprovar i subscriure’s, amb caràcter 
previ, un Conveni de gestió amb la propietat que garantesca les obligacions derivades de la 
futura programació i equidistribució de la Unitat d’Actuació, així com les cessions superficials 
obligatòries. 
 
Es dóna compte de l’informe jurídic emés amb data 4 de juliol de 2017 i que, a continuació, es 
transcriu: 
 
“INFORME.- Per D. Rafael Pedro García Martínez es va sol·licitar, amb data 10 de gener de 2017, 
llicència d’obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat en la parcel·la 213. Urbanització 
Bassetes, a l’efecte de la qual s’aporta Projecte Bàsic. 
 
L’expressada parcel·la s’emplaça en la Unitat d’Actuació núm. 1 de l’Àrea Bassetes. Sòl Urbà. Zona 
Residencial Extensiva del vigent Pla General. Aquesta Unitat d’Actuació compta amb una ordenació 
detallada bàsica a través del Pla General però, en l’actualitat, està pendent de programació a través del 
corresponent Projecte d’Urbanització i la posterior reparcel·lació o instrument d’equidistribució 
equivalent, trobant-se en un avançat estat de consolidació constructiva. 
 
L’expressat terreny no té la condició jurídica de solar, a tenor dels requisits exigibles en l’article 177 de la 
Llei 5/2014 de 25 de juliol (LOTUP), encara que pot ser edificat, com a sòl urbà, amb les condicions que 
es determinen en l’article 178.1º de la LOTUP. 
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Ateses les especials circumstàncies que concorren en aquest sòl urbà no programat ni reparcel·lat, i per al 
compliment de les condicions legals d’edificació, es fa convenient la formalització d’un previ Conveni 
Urbanístic amb la propietat del sòl que, al mateix temps que possibilite el dret a l’edificació, garantesca 
les obligacions legals de cessió de sòl, garantesca les obligacions econòmiques que li afecten i la 
disposició de l’edificació de manera que no supose alteració o perjudici al posterior procés 
d’equidistribució del sòl. Aquesta pràctica no és nova i determinades llicències concedides en els passats 
anys en aquestes Unitats d’Actuació d’anàlogues característiques, s’han pogut concedir gràcies a la 
formalització d’un Conveni Urbanístic amb els propietaris. 
 
Pel Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament s’ha redactat, a aquest efecte, un esborrany de 
Conveni amb el sol·licitant de la llicència, el text del qual, es reprodueix i incorpora al present informe: 
 
 
ESBORRANY DE CONVENI. 
CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ 
PARTS: 
 
 

MANIFESTACIONS: 
1r.- Que la referenciada Finca Registral se situa en l’àmbit de la Unitat d’Actuació Núm. 1. BASSETES. 
Sòl Urbà-Zona Residencial Extensiva Aïllada del vigent Pla General. 
 
2n.- La parcel·la s’identifica com Ur Bassetes 213 i, segons la nota simple informativa del Registre de la 
Propietat d’Oliva té una superfície de 1.150 metres quadrats. En el seu interior existeix una casa, d’una 
sola planta, i de 70 metres quadrats de superfície construïda. 
 
3r.- D. Rafael Pedro García Martínez manifesta que és l’actual propietari de la parcel·la i l’edificació per 
adquisició del seu anterior titular D. Fernando Alemany Ortola. 
 
4t.- Que, amb data 10 de gener de 2017 i registrada al núm. 323, D. Rafael Pedro García Martínez ha 
sol·licitat llicència municipal d’obres per a un habitatge unifamiliar aïllat a l’efecte del qual aporta 
Projecte Bàsic subscrit per l’Arquitecte D. José Ricardo Alemany Salvador i D. Ignacio Jordá Vidal, 
degudament visat. 
 
5é.- S’acompanya i incorpora a l’expedient informe de Costes de la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Publiques i Vertebració del Territori, de data 5 de maig de 2017, acreditatiu que l’edificació pretesa no es 
veu afectada per la delimitació de la zona de servitud de protecció de Costes. 
 
6é.- Ambdues parts consideren i convenen que el mesurament correcte i actualitzat de la parcel·la és el 
que figura en el Projecte Tècnic presentat i que és de 1.045’80 metres quadrats. 
 
7é.- L’expressada parcel·la, àdhuc situant-se en sòl urbà no reuneix les característiques legals, per a la 
seua consideració com a solar, i que es determinen en l’articlo 177 de la Llei 5/2014 de 25 i juliol, 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge. 
 
 

OBJECTE: 
És objecte del present Conveni l’establiment de les condicions i actuacions d’ambdues parts per 
possibilitar l’edificació de la parcel·la, d’acord i sobre la base del Projecte Tècnic presentat i la 
formalització de la cessió de sòl dotacional a favor de l’Ajuntament d’Oliva, així com la garantia que 
l’edificació pretesa no suposarà dificultat o gravamen que incidesca negativament en el futur procediment 
d’equidistribució i urbanització de la Unitat d’Actuació. 
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RÈGIM APLICABLE: 

El present Conveni Urbanístic és un conveni o acord de gestió, amb l’única finalitat de crear les 
condicions jurídiques adequades per a l’edificació que pretén realitzar-se i no comporta ni conté aspectes 
propis de planejament ni suposa afeccions a terceres persones, sense perjudici de les relacions jurídiques 
de naturalesa civil que afecten a les propietats confrontants. 
 
La seua formalització, aprovació i contingut se subjectarà al que es disposa en l’article 173 de la Llei 
5/2014 de 25 de juliol, legislació estatal del sòl, legislació del règim local i normativa de contractació 
administrativa que li resulte aplicable. 
 

ACORDS: 
PRIMER.- Per la propietat de la parcel·la es disposarà la segregació d’una porció superficial de 85 
metres quadrats que fiten amb la línia que delimita el domini publico marítim-terrestre per a la seua cessió 
a l’Ajuntament, com a part d’un vial públic grafiat en el vigent Pla General i que forma part de la dotació 
viària de la Unitat d’Actuació. Aquest terreny quedarà incorporat al Patrimoni Públic del Sòl d’aquest 
Ajuntament. 
Als efectes anteriors, l’aprovació i formalització del present Conveni tindrà els efectes propis de 
l’autorització municipal per a la llicència de segregació que se sol·licite. 
 
SEGON.- Per la propietat de la parcel·la es constituirà una garantia, mitjançant aval bancari o en 
metàl·lic per import de 3.042 euros corresponent al 15% del valor cadastral del terreny i l’edificació 
existent, en concepte d’afiançament, de caràcter provisional, del cost de les obres d’urbanització que li 
corresponga satisfer a aquesta parcel·la, en els termes del que es disposa en l’article 178 de la Llei 5/2014 
de 25 de juliol. Aquesta garantia li serà retornada a l’interessat si en el termini de cinc anys, comptats des 
de la data de la signatura del Conveni, no es portaren a efecte les obres d’urbanització de la Unitat 
d’Actuació, per causes no imputables a la propietat. 
 
TERCER.- La parcel·la propietat de D. Rafael Pedro García Martínez té el seu accés, tant rodat com per 
als vianants, mitjançant la servitud de pas permanent a través de les parcel·les confrontants, amb les 
dimensions i característiques descrites en l’Escriptura Pública de constitució de servituds atorgada amb 
data 12 de gener de 2016 davant el Notari de Dénia D. José Mª González Arroyo i núm. de protocol 36, la 
còpia del qual s’acompanya per l’interessat per a la seua incorporació a l’expedient.  
Aquest accés és l’únic practicable en tant s’aprove la programació de la Unitat d’Actuació i es procedesca 
a l’aprovació i execució del corresponent Projecte d’Urbanització. 
L’existència d’aquesta servitud de pas possibilita la concessió, si escau, de la llicència d’obres 
sol·licitada. En el supòsit de perduda sobrevinguda del dret a accedir a través d’aquesta servitud i els 
supòsits d’extinció de la servitud de pas, l’interessat no podrà exigir de l’Ajuntament l’habilitació d’un 
accés alternatiu a la seua parcel·la ni sol·licitar cap indemnització o compensació econòmica, servint el 
present Conveni de reconeixement exprés a la seua renúncia a les descrites peticions i a la seua exigència, 
tant en via administrativa con judicial. 
 
QUART.- Una vegada segregada la porció de 85 metres quadrats objecte de cessió a favor de 
l’Ajuntament, l’interessat podrà instar la concessió de la llicència d’obres per a aquelles previstes en el 
Projecte Tècnic presentat. Cas de concedir-se aquesta llicència quedarà condicionada a: 

a) No es podrà autoritzar cap modificació o ampliació d’aquesta llicència en tant no s’aprove 
definitivament el corresponent instrument d’equidistribució per a aquesta Unitat d’Actuació i a 
resultes de l’aprofitament urbanístic que resulte del mateix. 

b) La resta de la parcel·la, després d’operada la segregació, de 960,80 metres quadrats queda 
expressa i formalment vinculada a l’edificació que s’autoritze de manera que no podran 
plantejar-se segregacions superficials de la mateixa, almenys fins a la definitiva programació i 
reparcel·lació de la Unitat d’Actuació. 

c) S’haurà de garantir i justificar un adequat sistema d’evacuació d’aigües residuals sense el qual 
no es podrà autoritzar l’ocupació de l’edificació. 
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CINQUÈ.- L’Ajuntament d’Oliva es reserva expressament la facultat d’interpretar i aplicar les clàusules i 
acords del present Conveni. Ambdues parts se sotmeten als Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa competents territorialment en els casos de discrepància en la interpretació i aplicació del 
present Conveni. 
 
SISÉ.- Les despeses que es deriven de la protocolització notarial del present Conveni, així com de la seua 
plasmació i inscripció en el Registre de la Propietat d’Oliva seran, en qualsevol cas, de compte exclusiu 
dels propietaris de la parcel·la. En aquest sentit, i a l’empara del que es disposa en l’article 65 del RDL 
7/2015, de 30 d’octubre i RD 1093/1997 de 4 de juliol, s’inscriuran en el Registre de la Propietat, a més 
de la segregació de la parcel·la per a la seua cessió i incorporació al viari públic previst en el planejament 
general, les condicions de la llicència que s’atorgue i que es recullen en el punt quart dels acords del 
Conveni així com la renúncia que es descriu en el segon paràgraf del punt tercer. 
 
Al present expedient queda incorporada la següent documentació addicional: 

 Informe de data 5 de maig de 2017 del Servei de Costes de la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori. 

 Escrit de l’interessat, efectuat per compareixença personal en data 20 de juny de 2017, mostrant 
la seua conformitat i acceptant els termes de l’esborrany de Conveni. 

 
El Conveni que es pretén aprovar és un Conveni Urbanístic de Gestió, que no conté element algun de 
planejament i l’únic objecte del qual és possibilitar la posterior concessió de la llicència d’obres 
sol·licitada, no afectant-se a elements de l’ordenació estructural. 
 
Quant a la tramitació del Conveni, de conformitat amb el que es disposa en els articles 178 de la LOTUP, 
article 111 del RDL 781/86 i article 82 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, es 
compliran els següents tràmits: 
 
1r.- Resolució de l’Alcaldia disposant-se la publicació del text del Conveni en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana, sotmetent el mateix a informació publica per un període de 20 dies hàbils tal com 
es disposa en l’article 82.2º de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre. El funcionari que subscriu entén que 
bastarà, en la publicació, amb la reproducció dels acords del Conveni. 
 
2n.- Transcorregut el termini d’informació pública s’emetrà informe, tant jurídic com tècnic, sobre el 
contingut de les al·legacions que pogueren presentar-se i se sotmetrà l’expedient a dictamen de la 
Comissió Informativa d’Ordenació del Territori. 
 
3r.- Acord del Ple de l’Ajuntament, sobre la base del dictamen emés, sobre l’aprovació definitiva del 
Conveni. 
 
4t.- Formalització, signatura i registre i dipòsit del Conveni aprovat tal com es disposa en l’article 70 ter 
de la Llei 7/85 de 2 d’abril. 
 
Complits els anteriors tràmits es podrà prosseguir la tramitació i concedir, si escau, la llicència d’obres 
sol·licitada. Oliva, 4 de juliol de 2017. TAG URBANISME. Antonio Mansanet Morant” 
 
Pel Secretari de la Comissió s’informa que, efectivament, s’ha aportat l’acreditació i justificació 
de l’accés a la parcel·la mitjançant còpia de l’escriptura publica de constitució de servitud de 
pas. 
 
El text del Conveni ha estat sotmés a informació publica mitjançant anunci publicat en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 8109, de 21 d’agost de 2017 i que, transcorregut el 
termini assenyalat no consta que s’hagen formulat al·legacions al mateix. 
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Sotmés el Conveni a dictamen de la Comissió Informativa es dictamina i informa favorablement 
el mateix per la majoria dels seus membres i amb l’abstenció del Sr. Mengual Manzanares i, en 
conseqüència, s’eleva al Ple de l’Ajuntament la seua proposta de resolució en tal sentit, per a 
l’aprovació del Conveni i la seua signatura i la posterior concessió de la llicència d’obres una 
vegada acreditat el compliment dels termes de l’expressat Conveni. 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que a continuació s’indiquen: 
 
 Sr. alcalde: “El tema es va explicar per part del TAG d’Urbanisme i de l’arquitecte, 

en comissió.” 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Sí, tinc un dubte, abans d’emetre el nostre vot. Ací 

s’indica que el text del conveni ha estat sotmés a informació pública mitjançant 
anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 8109, de 21 
d’agost de 2017; i després va anar a comissió?” 

 
 Sra. secretària accidental: “En l’expedient sí consta un decret de sotmetiment a 

informació pública; efectivament es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana el 21 d’agost de 2017. Hi ha un informe posterior del TAG 
d’Urbanisme, de 20 de setembre, en el qual indica que dins del període d’informació 
pública no consta presentació de cap reclamació i el dictamen és de 20 de setembre 
de 2017, posteriorment.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Baix la meua ignorància, no s’hauria d’haver 

dictaminat i passat per plenari, abans per comissió, amb un informe del TAG 
d’Urbanisme i després fer-se la publicació mitjançant el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana?” 

 
 Sra. secretària accidental: “Hi ha un informe previ del TAG d’Urbanisme, abans 

del decret de sotmetiment a la informació pública. El decret, firmat per la secretària, 
acorda a la vista de l’informe sotmetre el conveni a informació pública per a seguir 
la tramitació.” 

 
 Sr. alcalde: “En qualsevol cas, la informació pública no vol dir que s’aprove; 

s’aprova hui. Per tant, cadascú pot votar el que considere. És el procediment que 
s’ha seguit sempre en altres casos; no és el primer, i per tant, s’ha seguit el mateix 
procediment.” 

 
Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde-President, sotmet a votació el dictamen 
transcrit que s’aprova pel Ple de l’Ajuntament, per 17 vots a favor (6 del Grup Partit 
Popular, 5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte –Ciutadans 
d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià, i 1 vot del Grup Municipal 
Gent d’Oliva) i 4 abstencions (del Grup Socialista Municipal). 
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SISÉ. DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS, SOBRE 
L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 
L’ANY 2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 21 de setembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 

“ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 
2016 
 
Vist el Compte General i els documents que el justifiquen, i que han estat retut i està conforme 
amb els llibres de comptabilitat i la resta d’antecedents documentals, de conformitat amb allò 
que disposa en els articles 208 i següents del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que 
s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals, i amb l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de 
novembre per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat per a 
l’Administració Local, i tenint a la vista i consultats tots els antecedents que s’ha cregut 
convenient per a millor dictaminar respecte dels extrems a que fa referència l’article 212 de 
l’esmentada llei. 
 
Vist l’informe emés per la Intervenció d’aquest Ajuntament de data 27 de junio de 2017. 
 
Atés que la Comissió Especial de Comptes, en reunió que va tindre lloc el dia 26 de juliol de 
2017, dictaminà favorablement el Compte General corresponent a l’exercici de 2016. 
 
Atés que el Compte ha estat exposat al públic per termini de 15 dies hàbils mitjançant edicte 
publicat al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i en el Butlletí Oficial de la Província 
núm.152, corresponent al dia 8 d’agost de 2017, durant els quals i vuit dies més no s’ha 
presentat cap reclamació. 
 
La Comissió d’Hisenda , amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-
Compromís, 5 vots), D. Gabriel Oltra Mestre (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 
vots), D. José Salazar Cuadrado(representant de Gent d’Oliva, 1 vot) i D. Alejandro Salort 
Rubio (representant d’Esquerra Unida, 1 vot) , i la abstenció de Dª Alejandra Tomás Doménech 
Verdú (representant del PP, 6 vots) y Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del PSOE, 4 vots), 
DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.- Aprovar els comptes i estats que componen el Compte General d’aquest Ajuntament 
corresponent a l’exercici de 2016, així com els seus annexos, presentada segons determina amb 
l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la qual s’aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat per a l’Administració Local, i que són els enumerats en l’article 209 
de l’esmentada Llei d’Hisendes Locals.” 
 
El sr. alcalde-president, sotmet a votació el dictamen transcrit, i el Ple de l’Ajuntament 
l’aprova, amb 11 vots favorables (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del 
Grup Projecte–Ciutadans d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià, i 1 
vot del Grup Municipal Gent d’Oliva) i 10 abstencions (6 vots del Grup Partit Popular, i 
4 vots del Grup Socialista Municipal). 
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SETÉ. DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS, SOBRE 
L’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/04/2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 21 de setembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
 
“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/04/2017 
 
Vist l’expedient núm. S/04/2017 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdits 
finançats amb baixes de partides del Pressupost Municipal vigent. 
 
Vista la necessitat inajornable que existeix en el municipi d’Oliva disposar en el pressupost 
municipal de l’aportació que correspon a aquest Ajuntament del Programa de Foment de la 
Regeneració i Renovació Urbana del casc Antic (ARRU) de la ciutat d’Oliva a fi de poder 
iniciar les actuacions una vegada se subscriga el Conveni corresponent i per tant, les despeses 
específiques i determinades que es pretenen cobrir amb aquests crèdits extraordinaris, no 
permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs. 
 
Vist que l’aportació total de l’Ajuntament d’Oliva ascendeix a 1.314.000,00 €, dels quals 
corresponen 282.000 € a actuacions de rehabilitació, 153.000 € a actuacions de reedificació, 
800.000 € a reurbanització, 69.000 € a despeses de l’equip tècnic de gestió i 10.000 € a ajudes 
per a reallotjaments temporals. 
 
Vist l’informe del TAG d’Urbanisme, de data 6 de febrer de 2017, en relació a les despeses 
previstes en aquest programa ARRU en el qual conclou que considera finançables amb fons 
procedents del patrimoni públic del sòl els de rehabilitació, reedificació i reurbanització, és a 
dir, un total d’1.235.000 €, atenent al que es disposa en l’apartat d) del punt 1r de l’article 99 de 
la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 
de la Comunitat Valenciana, segons el qual té la consideració d’actuacions d’interés social les 
que, entre altres supòsits, tenen com a fi “actuacions d’iniciativa pública destinades a la 
renovació urbana, reforma interior o rehabilitació d’habitatges”. 
 
 
Considerant que No s’havia considerat en l’aportació municipal per obres de reubanització 
l’IVA corresponent a aquesta obra que ascendeix a 198.240,00 € i que ha d’entendre’s com un 
major cost de l’obra. 
 
 
Considerant que, existeix una aplicació del pressupost municipal de l’Ajuntament d’Oliva la 
dotació del qual s’estima reduïble sense que açò afecte al normal funcionament de les àrees 
afectades, ja que es tracta d’una aplicació finançada amb fons procedents del PPS i que 
únicament pot ser destinada a les finalitats previstes en la Llei per a aquests ingressos prèvia 
l’oportuna modificació pressupostària. 
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Vist l’Informe de la Intervenció municipal, de data 4 de setembre de 2017, en el qual, a la vista 
de l’informe del TAG d’Urbanisme, s’informa favorablement la modificació proposada si bé 
s’adverteix de la repercussió que l’execució de la despesa corresponent a la modificació 
proposada pot tindre sobre l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa. 
 
La Comissió d’Hisenda, per UNANIMITAT dels seus membres, aprova la següent PROPOSTA 
D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient nombre S/04/2017 de modificació de crèdit 
mitjançant suplement de crèdits següent que es finançarà amb baixes de les partides que 
s’indiquen: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDITS: 
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL 
MODIFICA. 
ANTERIORS 

MODIFICA 
ACTUALS 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

15220.6190000 Conserv/Rehab. Edifi.- 
Inversió reposició 
infraestructures 

0,00 800.000,00 198.240,00 998.240,00 

 TOTAL AUGMENTS   198.240,00  
 
BAIXES: 
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL 
MODIFICA. 
ANTERIORS 

MODIFICA 
ACTUALS 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

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

0,00 362.939,24 -198.240,00 164.699,24 

 TOTAL DISMINUCIONS -198.240,00  

 
SEGON.- Exposar al públic l’expedient en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província durant 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la seua publicació en el BOP, 
posant a la disposició del públic la documentació corresponent i podent, durant aquest termini 
els interessats presentar reclamacions davant el Ple. 
 
TERCER.- En cas que no es presenten reclamacions en termini, es considerarà definitivament 
aprovat l’acord provisional. 
 
QUART.- L’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació acordada s’haurà de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
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 les que a continuació s’indiquen: 
 
 Sr. Canet Llidó: “Es va explicar en comissió informativa. El que fem ara és una 

modificació pressupostària per suplement de crèdits, la S04, per a aportar l’import 
corresponent a l’IVA de la part de reurbanització del programa ARRU. Com vostés 
saben, el programa ARRU té diverses seccions, una d’elles és la de reurbanització 
que té un total de 944.000 euros, dels quals 144.000 els aporta el Ministeri, 800.000 
els aporta l’Ajuntament d’Oliva, ja vam fer una modificació pressupostària en la 
qual vam incorporar aqueixos diners i els de les ajudes a la rehabilitació i la 
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reedificació, les aportacions municipals, però faltava l’aportació de l’IVA dels 
distints conceptes que ha de fer front l’Ajuntament d’Oliva. Aquesta quantitat es 
correspon a l’IVA dels 944.000 euros de reurbanització. Es financen amb càrrec al 
PMS, atés que hi havia un informe que deia que així es podia fer, tant els 800.000 
com aquestos, i en total per a actuacions de reurbanització l’Ajuntament d’Oliva, 
comptant amb aquests diners més els altres 800.000 euros, haurà aportat 998.240 
euros; 83.490 euros per a l’oficina tècnica, 12.100 euros per a reallotjament, 
282.000 euros per a rehabilitació i 153.000 euros per a reedificació. En total 
1.672.830 euros per al programa ARRU; aqueix és l’esforç que fa l’Ajuntament 
d’Oliva en aqueix programa i que se sumaran a 1.611.000 euros que aportaran tant 
el Ministeri com la Generalitat; un esforç que fa aquest ajuntament pel cas antic i 
per la dinamització d’aqueix espai de la nostra ciutat.” 

 
Finalitzada la intervenció, el Sr. Alcalde-President, sotmet a votació el dictamen 
transcrit que s’aprova pel Ple de l’Ajuntament, per 17 vots a favor (6 del Grup Partit 
Popular, 5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte–Ciutadans 
d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià, i 1 vot del Grup Municipal 
Gent d’Oliva) i 4 abstencions (del Grup Socialista Municipal). 
 
 
VUITÉ. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR I DEL GRUP SOCIALISTA 
MUNICIPAL SOBRE LA CREACIÓ DE DOS LLOCS D’ALLIBERAMENT 
PARCIAL 
 
Es dóna compte de la Moció presentada pels Grup Partit Popular i Grup Socialista, amb 
registre d’entrada núm. 13274, de data 18 d’agost de 2017, que és del següent tenor 
literal: 
 
“Salvador Llopis Ibiza i Carlos Mengual Manzanares, Portaveus del Grup Municipal Popular i 
Socialista respectivament en l’Ajuntament d’Oliva, en nom i representació dels mateixos, 
mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i votació, la 
següent MOCIÓ: 
 

EXPOSICIÓ: 
Els pressupostos municipals 2017, aprovats en el Ple del passat 29 de maig, portaven inclosos 
una consignació en el capítol II partida de “Òrgans de govern – despeses diverses”, que una 
vegada es trasferesca al capítol I (despeses de personal), tràmit que suposa un simple canvi 
pressupostari entre Capítols, va destinat a dotar de mitjans mínims als grups d’oposició. 
 
Amb els portaveus dels grups municipals de l’oposició, en la seua labor coordinadora de 
fiscalització i control dels òrgans de govern, així com líders del propi grup municipal. 
 
I, finalment, amb vista a la transparència i participació política i democràtica de tots els grups 
polítics, els grups proponents de la moció desitgen tindre la competència de la seua pròpia 
autoorganització, que s’ajusta a Llei. 
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És per tot açò, que SOL·LICITEM, que el Ple de l’Ajuntament prenga l’acord: 
 
La creació de dos llocs d’alliberament parcial destinats a les persones que els grups Socialista i 
Popular designen i per a la realització de la tasca de fiscalització i control de l’equip de govern, 
així com per a una major participació democràtica d’aquests grups. 
 
En legislació vigent, la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local no estableix límits al 
nombre d’electes que poden exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial. 
 
Tenint en compte, que en funció de l’establert en l’article 75.2 de la citada Llei, aquest règim de 
dedicació parcial només es pot reconéixer als càrrecs electes que realitzen funcions de 
Presidència o Vicepresidència, ostenten delegacions o desenvolupen responsabilitats que 
requeresquen aquest tipus de dedicació, extrem aquest últim, que sens dubte per tots és sabut, es 
compleix per a Oliva, divuit d’agost de dos mil disset.” 
 
Obert un torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 Sr. alcalde: “Anem a intentar explicar, si algú té dubtes que ho diga, i si cal fem un 

recés. La documentació que consta en l’ordre del dia és la moció que està en l’ordre 
del dia. Aqueixa moció que consta en l’ordre del dia es va presentar el 18 d’agost, 
posteriorment, el 5 de setembre, se’n va presentar una altra que pel motiu que siga, 
ara no ho sabem, no va arribar a Secretaria, ni tampoc a l’Alcaldia; la que consta en 
el plenari de hui és la del 18 d’agost. Per tant, entendrem com una esmena a la 
totalitat la que ve, aquesta, substituint la proposta d’acord, si és incorrecte ho diu, 
per aquesta. És a dir, l’esmena és aquesta substituint la proposta d’acord d’aquesta 
per aquesta proposta d’acord que està en cursiva. Ho entenen els diferents regidors, 
els portaveus? Algun dubte?” 

 
 Sr. Canet Llidó: “No és un dubte. Simplement dir que a la Comissió Informativa 

d’Hisenda no vam dictaminar la moció, però vam estar parlant sobre aquesta i, 
almenys, tots els membres que estàvem a la comissió vam entendre això.” 

 
 Sr. alcalde: “En qualsevol cas, en aquell moment ja no es podia canviar la 

documentació que anava en l’ordre del dia. Algun dubte sobre l’esmena que va a 
votar-se? No? Algun membre del Grup Socialista o del Grup Popular vol defensar 
l’esmena o ja votem i després entra, si procedeix, el debat?” 

 
Tot seguit es dóna compte de l’esmena a la totalitat de la Moció presentada pels Grups 
Partit Popular i Grup Socialista, amb registre d’entrada núm. 13914, de data 5 de 
setembre de 2017, a la qual s’addiciona al principi de l’acord l’expressió: “Adoptar el 
compromís d’iniciar com més prompte millor, i a la vista de la normativa en vigor, 
l’expedient para ...” quedant del tenor literal següent: 
 
“Salvador Llopis Ibiza i Carlos Mengual Manzanares, Portaveus del Grup Municipal Popular i 
Socialista respectivament en l’Ajuntament d’Oliva, en nom i representació dels mateixos, 
mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix el Reglament 
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d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre), exposen, que el 18 d’agost de 2017 van presentar MOCIÓ 
referent a alliberaments parcials, detectant un error en la redacció de la mateixa en imprimir-la, 
per la qual cosa una vegada esmenada, tornem a registrar-la per a un millor enteniment del seu 
contingut, pregant que es respecte amb caràcter general la data originària de presentació. 
 

EXPOSICIÓ: 
Els pressupostos municipals 2017, aprovats en el Ple del passat 29 de maig, portaven inclosos 
una consignació en el capítol II partida de “Òrgans de govern – despeses diverses”, que una 
vegada es transferesca al capítol I (despeses de personal), tràmit que suposa un simple canvi 
pressupostari entre Capítols, va destinat a dotar de mitjans mínims als grups d’oposició. 
 
La legislació vigent, la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local no estableix límits al 
nombre d’electes que poden exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial. 
 
Tenint en compte, que en funció de l’establert en l’article 75.2 de la citada Llei, aquest règim de 
dedicació parcial només es pot reconéixer als càrrecs electes que realitzen funcions de 
Presidència o Vicepresidència, ostenten delegacions o desenvolupen responsabilitats que 
requereixen aquest tipus de dedicació, extrem aquest últim, que sens dubte per tots és sabut, es 
compleix amb els portaveus dels grups municipals de l’oposició en la seua labor coordinadora 
de fiscalització i control dels òrgans de govern, així com líders del propi grup municipal. 
 
I, finalment, amb vista a la transparència i participació política i democràtica de tots els grups 
polítics, els grups proponents de la moció desitgen tenir la competència de la seua pròpia 
autoorganització, que s’ajusta a Llei. 
 
És per tot açò, que SOL·LICITEM, que el Ple de l’Ajuntament prenga l’acord:  
 
Adoptar el compromís d’iniciar com més prompte millor, i a la vista de la normativa en vigor, 
l’expedient per a la creació de dos llocs d’alliberament destinats a les persones que els grups 
Socialista i Popular designen i per a la realització de la labor i fiscalització i control de l’equip 
de Govern, així com per a una major participació democràtica d’aquests grups. 
 
Oliva, a divuit d’agost de dos mil disset.”  
 
D’acord amb el resultat de la votació, l’esmena s’aprova pel Ple de l’Ajuntament, per 11 
vots a favor (6 vots del Grup Partit Popular, 4 del Grup Socialista Municipal i 1 vot pel 
Grup Municipal Gent d’Oliva), 4 vots en contra (del Grup Projecte - Ciutadans 
d’Oliva), i 6 abstencions (5 vots del Grup Compromís per Oliva i 1 vot del Grup 
Esquerra Unida del País Valencià)  
 
Obert el torn d’intervencions es produeix les que a continuació s’indiquen: 
 
 Sr. Llopis Ibiza: “La llegiré, almenys perquè els oients sàpiguen de quina manera 

està exposada. Els pressupostos municipals del 2017 aprovats en el Ple del passat 29 
de maig, portaven inclosos una consignació al capítol dos, partida d’òrgans de 
govern, despeses diverses, que una vegada es transfereix al capítol I, despeses de 
personal, tràmit que suposa un simple canvi pressupostari entre capítols, va destinat 
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a dotar de mitjans mínims als grups de l’oposició. La legislació vigent, la Llei 7/85, 
reguladora de les bases de règim local, no estableix límits al número d’electes que 
poden exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial. Tenint en compte que, en 
funció de l’establert en l’article 75.2 de la citada llei, aquest règim de dedicació 
parcial sols es pot reconèixer als càrrecs electes que realitzen funcions de 
Presidència o Vicepresidència, ostenten delegacions o desenvolupen responsabilitats 
que requereixen aquest tipus de dedicació, extrem aquest últim que sens dubte és per 
tots sabut es compleix com a portaveus del grups municipals de l’oposició en la seua 
tasca coordinadora de fiscalització i control dels òrgans de govern, així com a líders 
del propi grup municipal. I per últim, amb vista a la transparència i participació 
política i democràtica de tots els grups polítics, els grups proponents de la moció 
desitgen tindre la competència de la seua pròpia autoorganització que s’ajusta a la 
llei. És per tot açò que sol·licitem que el Ple de l’Ajuntament prenga l’acord 
d’adoptar el compromís d’iniciar amb la major brevetat possible, i a la vista de la 
normativa en vigor, l’expedient per a la creació de dos llocs d’alliberament destinats 
a les persones que els grups Socialista i Popular designen i per a la realització de la 
tasca i fiscalització i control de l’equip de govern. així com per a una major 
participació democràtica de dits grups.” 

 
 Sr. Salazar Cuadrado: “En l’esmena ja he votat a favor, de la mateixa manera que 

també vaig a votar a favor del contingut de la moció una vegada afegida l’esmena. I 
vote a favor perquè, efectivament, estem parlant que legalment és possible, 
econòmicament també és possible perquè així vam contemplar una partida en el 
pressupost del 2017, si no, no haver-la contemplat, i després estem parlant perquè 
pense que cada grup polític deu decidir, a l’hora de poder administrar-se, en què, 
cóm i de quina manera vol emprar els diners quan ja van destinats a personal. En 
aquest cas, hauria pogut ser un secretari de grup o també podria ser un mig alliberat; 
això en aquest cas la petició és d’un mig alliberat, però sempre des de la 
independència total de qualsevol grup polític a l’hora de prendre decisions de 
qualsevol grup polític, pense que és el més raonable que els mateixos grups 
s’autoadministren en aqueix aspecte tal i com demana la mateixa moció. Per tant, jo 
crec que és de sentit comú que cada grup decidesca al respecte, ja que s’han posat 
uns diners ahí que van destinats a personal, conforme ja s’ha dit; altra cosa és que no 
estigueren els diners, evidentment, però hi ha uns diners, que siga el mateix grup qui 
administre aqueixos diners a l’hora de gestionar, sobretot, la seua tasca per a poder 
funcionar normalment i portar a terme la seua tasca dins del que és l’àmbit 
municipal, l’ajuntament en aquest cas. Per això he decidit, al final, com a més també 
hi ha un informe de la mateixa secretària que possibilita que hi hagen dos 
dedicacions parcials més, i per tant, jo crec que està tot prou clar en aqueix aspecte; i 
jo, des del grup municipal Gent d’Oliva, tenint en compte la legalitat, la 
disponibilitat, l’autogovernança de cada grup municipal dins de l’àmbit municipal, 
en aquest cas de l’ajuntament, jo crec que vote a favor, amb els condiciones que, 
conforme ja hem parlat, es proposa aquesta moció, afegint l’esmena que ja hem 
parlat i hem votat.” 
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 Sr. Salort Rubio: “Nosaltres, en principi, anàvem a votar negatiu, més que res 
perquè pensàvem que hi havia un límit legal, el qual no es podia rebassar, però vist 
l’informe de 4 de setembre, que elabora la secretària, anem a votar abstenció. 
Abstenció pel fet que no anem a dir-vos com aneu a gastar-vos els diners, ja que els 
diners ja estan consolidats. Personalment, faria una proposta però ja us dic que el 
nostre vot serà abstenció perquè crec que seran aquests grups qui s’hagen de 
gestionar els diners amb l’increment dividit equitativament entre totes les persones, i 
adreçat a les partides d’assistència a plenaris i comissions s’aconseguiria un salari 
mínim interprofessional, que dependria també d’això, vull dir, d’assistir a les 
comissions i als plenaris. Tots els membres de l’oposició podrien arribar a una xifra, 
crec que havia calculat, de 723, sobre el paper, que després amb les deduccions 
supose que baixarà. Aqueixa és una proposta. També dependria que aquest 
pagament es fera de manera mensual i no trimestral, com es fa fins ara; així que em 
reitere, i anem a votar abstenció, i seran aquests grups els qui hagen de decidir, dins 
de la llei que és com estan, en què gastar aqueixos diners.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “Aquest assumpte ja el vam tractar en la comissió, es va parlar, 

jo crec que suficientment, i el nostre grup municipal té un criteri, no sabem si és bo, 
si és roí, si estem enganyats o no, però el criteri és el que es va adoptar amb 
anterioritat a l’entrada en el govern municipal, i després en el pacte de govern també 
es va plantejar, que era que nosaltres pensàvem que els regidors, efectivament, fa la 
impressió que no tenen recursos, vull dir, tots els regidors que estan en aquesta 
corporació reben unes indemnitzacions, ningú pareix que parla d’elles, per assistir 
als plenaris, a les comissions. Aquestes indemnitzacions existeixen ara i han existit 
sempre, per tant, cap membre d’aquesta corporació pot dir que no cobra res, o que 
no té cap ingrés de res, perquè aquestes indemnitzacions a més no estan subjectes a 
declaració, existeixen tant per als membres de la corporació en l’oposició com per 
als grups municipals; per tant, hi ha uns ingressos que es destinen a això. El nostre 
grup municipal us ho diem, i així ho vam plantejar en el seu moment, amb 
anterioritat a l’entrada en el govern, que consideràvem que els regidors que 
assumiren responsabilitats, responsabilitat de govern, i gestionaren, estaven en tot el 
seu dret de tindre un sou, un salari, perquè estaven treballant, estaven fent una tasca 
amb delegacions. En el seu moment es va plantejar si els grups de l’oposició volien 
assumir alguna delegació, en aquell moment es va dir que no. Nosaltres pensem que 
qualsevol regidor que estiga en l’oposició, amb les indemnitzacions és pot fer 
oposició, i és més, estem convençuts que hi ha una figura intermèdia, que pensàvem 
que era molt més operativa, que era la dels secretaris de grup, que contractant una 
persona que no és regidor por coordinar la tasca i preparar l’agenda de tots els 
regidors del grup municipal, com s’ha fet en moltes ocasions, i aqueixa figura 
nosaltres no la descartàvem, el que hi haguera una persona, com a secretari de grup, 
dels grups de l’oposició, per tal que quan un regidor no pot estar present el secretari 
recull la informació, la trasllade als regidors i puga fer aqueixa tasca de gestió 
d’agenda de regidors. Per tant, el nostre vot serà en contra, simplement, perquè ho 
vam decidir així abans d’entrar al govern, ho vam decidir així quan vam firmar el 
pacte de govern amb l’equip de govern. I anem a respectar aqueix principi.” 
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 Sr. Mengual Manzanares: “En el tema de les indemnitzacions, nosaltres sí que 

rebem 280 euros al mes; no sé si amb açò una persona és capaç de poder viure, però 
és veritat, 280 euros al mes. Després, en el tema dels secretaris de grup, jo estic en la 
línia del que ha comentat el Sr. Salazar. Vostés pensen, com acabe de dir i com van 
fer en el pressupost del 29 de maig, que els grups de l’oposició necessiten una 
persona, i vosté ho acaba de dir, que estiga substituint a un regidor o que quan no 
estiga el regidor estiga ell però el problema és que aqueix secretari de grup no pot 
anar a les comissions. Per exemple, vostés fan moltes comissions urgents i 
extraordinàries a les dos del migdia, si tenim un secretari de grup no pot anar, en 
canvi, si tenim un regidor sí que pot anar. I vaig més enllà, vostés no tenen igual, és 
a dir, inclús un regidor costa 4.000 euros menys que un secretari de grup, perquè no 
cobraria aqueixos 280 euros al mes. Què més els dóna? Vostés ja han atorgat els 
diners, per tant, entenen que necessitem alguna persona que estiga al despatx. No 
pot ser un regidor qui organitze l’agenda de la resta de regidors, i a banda, pot suplir 
en les comissions? Es que no ho entenc, de veritat que em costa entendre això. 
Entenia poc quan no ens donaven res, però quan ens han atorgat una capacitat 
pressupostària per als grups de l’oposició, a sobre ha de ser el que vostés diguen. 
Però vaig més enllà, Sr. Peiró, plenari de 14 de juliol de 2011, i cite literalment, 
l’actitud que es té, en aquell moment el Partit Popular, la Sra. Escrivà, des de la 
corporació dista molt dels principis que tal vegada pregonem, igualtat, democràcia 
real i participació. Entenc perfectament que cobren el gros els sis regidors del PP, 
les persones que paguen el sou del Sr. David, del Sr. Salvador i el de vosté, referint-
se a la Sra. Escrivà, potser han votat a Projecte Oliva i voldria tindre una 
representació mínima en el despatx de l’Ajuntament d’Oliva, pagat per 
l’Ajuntament d’Oliva perquè es solucione el problema. La participació i el dret i la 
dignitat dels meus votants vosté se la passat, literalment, per on ha vulgut. Jo el que 
vull és que els meus votants tinguen la possibilitat, quan vinguen a l’Ajuntament 
d’Oliva, de tindre un despatx i una persona que puga atendre’ls. No estic criticant 
que no han de tindre assignacions tots els regidors que calga però que deixe a dos 
portaveus de dos grups que tenen el 20% dels vots fora del repartiment d’aquesta 
bossa no em sembla correcte. No estàvem parlant d’assessors sinó d’assignacions a 
regidors, no estàvem parlant de secretaris de grup, això eren punts de després. Però 
vaig més enllà Sr. Peiró, vosté portaveu del Partit Popular, 2007, en el tercer punt 
diu que si no vol no fa falta que ho accepte, ha de ser acceptat per l’interessat. Vosté 
va cobrar dos anys 30.322 euros a l’any, més que el regidor d’Esports, més que el de 
Benestar Social, més que el de Turisme i més que el de Platges. En aquell moment, 
vosté no va dir, no és que com estic en l’oposició i no crec que m’ho meresca ho 
done per a la ciutat d’Oliva; no, vosté ho va cobrar durant dos anys fins que el Partit 
Popular el fa fer fora. Però vaig un poquet més enllà encara, plenari del 30 d’abril 
del 2009, quan aquell Partit Popular obri la caixa de Pandora, la Sra. Pastor, el Sr. 
Canet i el Sr. Peiró s’alcen del plenari i se’n van perquè van votar en contra de 
destituir al portaveu del grup del Partit Popular, i de canviar la dedicació exclusiva 
del Sr. Peiró per la Sra. Pons. Aleshores, eren l’oposició i vostés en cap moment 
varen dir, no volem el salari, que siga per al poble; però ara al govern canvia tot.” 
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 Sr. Canet Llidó: “Comence fent una matisació com a regidor d’Hisenda, perquè ací 

s’ha afirmat que hi ha un diners en el capítol I; no hi ha diners en el capítol 1 en 
òrgans de govern, hi ha un suplement de diners, concretament uns 38.000 euros, que 
estan en el capítol II, d’òrgans de govern. El capítol 2 no es fa càrrec del personal 
sinó d’altres despeses ordinàries d’aquest ajuntament. Aqueixos diners, és cert que, 
per part de l’equip de govern que va votar els pressupostos i així ho dic, aquest 
regidor que parla, a la seua memòria, en relació al pressupost, anaven destinats a 
recursos per a l’oposició; però els diners no estan en el capítol I, no estan posats a 
disposició del capítol de personal. Aqueixos 38.000 euros estan allí perquè els 
quatre grups que conformen l’equip de govern, després de la negociació del 
pressupost, van acordar posar aqueixos diners allí per a destinar-los a majors 
recursos als grups de l’oposició i, concretament, per a secretaris de grup, per a 
personal eventual; aqueix va ser el compromís que vam adoptar els integrants que 
vam votar el pressupost del passat 29 de maig. Dit això, el nostre grup votarem en 
contra de la moció, no perquè ens semble bé o malament la forma com es destinen 
aqueixos recursos, sinó perquè aquest grup municipal, aquest regidor delegat i 
l’equip de govern quan va aprovar el pressupost per a posar aqueixos diners que ara 
estem fent ús els va posar en unes condicions determinades, i açò significa alterar 
aqueixes condicions. Simplement per això nosaltres anem a votar en contra de la 
moció.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Jo començaré, primerament, donant les gràcies al Sr. Salazar per 

la seua coherència. Al Sr. Salort, ja sabia que anava a abstindre’s, m’hauria agradat, 
o intentaré fer-li canviar el seu vot a l’hora de votar aquesta moció nostra, primer 
perquè vosté ha sigut testimoni de moltes coses que no són normal, Sr. Salort. Vosté 
recordarà, vosté que ha sigut un dels qui ha format sempre, les seues comissions les 
ha creat amb temps i forma, ha sigut testimoni de com si el Partit Popular no 
haguera estat en les seues comissions vosté no tenia per a fer-les; fins que un dia 
aquest regidor, membre de la seua comissió, es va cansar de vore que alguns del 
seus socis de govern no anaven i vosté estava cridant-los per telèfon, no ve ningú? 
No. No podeu avisar? No, apanyat. Això és una vergonya el que fan amb vosté, Sr. 
Salort, i per aqueixa raó és pel que m’hauria agradat que haguera recolzat aquesta 
moció, perquè nosaltres mai hem fallat. Quan vosté ens ha dit, esteu ací, allí hem 
estat, mai li hem dit que no a res. Dóna igual que la comissió fora a les dos del 
migdia, que la canviaren d’un dia per a altre, sempre hem estat, Sr. Salort, sempre al 
seu costat; i mire que vosté ha rebut menyspreu d’alguns membres de l’equip de 
govern. M’estranya que vosté diga que ha fet un càlcul d’una altra manera de gastar 
els diners. Açò potser en un altre temps hauria funcionat, Sr. Salort, però en l’últim 
any onze plenaris extraordinaris, onze comissions extraordinàries de cada plenari, 
més els de contractació que per errors d’uns o d’altres hem hagut de fer-ne més. 
Comissions que ens les porten el mateix dia pel matí perquè la fem al migdia, 
comissions que la meua regidoria i companya, Sandra Tomàs, ha de vindre de la 
seua feina a les dos del migdia i quan arriba ací dir-li que s’ha anul·lat perquè no 
està tot l’equip de govern, que ho passarem per a demà; això que diu vosté no 
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serveix, en un altre temps potser, però la manera d’organització d’aquest govern 
actualment, i parle jo perquè he sigut regidor d’una altra legislatura, açò jo no ho he 
viscut. Li he preguntat al meu company i en la legislatura passada tampoc existien 
aquests desastres. Aquestes organitzacions, és molt fàcil, Sr. Peiró, dir que vosté 
pensava en un secretari per a organitzar; però si els qui s’han d’organitzar són 
vostés, no nosaltres. Siguem sincers, vostés volien un secretari de grup per tal que 
nosaltres no els fiscalitzarem, perquè un secretari de grup no pot anar a cap 
comissió, no pot a cap junta de portaveus, no pot anar a cap mesa de contractació i 
no pot anar a cap lloc, i aqueixa era la seua intenció, afluixar-nos com estan 
intentant des del principi. El Sr. Mengual abans ha fet referència d’un text de quan 
parlava de dedicacions a regidors, jo li parlaré del que vosté deia també en quant a 
secretaris que és el que vosté volia que agafàrem. Sessió ordinària del plenari del 30 
de maig de 2012; considerem que el manteniment dels secretaris de grup, persones 
nomenades directament pels tres grups municipals, PSOE, Compromís i PP, estan 
gastant uns recursos que no poden utilitzar-se en altres partides, i que serien molt 
beneficiosos per al recolzament social de persones més necessitades. Per tant, la 
nostra discrepància amb els secretaris de grup. Aleshores deia d’una actuació global 
que busca l’eficiència de tot el personal que treballa en l’ajuntament. Això és 
l’eficiència, donar-nos un secretari de grup? L’eficiència és tindre nosaltres una 
dedicació parcial per a continuar fiscalitzant-los i traure tots els errors que vostés 
estan cometent.” 

 
 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que jo no estic gens d’acord amb les 

afirmacions que han fet tant el Sr. Blai Peiró com el Sr. Canet, dient que, 
efectivament, això va ser un acord o que s’ha alterat el vot del pressupost municipal 
quan això es va acordar, tàcitament, que anaven a donar-se exactament aqueixos 
diners per a uns secretaris de grup. Que sàpiga jo, en aquest grup polític no vam 
acordar exactament això en cap moment, i dubte que també en el grup polític que 
representa el Sr. Àlex Salort. Vam estar durant molts mesos parlant del tema i 
negociant, al final, no es va arribar a cap acord, i a última hora, a presses i 
corregudes, no diré el motiu perquè aleshores ací hauríem de parlar d’altres coses, al 
final, vostés van prendre l’acord per a secretaris de grup. El més lògic i coherent era 
que ja que destinàvem uns diners per a l’oposició, és que la mateixa oposició 
autoadministrara aqueixos diners segons més necessitat tinguera. Altra cosa és que 
no haguérem destinat ni un sol euro perquè la situació econòmica no ho permetera, 
però no era el cas. Altra cosa és que vostés i Projecte Oliva acordaren a última hora 
per a poder desbloquejar la votació al pressupost que aqueixos diners es destinaren a 
secretaris de grup, que va ser realment el que va passar. També se’ns va dir, a última 
hora, que legalment no era possible, perquè estàvem ja per damunt del alliberats 
permesos, que tampoc era cert com després ha arribat l’informe de la secretària i diu 
que sí que és possible; en aquella època semblava que això tampoc era possible. Per 
tant, jo crec que devem cenyir-nos a la realitat i que cadascú carregue amb les 
conseqüències, amb la responsabilitat i amb l’orientació del seu vot, però no val dir 
que ningú ha trencat el pacte, o se l’ha passat –perdó, això ho dic jo– evidentment, 
ja hem dit que ho vam pactar, que jo sàpiga això no està escrit en cap lloc, firmat i 
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que açò no puguera ser real. Es parlava també que mentre la situació econòmica fóra 
roïna el més normal és que s’optimitzaren al màxim els recursos econòmics de 
l’ajuntament. Evidentment, si la situació econòmica era roïna i els diners eren els 
que eren, que foren els mateixos regidors delegats qui, per la càrrega de feina, 
hagueren de tindre les alliberacions; però tot això ha canviat amb el temps. Vostés 
van predisposar una quantitat econòmica, també, que ens pareixia raonable que 
estiguera, però a última hora van canviar l’orientació real d’aqueixos diners i que 
fóra per a poder desbloquejar la votació dels pressupostos que anaven destinats als 
secretaris de grup. Per què? Per això i perquè deien també que no era possible. 
Evidentment, no estic gens d’acord amb l’afirmació que han fet cap dels dos 
portaveus.” 

 
 Sr. Salort Rubio: “He començat amb l’aclariment que nosaltres en principi anàvem 

a votar en contra perquè en aquell temps els diners anaven a capítol II perquè es 
tenia constància que no es podia; aleshores, va a capítol II perquè no pot anar a 
capítol 1. Per tant, sabent aquest detall, a posteriori, el 4 de setembre, si havia d’anar 
ahí perquè no podia anar a cap altre lloc, òbviament, acordes que vaja a un lloc; però 
també entenc que, canviant les condicions, és possible que canvie la destinació. Pel 
que ha comentat el meu company, Salvador Llopis, no puc canviar el vot, més que 
res perquè ja ho he sotmés a la meua assemblea. Igualment, pel que veig que està 
votant-se, crec que va a eixir. No obstant, i ja parle a nivell personal, supose que el 
meu company Pepe Salazar compartirà el meu criteri, perquè ell i jo som regidors 
d’un únic partit i hem d’anar a totes les comissions, a tot el que es faça; vull dir, a 
tot el que vostés van, nosaltres no ho podem dividir amb ningú perquè hem d’anar a 
tot, per tant, la proposta que ja et dic, no estic segur que es puga fer el pagament 
mensual, però és una idea que jo aporte més que res per tal que vostés puguen ser un 
grup versàtil i si vosté no pot anar a una comissió el seu company, el Sr. Morera, o 
la Sra. Pous puguen anar. Vull dir, més que res per guanyar en versatilitat perquè si 
vostés disposen d’uns recursos mínims, si no pot anar vosté va una altra persona, 
simplement per això, perquè vostés puguen guanyar en versatilitat i tots els 
membres de l’oposició puguen tindre, més o menys, una dignitat. Personalment, 
entenc que una persona alliberada sí guanyarà molt més, però si per qualsevol 
d’aquelles fallara aquesta persona la resta continuen en la mateixa precarietat que 
estan ara. Per tant, i repetisc, no vull clavar-me en com destinen vostés els diners, jo 
he soltat aqueixa idea i els correspon a vostés decidir com ho van a fer. Nosaltres 
anem a votar abstenció i no em pot convèncer perquè, repetisc, jo dic el que diu la 
meua assemblea, la meua executiva, i no puc canviar-ho, Sr. Llopis.” 

 
 Sr. Oltra Llorens: “Vaig a intentar posar un poquet d’ordre en les paraules perquè 

estic sentit coses que no havia sentit mai. De la mateixa manera que vostés demanen 
respecte en les seues opinions, jo les respecte, no les compartisc però les respecte, 
vull que vostés tinguen el mateix respecte per les nostres paraules. Nosaltres vam 
tractar aquest tema abans de les eleccions amb tot el nostre grup; vam arribar a una 
conclusió, perquè tots els que érem allí, i tots tenen una opinió que es mereix el 
mateix respecte que la de vostés, pensàvem que havíem viscut i havíem vist, fins i 
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tot per algun membre del nostre grup, amiguismes que no eren de justícia. Pensàvem 
que qualsevol regidor de l’oposició que treballa per vocació política i que ho fa amb 
una menuda dotació, és de veres, i que, segurament, podria meréixer més, depén de 
com ho valoraren, si vulguera tindre una dedicació en el govern o en alguna 
delegació, podria tindre un sou i col·laborar amb el govern i amb la dedicació que 
tinguera. Però nosaltres vam decidir en el nostre grup, sense saber en aquell moment 
si estaríem ací o no, que sols cobrarien els regidors que tingueren una delegació, i 
com a tal, ho portem ací, ho vam portar, diga el que diga el Sr. Salazar, quan vam 
fer la reunió de pacte de govern es va posar damunt la taula, i hui continuem dient el 
mateix. Per què? Perquè darrere de nosaltres hi ha moltes opinions, que en aquell 
moment van opinar, i ho tiràrem endavant de la mateixa forma que ho vam creure; i 
crec que les mil o dos mil persones que ens van votar potser també ho pensaven, o 
no, no ho sé. Nosaltres vam prendre la decisió i la portem endavant i, per això, anem 
a votar que no.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Primer agrair al Sr. Salazar la seua valentia. Però és 

molt greu el que acaba de dir, i també el que ha dit vosté, Sr. Salort, perquè ha dit 
que vostés pensaven o els havien dit que era il·legal el tema de les mitges 
alliberacions. Supose que algú li ho degué transmetre sense cap informe de la 
secretària; no ho dic per vostés sinó per qui els va transmetre aqueixa informació. 
Em pareix molt greu el que parlen del pressupost, i que segons vostés, això mai es 
va parlar; i evidentment, en el pacte de govern no està per escrit. Que ho parlaren 
vostés? No ho sé; però en l’acord de govern no està. I Sr. Oltra, li ho dic a títol 
personal, em sent que m’han faltat al respecte. Li diré per què. Jo respecte molt 
aquest plenari, respecte molt la política, respecte molt la democràcia, respecte molt 
el govern i l’oposició; i nosaltres vam decidir, després d’una conscient derrota 
electoral, que els votants volien que ens anàrem a l’oposició, almenys aquesta és 
l’anàlisi que nosaltres vam fer. Potser vostés entenien, i és la seua anàlisi, que els 
seus votants els deien que havien d’anar al govern; però la democràcia no és 
governar i ja està, no és tindre delegacions i ja està, per tant, si tots els regidors 
volem una delegació, van a donar-la? No té sentit, perquè això no és democràcia, 
això és un pensament únic; clar que ho dic jo. Diga’m vosté una institució tan gran 
com puga ser aquesta, de més de 20.000 habitants, on l’oposició no tinga un 
alliberat o dos. Vaig a dir-li quin, Torró a Gandia; aqueixes són les seues fórmules. I 
a mi, personalment, és una falta de respecte, perquè vostés estan llevant-nos la 
capacitat d’oposició, de fiscalitzar, i estan carregant-se l’essència de la democràcia. I 
per a mi, personalment, és una falta de respecte, perquè això no és funcionar 
democràticament, això no és ser un polític de qualitat. Això sabeu el que és? Temps 
passats, temps on hi havia un sol govern i la resta obeïen. Vosté està faltant-li el 
respecte no sols a mi i als meus companys, sinó a tota la gent que em va votar i que 
no se sent representada perquè vostés no em deixen cap tipus de representació, i 
això no és just. I torne a reiterar-me, jo no sé el que vostés van votar o van parlar en 
Projecte Ciutadans. Per a mi la paraula és el fet, el que una persona fa; i els seus 
companys quan han hagut de cobrar de l’oposició han cobrat sense cap mirament. I 
si se’l van carregar. Per favor, Sr. González!” 
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 Sr. alcalde: “Facen el favor de respectar el torn d’intervenció. Ja ho he dit, facen el 

favor de respectar el torn d’intervenció, després per al·lusions podran vostés 
contestar.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Aqueixes són les fórmules de vostés.” 
 
 Sr. Canet Llidó: “M’han estranyat molt les intervencions del meu company, el Sr. 

Salazar, perquè no només és que vam parlar molt d’aquest tema, sinó que a més, ho 
vam dir en la comissió, queda reflectit en l’acta, i ho vam dir perquè en la primera 
comissió jo no ho vaig dir explícitament; i després, en la segona vam tractar el tema 
del pressupost, la Sra. Morell ho va preguntar explícitament i aquest regidor delegat 
li va contestar explícitament. Per això, com a mínim, des d’aqueixa comissió tota la 
corporació ho sap; però l’equip de govern ho sabem de molt abans. És més, no 
tindria sentit que estiguérem parlant de la qüestió de legalitat o il·legalitat si no 
s’haguera parlat abans, òbviament; és una contradicció en els termes, és a dir, si vam 
estar parlant de legalitat o il·legalitat és perquè, òbviament, estàvem parlant 
d’aqueix tema, i vam parlar prou, i va ser per desbloquejar la qüestió del pressupost 
que, finalment, vam decidir destinar aqueixos recursos al personal eventual, en 
aquest cas per a secretaris de grup. En quant al de legalitat o il·legalitat, és cert, i 
aquest regidor delegat així ho pensava, que existia una limitació, i jo ho he dit 
perquè pensava que existia, i de fet, no té cap lògica, i això també ho vam parlar en 
la comissió, que es limite el nombre de places d’alliberats totals, en aquest cas per a 
una població com és Oliva, de deu, i que no es parle per a res de limitacions del 
personal parcial perquè es podria donar la situació absurda de crear una plaça de 
personal alliberat total i vint més de personal alliberat parcial al 90%. Això, 
òbviament, va en contra de qualsevol sentit de la llei i del que pretén el legislador; 
però no existeix cap tipus de restricció. És així pel que diu l’informe i és cert, 
havíem dit el contrari i aquest regidor delegat havia dit el contrari perquè pensava el 
contrari. Sembla que no és així, rectificar és de savis, estàvem en un error; però, 
òbviament, això ho vam estar parlant i el compromís que vam adoptant per a 
desbloquejar el pressupost aqueix, destinar aqueixos recursos al personal eventual, 
en aquest cas als secretaris de grup. Per què els diners estan en capítol II i no estan 
en capítol I? També ho vaig explicar prou voltes, no només en comissió sinó prou a 
aquelles persones que havien de votar els pressupostos, perquè no poden estar en 
capítol I si les places no estan creades; això és de caixó, si les places no estan 
creades no poden estar en capítol I, primer s’hauran de crear, per això estaven en el 
capítol II, a l’espera que es crearen aqueixes places, si així era, i després ja passar-
les a capítol I.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Jo, després de sentir aquestes intervencions, abans no he pogut 

continuar però s’havia parlat que ens van oferir agafar alguna delegació; però si es 
que el Partit Popular porta des del principi de la legislatura oferint-nos per a agafar 
delegacions. Ho hem fet en el plenari, ho hem en les comissions, ho hem en els 
mitjans de comunicació. Ens hem oferit a agafar la d’Obres i Serveis, quan el 
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regidor d’Obres i Serveis no apareixia per la feina, ens hem oferit a agafar la de 
Turisme, o millor dit, que es canviara. Si ens hem oferit a agafar totes les 
delegacions que estan mal portades, el Partit Popular ha dit, ací estem, Sr. alcalde, si 
els fa falta compte amb nosaltres; i ara ens diuen que ens van oferir agafar 
delegacions com si ens haguérem negat. A mi ningú, perdone, i crec que he estat en 
prou més reunions que inclús alguns socis seus, i mai se’ns han oferit cap delegació, 
i ningú ens podrà dir que no ens hem oferit, jo trobe que ens hem oferit prou.” 

 
 Sr. alcalde: “Sr. Oltra, respecte el torn d’intervencions.” 
 
 Sr. Llopis Ibiza: “Igual que hem fet nosaltres. Després, el Sr. Canet també li diu al 

Sr. Salazar del que van parlar en l’acord de govern. Jo estic segur que potser es 
degué parlar, ací no ho posa, però també podríem parlar, Sr. Canet, del que vosté 
parlava amb nosaltres des del principi de legislatura. Dos regidores d’ací amb mi, 
amb dos membres de l’executiva del Partit Popular, com ens enviaven a parlar amb 
el Sr. Peiró perquè vostés trobaven que sí que ens mereixíem els grups de l’oposició 
una mitja dedicació. Jo vaig deixar d’anar a aqueixes reunions perquè vaig dir que jo 
no sóc cap gos falder per a anar darrere de qui, per a demanar una mitja dedicació; 
que ja veus el que és si el restes als 280 euros que ens donen que diu el Sr. Mengual; 
és a dir, una misèria, però nosaltres no som per a anar a plorar a ningú. El meu antic 
portaveu, el Sr. Parra, se’n va anar d’ací dient que la política l’havia decebut molt 
perquè la paraula no existia, i la paraula va ser donada per vostés, Sr. Canet i Sr. 
alcalde, dient-li que no patira, que els grups de l’oposició anaven a comptar donava 
igual qui votara als pressupostos, anaven a presentar mitja dedicació per a cada 
grup. Això no diu que es va parlar? Perquè hi ha testimonis. O no se’n recorda? 
Vosté podrà portar millor o pitjor les seues delegacions, però mentider no és, Sr. 
Canet, això li ho assegure jo; amb vosté sempre hem parlat, inclús fora de la política 
i mentider no és. Se’n recorda un dia que va pujar vosté al nostre despatx, i estaven 
tots aquests regidors, el Sr. Parra i dos membres del grup popular, afiliades, ja ni 
inclús de l’executiva, i jo bromejant encara li vaig dir, Sr. Canet ja que va a donar-
nos la mitja dedicació lluite una miqueta amb el Sr. Peiró i a vore si tenim la sort i 
ens aconsegueix un secretari.” 

 
 Sr. alcalde: “Vaja acabant, Sr. Llopis.” 
 
 Sr. Llopis Ibiza: “Vosté Sr. Canet em va dir que als pròxims pressupostos, que ara 

ja ho teníem bé amb la mitja dedicació. M’agradaria que em diguera si aquestes 
paraules que li vaig dir al despatx, i que hi ha tants testimonis és mentida, així que 
no ens conte ara histories que en l’acord de govern es va parlar quan vosté ha sigut 
el primer que ha parlat altres coses amb nosaltres. I saps què va passar? Que en els 
pressupostos, en la Comissió d’Hisenda, el Sr. Peiró no va votar recolzant els 
vostres pressupostos, els seus pressupostos, però, i allí és quan es van espantar, i així 
ens ho van a dir al Sr. Mengual i a aquest regidor que els parla en la Junta de 
Portaveus, que, per cert, l’únic que no estava era el portaveu de Projecte Oliva. I així 
va quedar, que ens vam alçar els dos regidors.” 
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 Sr. alcalde: “Ha tingut un minut més, Sr. Llopis.” 
 
 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc, disculpar-me pels gestos que he fet, però es que 

hi ha coses en aquest plenari que les escolte i estic esbalaït. Ací està parlant-se 
d’unes declaracions del 2007, i del 2009 i 2011 d’aquest regidor, de les quals jo no 
em retracte, estem en el 2017, fa deu anys. En el 2007 els meus companys i jo vam 
estar dos anys en el PP i ens vam anar; no ens varen tirar, ens en vam anar. Des del 
2011 al 2015 hi ha hagut dos regidors ací que hem tingut indemnitzacions, han 
tingut responsabilitat en delegacions, i no han cobrat. Han cobrat una quarta part de 
la dedicació, i dos anys res, i estaven governant vostés; el PSOE tenia un secretari 
de grup que li deien Carlos Mengual, pareix que ja no se’n recorda, tira 
d’hemeroteca per al que vol. Simplement dir que no em retracte de res dels anys 
anteriors, però el meu grup municipal i el meu partit va dir que els regidors que 
volgueren cobrar havien d’assumir responsabilitats i gestió; per tant, ens mantenim 
en aqueix tema des del principi, no anem a canviar.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Simplement dir-li al Sr. Peiró que les declaracions que 

he llegit són del 2011; 2007 és quan vosté cobra. I no li perdone els gestos, aqueixos 
gestos no són motiu per a estar a un plenari, i això torna a ratificar quin és el seu 
comportament, ací i a les comissions.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Li agraesc al Sr. Llopis les paraules que m’ha dedicat, però si és 

que ho he dit públicament. És a dir, els 38.000 euros de suplement que hi ha en la 
partida del capítol II, d’òrgans de govern, es corresponen a la quantitat de dos 
alliberats. Pel que ha explicat abans el Sr. Mengual, són els diners dels alliberats una 
vegada descomptades les indemnitzacions que actualment estarien cobrant aquests 
dos alliberats. Això jo ho he explicat, i ho he dit; però l’objectiu dels diners era 
destinar recursos a l’oposició, i la forma de desbloquejar aqueixa situació era 
destinar-los a secretaris de grup, personal eventual, jo ho he dit. Ho he explicat. I és 
més, si hem parlat d’aquest tema és perquè han vingut a parlat amb nosaltres i a 
preguntar-nos sobre aquesta qüestió, no perquè nosaltres hem anat darrere de ningú 
a buscar res. Han vingut a preguntar-nos explícitament sobre aqueixa qüestió del seu 
grup municipal, i per això se li ha dit perquè han vingut a parlar amb nosaltres; com 
si haguera vingut algú del Partit Socialista o de qualsevol altre grup, se li hauria dit 
exactament igual.” 

 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde-President, sotmet a votació la moció 
esmenada, el Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (6 del Grup Partit Popular, 4 del 
Grup Socialista Municipal i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), 9 vots en contra (5 
vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva); i 1 
abstenció (del Grup Esquerra Unida del País Valencià); acorda:  
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Adoptar el compromís d’iniciar com més prompte millor, i a la vista de la normativa en 
vigor, l’expedient per a la creació de dos llocs d’alliberament destinats a les persones 
que els grups Socialista i Popular designen i per a la realització de la labor i fiscalització 
i control de l’equip de Govern, així com per a una major participació democràtica 
d’aquests grups. 
 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN. 
 
NOVÉ. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ. SEGON 
TRIMESTRE 2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 21 de setembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUMINISTRE D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 
2/2012 LOEPSF, DESENVOLUPADA PER L’ORDRE HAP 21/05/2012. 
  

SEGON TRIMESTRE DE 2017 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’ara 
en avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les 
Administracions Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió 
pública per a contribuir a generar confiança en el funcionament correcte del sector públic. La 
importància d’aquest principi ha portat al legislador a establir en l’article 6 de la citada LOEPSF, 
l’obligació de les Administracions Públiques de subministrar tota la informació necessària per al 
compliment de les disposicions de l’Esmentada Llei, i de les normes i acords que s’adopten en el seu 
desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la 
integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades 
 
El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i en concret, sobre les 
obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha arreplegat en l’article 16. Els 
articles 14 i 16 de l’Orde, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament 
d’informació de les comunitats autònomes i les Corporacions Locals, han entrat en vigor l’1 de 
gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Orde, imposant en 
l’article 4 la centralització del compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació 
"En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat que exercisca les seus funciones”. 
 
De conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el 
desenvolupament del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per 
l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i en concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la 
mateixa, la Intervenció Municipal ha complit amb la seua obligació de remissió de subministrament 
de la informació trimestral corresponent al SEGON trimestre de 2017, dins del termini i la forma 
escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la "Oficina Virtual de 
les Entitats Locales", consta en l’expedient el justificant de la remissió. 
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En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se 
compte al Ple de la Corporació, malgrat que en la informació del Tercer trimestre de 2014, el 
formulari F.3.5 "Comunicación de dades i firma d’Informe d’Avaluació compliment d’objectius 
Llei Orgànica 2/2012", de la web i de la Guia realitzada pel Ministeri, expressament deia que 
l’Informe d’avaluació ha de tindre coneixement el Ple d’aquesta Corporació. No obstant això la 
dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat d’aplicació per aquest 
trimestre. No obstant això, la Llei d’Hisendes Locals (art. 207 del RDLeg. 2/2004, de 5 de 
març), establix l’obligació de remetre al Ple de l’Entitat la informació de l’execució dels 
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i 
auxiliars del pressupost i de la seua situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple 
establisca, havent-se elevat al Ple la informació dels trimestres anteriors. 
 
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides, previ 
coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda, es formula la següent PROPOSTA 
D’ACORD 
 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció de compliment de les obligacions trimestrals de suministre d’informació de la Llei 
2/2012 LOEPSF, desenvolupada per l’Ordre HAP 21/05/2012 i modificada per l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, corresponent al SEGON trimestre de 2017, que s’adjunta 
a aquesta proposta. 
 
 

“INFORME INTERVENCIÓ 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT 
D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOEPSF, DESENVOLUPADA PER L’ORDE HAP/21 
05/2012. 
SEGON TRIMESTRE 2017 
 
PRIMER.- Legislació aplicable 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’ara en 
avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les Administracions 
Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per a contribuir 
a generar confiança en funcionament correcte del sector públic. La importància d’este principi ha portat al 
legislador a establir en l’article 6 de la citada LOEPSF, l’obligació de les Administracions Públiques de 
subministrar tota la informació necessària per al compliment de les disposicions de l’Esmentada Llei, i de 
les normes i acords que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i 
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades. 
El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada 
per l’Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembre i en concret, sobre les obligacions trimestrals de 
subministrament d’informació, s’ha arreplegat en el seu article 16, la dita ordre. 
 
Els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació 
de les comunitats autònomes i les corporacions locals, han entrat en vigor l’1 de gener del 2013, de 
conformitat amb la disposició transitòria única de l’Orde, imposant en l’article 4 la centralització del 
compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació "En les corporacions locals, la intervenció 
o unitat que exercisca les seues funcions." 
 
 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

 Pàgina: 29 

SEGON.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació 
De conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenrotllament 
del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Orde HAP/2082/2014, de 
7 de novembre i en concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, la Intervenció Municipal ha 
complit amb la seua obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral corresponent al 
SEGON trimestre de 2017, en temps i forma. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la 
"Oficina Virtual de les entitats locals", d’acord amb l’article 5.1 de l’Orde, consta en l’expedient el 
justificant de la remissió. 
 
TERCER.- Justificació de l’informe i del seu coneixement pel Ple. 
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació s’haja de donar compte al 
Ple de la corporació, en la informació del 3r trimestre DE 2014, el formulari F.3.5 "Comunicació de dades 
i firma d’informe d’Avaluació compliment d’objectius Llei Orgànica 2/2012", de la web i de la Guia 
realitzada pel Ministeri, expressament deia que l’informe d’avaluació ha de tindre coneixement el Ple 
d’esta corporació. No obstant això la dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat 
per a este trimestre. 
No obstant això, la Llei d’Hisendes locals (art. 207 del RDLEG. 2/2004, de 5 de març), establix 
l’obligació de remetre al Ple de l’entitat la informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de 
la Tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació, 
en els terminis i amb la periodicitat que el Ple establisca, havent-se elevat al Ple la informació dels 
trimestres anteriors remesa al Ministeri. 
Per allò que s’ha exposat es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la 
corporació si es considera oportú, amb els formularis remesos, i s’annexen al present informe, entre altres, 
com a més significatius estat execució, calendari i pressupost de tresoreria i romanent de tresoreria de 
l’Ajuntament, així com informe d’avaluació: resultat estabilitat, valoració compliment de la regla de 
despesa al tancament exercici corrent i nivell de deute viu al final del període actualitzat. 
D’altra banda, el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que desenvolupava la Llei 18/2001, 
d’Estabilitat Pressupostària, establia en l’article 16.2 l’obligatorietat d’emetre un informe d’intervenció de 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar compte al Ple en els supòsits d’expedients de modificació 
de crèdits. En l’actualitat després de l’entrada en vigor de la LOEPSF i l’Ordre Ministerial de 
desenvolupament sobre les obligacions de subministrament d’informació, segons contestació emesa per la 
Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les entitats locals a pregunta de Cosital Network, la 
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de gasto no és requisit previ necessari 
per a l’aprovació dels expedients de modificació, sinó que procedix l’actualització trimestral de l’informe 
d’intervenció de compliment dels objectius a què es referix l’Orde HAP2105/2012. Càlcul de què pot 
derivar-se de manera preceptiva l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer per incompliment d’objectius, 
encara que actualment el Ministeri sosté que només si es constata l’incompliment en la liquidació 
pressupostària és obligatori elaborar i aprovar formalment un pla econòmic financer. 
 
QUART.- Contingut de la informació 
La informació a subministrar per a complir a l’obligació de remissió, és part de què s’arreplega en 
l’article 16 de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i s’ha materialitzat en els formularis que ha 
dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’entitats locals emplenats a través de 
l’Oficina Virtual abans citada, que no ha arreplegat el total de la informació detallada en l’article citat. 
 
CINQUÉ.- Consideracions a tindre en compte en l’actualització de l’Informe d’Avaluació de 
compliment del objectius que contempla la Llei 2/2012. 
La informació que es remet referida a l’execució trimestral a data 30 de juny de 2017 és la que s’obté 
de la comptabilitat municipal, dels llistats i dades que es disposa a data 17 de juliol de 2017. 
El calendari i pressupost de tresoreria, el deute viu i previsió de venciments de deute i el perfil de 
venciment del deute en els pròxim 10 anys, han sigut emplenats d’acord amb les dades facilitades per la 
Tresoreria. 
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Les dades corresponents a la plantilla i retribucions s’han incorporat d’acord amb la informació facilitada 
pel departament de RRHH d’este Ajuntament. 
S’ha d’advertir que la modificació de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de 
LOEPSF mitjançant ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, concretament la modificació de l’article 
16.4 suposa que en allò relatiu a les obligacions trimestrals de remissió informació serà preceptiva 
l’actualització de l’informe d’intervenció respecte del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del 
deute, i no és preceptiu la valoració del compliment de la regla de gasto, que realitzarà la Intervenció al 
tancament de l’exercici; això no ibstant, s’exigeix que es valore si es complirà la regla de gasto al 
tancament de l’exercici corrent, de conformitat amb allò establert en l’article 16, apartat 4 de l’Ordre 
HAP 2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de la 
informació previstes en la LO2/2012. 
Que esta Corporació no té aprovat un Pla Econòmic Financer amb vigència en el 2017, que permetia en 
exercicis anteriors, que encara que les despeses no financeres realitzats en l’exercici, en relació amb els 
de l’exercici anterior, superara la taxa de creixement prevista per a l’exercici, si es considerava la despesa 
computable segons les previsions del Pla Econòmic – Financer, sempre que les obligacions reconegudes 
se situaren per sota de les previsions es complia la regla de despesa, en la línia del que es disposa en 
l’article 12.1, paràgraf segon, de la Llei Orgànica 2/2012, segons el qual quan existeix un desequilibri 
estructural dels comptes públics o un deute superior a l’objectiu establert, el creixement de la despesa 
pública computable s’ajustarà a la senda establida en els respectius plans econòmics – financers i de 
reequilibri, per tant ha de ser esta la despesa computable a considerar. 
En l’exercici 2017, s’han inclòs els següents ANNEXOS per a pressupost limitatiu: 
. Creditors per Devolució d’Ingressos. 
. Interessos i Rendiments Meritats (ingressos). 
. Detall dels fons finançats amb fons de la UE o d’Altres AAPP. 
▪Així mateix, s’han modificat els ANNEXOS “Moviments del compte de creditors per operacions 
pendents d’aplicar a pressupost”, on es recullen els càrrecs i abonaments per a cada aplicació 
pressupostària i de “Interessos i rendiments meritats (despeses)” sol·licitant l’import de l’Execució 
d’Avals de forma individualitzada. 
▪ Finalment s’ha modificat els formularis F.1.1.B2.1 i F.1.2.B2.1, per a les entitats amb comptabilitat 
pública i per a les sotmeses al pla general de comptabilitat respectivament, on es recullen les obligacions 
reconegudes netes de les inversions financerament sostenibles al final del trimestre i al final de l’exercici 
pressupostari, distingint si les mateixes es financen amb càrrec al superàvit dels exercicis 2015 o 2016, 
formulari que no s’ha emplenat per no disposar d’este tipus d’inversions.  
 
Per tant l’actualització de l’informe d’avaluació del conjunt d’estes entitats, en el SEGON trimestre del 
2017, inclourà l’anàlisi del compliment dels següents objectius: 
1. Estabilitat pressupostària. 
2. Nivell de deute viu al final del període actualitzat 
3. Valoració del compliment de la regla de la despesa al final de l’exercici corrent. 
 
Romanent de tresoreria 
Es correspon amb les xifres obtingudes del programa de comptabilitat al final del trimestre. S’ha 
d’advertit que la xifra del Romanent de Tresoreria es pot vore alterada de forma significativa, a 
conseqüència de l’impacte de l’execució de les despeses am,b finançament afectada. 
 
Calendari de Tresoreria 
S’han especificat les dades de fons líquids inicials, cobraments pressupostaris i pagaments pressupostaris, 
pagaments i cobraments pendents d’aplicar i fons líquids a fi del període i que s’extrauen directament de 
la comptabilitat, els pagaments i cobraments no pressupostaris s’han determinat a partir de l’acta 
d’arqueig de l’1-4-17 al 30-06-2017, si bé NO és la dada que s’extreu directament de la comptabilitat. Els 
cobraments i pagaments No pressupostaris s’han considerat tots de corrent en no disposar d’una eina 
informàtica que permet el desglossament entre corrents i tancats 
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Resum anàlisis estabilitat pressupostària 
Per a l’avaluació la capacitat o necessitat de finançament de l’Entitat, calculada com la diferència entre la 
previsió dels drets reconeguts nets i de les obligacions reconegudes netes a 30 de juny de 2017, en este 
SEGON trimestre s’ha pres: 
-En este segon trimestre s’ha pres per a l’estimació dels DRN a 31-12, les previsions definitives del nou 
pressupost aprovat per a 2017 incrementat amb les modificacions en pressupost, si bé en el 7 es considera 
les modificacions de crèdits s’estimen drets per import dels DRN a la vista de l’execució pressupostària 
per ser superior a la previsió definitiva i en la resta s’han de realitzar les matisacions que s’indica: 
 
En el capítol 3 es descompta a les previsions definitives l’import de les CCUU pendents d’exigir per 
import de 3.260.808,54.-€ 
 
En allò que es refereix a l’estimació en este segon trimestre de les obligacions reconegudes netes a 31-12, 
s’han pres els crèdits definitius en el pressupost aprovat per a 2017 i considerant una inexecució del 5% 
en cap 1 i del 4% en capítol 2, així mateix s’han incrementat en les modificacions reflectides en 
pressupost. 
 
En capítol 6 es descompten als crèdits definitius 7.409.333.-€, l’import estimat del no previst executar en 
urbanitzacions en 2017, fonamentalment la Urbanització UE11, Aigua Blanca IV, UA C-7, C-8 i Bomba i 
PMS, i en els capítols 3 i 9 es prenen els crèdits .definitius del Pressupost 2017. Així mateix es considera 
una inexecució de la resta d’inversions no superior al 50%. 
Sobre la diferència entre la previsió dels drets reconeguts nets i de les obligacions reconegudes netes a 31 
de març de 2017, s’ha realitzat els ajustos corresponents en termes de comptabilitat nacional, sent els 
ingressos no financers superiors a les despeses no financeres, per la qual cosa es compleix l’objectiu 
d’estabilitat. 
 
Resum valoració regla de gasto al tancament de l’exercici corrent 
Realitzada estimació dels les obligacions reconegudes netes corresponents als capítols I a VII gastos del 
pressupost corrent deduïts els gastos financers a fi d’exercici, així com estimats els ajustos pertinents tots 
ells referits al tancament de l’exercici, s’estima que la diferència entre el “límit de la Regla de Gasto” i el 
“Gasto computable previst per a l’exercici 2017” és NEGATIVA, per la qual cosa la valoració que 
s’efectua és d’incompliment per esta corporació Local de l’objectiu de la Regla de Gasto. 
La diferència entre l’estimació positiva de la regla de gasto i estabilitat de l’aprovació del pressupost 
deriva de l’ajust d’inexecució que acompanya al pressupost que en l’execució trimestral se recondueix a 
una menor previsió definitiva de gastos i en la previsió d’execució de la incorporació de romanents de 
crèdit, en qualsevol cas el resultat al final de l’exercici tant de l’estabilitat del pressupost com de la regla 
de gasto dependrà en gran mesura del grau d’execució del pressupost de gastos i de la incorporació de 
romanents. 
 
Resum anàlisi estabilitat financera  
El total de deute viu facilitat por la Tresoreria municipal, al final del trimestre pujaria a 5.218.913,91.-€, i 
s’estima que se situarà en finalitzar el 2017 en 4.593.583,40.-€ en ambdós casos SENSE PTE. 
 
SISÉ.- CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ 
Amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de juny del 2017, extretes amb data 17 de juliol 
de 2017, amb les estimacions i càlculs realitzats basant-se en els mateixos, i amb les excepcions 
efectuades anteriorment, tal com es desprén dels formularis del Ministeri, la corporació local: 
Es complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària  
 
Per tot això, el present informe es trasllada al regidor delegat d’Economia i Hisenda perquè, per conducte 
de l’Alcaldia, es procedisca - si ho considera oportú - a la seua elevació al Ple de la corporació perquè en 
prengueu coneixement i efectes oportuns. 
 
Oliva, 20 de juliol de de 2017. La interventora. Marta Milvaques Cucart.” 
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La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
 
 
DESÉ. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT. SEGON 
TRIMESTRE DE 2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 21 de setembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“DONAR COMPTES DELS INFORMES DE MOROSITAT SEGON TRIMESTRE 2017 

 
En la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificación de la Llei 3/2004, per la que s’establixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’establix l’oligació dels 
interventors i els tresorers d’elaborar informes trimestrals en relació al compliment dels terminis 
de pagament, i remetre’ls al Ple de la Corporació  
 
Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat  
 

PROPOSTA D’ACORD 
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda:  
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i previamente a la Comissió d’Economia i Hisenda dels 
informes de morositat del SEGON trimestre de l’any 2017. 
 
“INFORME DE TRESORERIA 
ASSUMPTE: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA 
 
El funcionari que subscriu en l’exercici de les funcions previstes en l’article 196 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, i article 5 
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en vigor el 
dia 7 de juliol del 2010, és d’importància perquè afecta els poders adjudicadors en els terminis de 
pagament i en el procediment de reclamació de deutes.  
 
NORMATIVA APLICABLE 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004. 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

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

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

d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en 
la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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ANTECEDENTS DE DRET 
L’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, va determinar 
l’obligatorietat de les Corporacions Locals d’elaborar i remetre, en tot cas, als òrgans competents del 
Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes 
que, conformement als seus Estatuts d’Autonomia, tinguen atribuïda la tutela financera de les Entitats 
locals, un informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les 
obligacions de cada entitat, sense perjudici de la seua possible presentació i debat en el Ple de la 
Corporació Local, segons l’establit en l’art 4.4 de la Llei 15/2010. 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n’hi ha, interventors de les 
corporacions locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu 
esta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat Local, que inclourà necessàriament el nombre 
i quantia global de les obligacions pendents en què s’estiga incomplint el termini.” 
Segons allò que es disposa en l’article 4 de la 3/2004 “el termini de pagament que haja de complir el 
deutor, si no haguera estat fixat data o termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals 
després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis.” 
Independentment de l’òrgan encarregat de l’elaboració de l’Informe, l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012 
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera determina en 
el seu article 4, que en les Corporacions Locals, la intervenció o unitat que exercisca les seues 
funcions.”el subjecte obligat a remetre la informació al MEH, havent de remetre’s l’informe de morositat 
abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any. 
Aquesta mateixa Ordre, determina en el seu article 5.1, el procediment a seguir per a la seua remissió: “A 
les obligacions de remissió d’informació se’ls donarà compliment per mitjans electrònics a través del 
sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habilite a aquest efecte, i mitjançant 
signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de 
desembre, de signatura electrònica, excepte en aquells casos en els quals el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques considere que no és necessària la seua utilització.” 
La Llei 11/2013, de 26 de juliol, de Mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la 
creació d’ocupació, modifica en el seu article 33, entre uns altres, l’article 4 de la Llei 3/2004, ja citada, 
establint que: 
“1. El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no haguera fixat data o termini de pagament en 
el contracte, serà de trenta dies naturals després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels 
serveis, fins i tot quan haguera rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat. 
(…….) 
2. Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de comprovació mitjançant 
el qual haja de verificar-se la conformitat dels béns o els serveis amb el que es disposa en el contracte, la 
seua durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o de la 
prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què 
té lloc l’acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que la factura o sol·licitud de 
pagament s’haguera rebut amb anterioritat a l’acceptació o verificació. 
3. Els terminis de pagament indicats en els apartats anteriors podran ser ampliats mitjançant pacte de les 
parts sense que, en cap cas, es puga acordar un termini superior a 60 dies naturals. (…)” 
 
CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES PER A L’OBTENCIÓ DE LES DADES APORTADES EN 
EL PRESENT INFORME 
A continuació s’assenyalen les premisses de què s’ha partit per a l’obtenció de les dades de la 
comptabilitat municipal: 
- Únicament s’ha inclòs despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i inversions), 
ja que la Llei 15/2010 es refereix a les operacions comercials, i aquestes bàsicament s’apliquen a aquests 
capítols. Per tant no s’inclouen despeses de personal, subvencions o uns altres que no corresponguen a 
aquests capítols. 
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-En els informes de Morositat, en la metodologia de càlcul, s’inclouen totes les factures pagades o 
pendents de pagament en cada trimestre, independentment de la seua data d’expedició (a diferència de la 
metodologia del PMP en què es té en compte les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que 
consten en el registre comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra 
aprovades a partir de la mateixa data). 
- En l’informe de Tresoreria s’inclouen totes les factures en les quals s’incomplisca el termini de 
pagament, l’obligació del qual estiga pressupostàriament reconeguda en la data al fet que es refereix 
l’informe (30 de juny). 
- Serveix de base per al present informe el que, a aquests efectes, elabora la pròpia aplicació de 
comptabilitat, en el qual NO es pren com a referència la data de factura sinó la data de recepció de la 
mateixa. 
- L’Ajuntament, disposa d’un termini màxim de trenta dies comptats des del següent al lliurament dels 
béns o prestació dels serveis per a verificar la conformitat, aprovar les certificacions o documents que 
acrediten la conformitat, i disposa d’altres trenta dies a partir d’aquesta data de verificació o aprovació per 
a procedir al pagament del preu sense incórrer en mora. 
 
Informe segon trimestre 2017 
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l’aplicació de comptabilitat, corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del pressupost de 
l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament, a data 30 de juny del 2017, un total de 993 
factures la quantia global de les quals puja a 921.558,52 €. 
En l’annex I d’este informe s’inclou resum d’estes factures pendents de pagament en què es diferencien 
les que es troben dins del període legal de pagament (951 factures per import de 872.385,20 €) i aquelles 
que estan fora del període legal de pagament (42 factures por 49.173,32 €) sent el PMP de les operacions 
pendents de pagament de 95,96 dies, calculades conforme a la Llei de morositat incomplint el termini 
màxim, i incorrent en mora, en superar els 60 dies, si be açò és a causa que s’inclou en el càlcul 
operacions per inversions reals fóra del període legal de pagament, concretament dues factures del 2008 
d’import 21.244,18.-€ i 2.695,74 per honoraris direcció urbanització UE Aigua Blanca IV i honoraris 
execució urbanització UE Aigua Blanca IV, el pagament de la qual es va paralitzar per no ser conformes 
els treballs, i que per la seua antiguitat, provoquen un augment significatiu del PMP de les operacions 
pendents de pagament, provocant l’incompliment del termini. Amb la finalitat de determinar la 
transcendència que aquestes dues factures tenen en el càlcul del PMP de les operacions pendents de 
pagament, s’ha procedit a realitzar el càlcul excloent ambdues factures, reduint-se el PMPP a 23,82 dies. 
L’annex II de l’informe, és una llista de pagaments realitzats en el trimestre, en el qual es diferencien els 
que s’han realitzat dins del període legal de pagament (1543 factures por 1.25.623,86 €) d’aquells que ho 
han estat fora del termini legal de pagament (367 factures por 441610,22 €), el PMP dels pagaments 
realitzats en el trimestre de 48,49 dies. 
L’annex III fa referència als interessos de demora que s’han pagat en este trimestre, que pugen a un 
import total de 0 euros. 
 
ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN MORA 
El present informe, relatiu a la morositat de l’Ajuntament d’Oliva, l’haurà d’emetre trimestralment la 
tresorera municipal, tal com establix l’article 4.3 de la Llei 15/2010. 
Els efectes de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei 30/2007, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Transcorregut el termini a què es referix l’article 200.4 d’esta Llei, els contractistes podran reclamar per 
escrit a l’administració contractant el compliment de l’obligació de pagament i, si és el cas, dels 
interessos de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes, l’administració no haguera contestat, 
s’entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats podran formular recurs 
contenciós administratiu contra la inactivitat de l’administració, podent sol·licitar com a mesura cautelar 
el pagament immediat del deute. L’òrgan judicial adoptarà la mesura cautelar, llevat que l’administració 
acredite que no concorren les circumstàncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no 
correspon a la que és exigible, i en este cas la mesura cautelar es limitarà a esta última. La sentència 
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condemnarà en costos a l’administració demandada en el cas d’estimació total de la pretensió de 
cobrament.” 
 
Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent: 
“Quan el deutor incórrega en mora, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una indemnització per tots 
els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de la mora d’este. En la 
determinació d’estos costos de cobrament s’aplicaran els principis de transparència i proporcionalitat 
respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, en cap cas, el 15% de la quantia del deute, 
excepte en els casos en què el deute no supere els 30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà 
constituït per l’import del deute de què es tracte.” 
 
Cosa que s’informa als efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent. 
 
Oliva, 20 de juliol de 2017. El tresorer accidental. Agustín Picornell Terrades.” 
 
La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
 
 
ONZE. DONAR COMPTE DEL PMP. SEGON TRIMESTRE 2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 21 de setembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ PERIODE MITJÀ DE 
PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2017 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introduïx el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que 
totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el 
seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna. 
 
El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el 
retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte 
del període legal de pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. Este mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu, 
tant en les operacions pagades com en els pendents de pagament, si l’Administració paga abans 
de que hagen transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o 
certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han 
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, eixos trentes dies. 
 
Es tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que consten en el 
registre comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra 
aprovades a partir de la mateixa data. 
 
La disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014 establix que: "Mentre no es produïsca 
la modificació de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, les comunitats autònomes i les 
corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
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de març, remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per a la seua publicació i 
seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal web, la informació a 
què es referix l’article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals publicaran i 
comunicaran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques esta informació referida a cada 
trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del dit trimestre. 
 
La publicació i comunicació trimestral de la informació prevista en este reial decret d’acord a la 
disposició esmentada, referida al SEGON trimestre de l’any 2017 tindrà lloc en el mes De 
JULIOL de 2017. 
 
En l’apartat 2 de l’article 6 del Reial Decret 635/2014, establix l’obligació de les corporacions 
locals de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el que es 
preveja en l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació 
relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al mes o al 
trimestre anterior. Disposant l’article 4 de l’esmentada Orde, que la remissió de la informació 
economic-financera corresponent a la totalitat de les unitats dependents de cada Corporació 
Local se centralitzarà a través de la intervenció o unitat que exercisca les seues funcions. ", i, tal 
com es fa constar en l’informe emés per la Interventora municipal, per part de l’empresa de 
manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s’ha elaborat un mòdul per al càlcul i la 
impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtinguts s’extrauen del esmentat mòdul. 
 
En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se 
compte al Ple de la Corporació. 
 
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció Periode mitjà de pagament corresponent al SEGON trimestre de 2017, que 
s’adjunta a aquesta proposta. 
 
“INFORME INTERVENCIÓ 
 PMP SEGON TRIMESTRE 2017 
 
El legislador ha redefinit el principi de sostenibilitat financera en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, incloent no sols el control del deute 
públic financer, sinó també el control del deute comercial. 
Amb este propòsit, esta Llei introduïx el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del 
temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions 
Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que 
hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna que el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, 
ve a concretar. El període mitjà de pagament definit en este reial decret mesura el retard en el pagament 
del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte del període legal de pagament 
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Este mesurament amb criteris estrictament 
econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies 
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons corresponga. 
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Així mateix, el legislador va incloure també en l’esmentada llei orgànica un conjunt de mesures 
automàtiques i progressives destinades a garantir el compliment per les Administracions Públiques de la 
normativa en matèria de morositat. Estes mesures, si no hi ha altre remei, contemplen la facultat de 
l’Administració General de l’Estat per a retindre recursos dels règims de finançament corresponent davant 
de l’incompliment reiterat per les comunitats autònomes i corporacions locals del termini màxim de 
pagament, a fi de pagar directament als proveïdors d’estes Administracions. Este Reial Decret 635/14 
especifica les condicions en què es poden efectuar les mencionades retencions. 
Per al càlcul econòmic del període mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es 
tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener del 2014 que consten en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de la 
mateixa data. 
La periodicitat del càlcul i publicació del PMP serà mensual, excepte per a les entitats No incloses en el 
model de cessió de tributs, en les que el càlcul serà trimestral. 
Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, que per al municipi d’Oliva, només es 
considera el de l’Ajuntament, el període mitjà de pagament de cada entitat es calcularà d’acord amb la 
fórmula següent: 
 

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

 
Període mitjà de 
pagament de cada 
entitat 

 
 
= Import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents 

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

Σ (nombre de dies de pagament * import de l’operació pagada) Ràtio de les 
operacions pagades 

 
= Import total de pagaments realitzats 

 
S’entendrà per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des de: els trenta 
posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu, segons conste en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, 
segons corresponga, fins a la data de pagament material per part de l’administració. En els supòsits en què 
no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció de la factura. 
 
De les dades que es desprenen de la comptabilitat resulta un total d’operacions pagades en trimestre 
d’1.961.529,52 € i un ràtio d’operacions pagades de 18,45 dies. 
 
Per a les operacions pendents de pagament al final del trimestre es calcularà la ràtio d’operacions 
pendents de pagament d’acord amb la fórmula següent: 
 

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

Ràtio de les 
operacions pendents 
de pagament 

 
 
= Import total de pagaments pendents 

 
S’entendrà per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des dels trenta 
posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu, segons conste en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, 
segons corresponga, fins a l’últim dia del període a què es referisquen les dades publicades. En els 
supòsits en què no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció 
de la factura. 
 
De les dades que es desprenen de la comptabilitat resulta unes operacions pendents de pagament de 
900.920,57 € i una ràtio d’operacions pendents de pagament de -6,18 dies. 
 
Del que s’ha exposat anteriorment, resulta un PMP de l’entitat de 10,70 dies.  
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Cal assenyalar que per part de l’empresa de manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s’ha 
elaborat un mòdul per al càlcul i la impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat 
pel Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtingudes s’extrauen del dit mòdul. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2017. La interventora. Marta Milvaques Cucart.” 
 
 
La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 

 
 
DOTZE. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LES LÍNIES 
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2018. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 21 de setembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL 
PRESSUPOST 2018 
 
L’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, establix en l’article 15 l’obligació de remetre 
informació sobre les línies fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici següent, recollides en 
l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, contenint tota la informació necessària d’acord amb la 
normativa europea. 
 
Ni la LOEPSF, ni l’Orde regulen l’òrgan competent per a aprovar les línies fonamentals dels 
pressupostos, no obstant això, mentres el Ministeri no es manifeste i conteste els aclariments 
que se li han formulat, és pel que es considera que l’òrgan competent es l’Alcalde en virtut de 
l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que 
atribuïx a l’Alcalde aquelles competències que expressament li atribuïsquen la lleis i aquelles 
altres que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignen al municipi i no 
atribuïsquen a altres òrgans municipals (competència residual) , ja que és l’Alcalde a qui li 
correspon l’elaboració dels pressupostos que després aprova el Ple." 
 
Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació Local de l’aprovació de les línies 
fonamentals del Pressupost de l’exercici 2018. 
 

PROPOSTA D’ACORD 
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda: 
  
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de 
l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici 2018. 
 
“DECRET DE ALCALDIA 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, estableix en el seu article 15 l’obligació de remetre informació sobre les línies 
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fonamentals dels Pressupostos per a l’exercici següent, recollides en l’article 27.2 de la Llei Orgànica 
2/2012, contenint tota la informació necessària conforme a la normativa europea. 
 
La remissió, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, s’ha d’efectuar per mitjans electrònics i 
mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques (MINHAP) habilite a aquest efecte, finalitzant el termini per a la seua remissió el pròxim 14 de 
setembre a les 24 hores. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora municipal de data 7 de setembre de 2017. 
 
Vist l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que 
atribueix a l’alcalde aquelles competències que expressament li atribuïsquen la lleis i aquelles que la 
legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignen al municipi i no atribuïsquen a altres òrgans 
municipals. 
 
En virtut d’açò, per tot l’exposat, en ús de les facultats que em confereix els articles 21 de la Llei de Bases 
de Règim local i 41 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 
en virtut de la delegació realitzada en el Tinent d’Alcalde, Delegat d’Hisenda (P.D. Decret 2111/15), 

 
RESOLC 

PRIMER.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’aquesta entitat local per a l’exercici 2018, les 
dades del qual s’annexen en els fulls adjunts. 
 
SEGON.- Autoritzar a la Interventora municipal perquè remeta aquesta informació, en la forma i 
contingut que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre i els models establits pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, en el termini previst per aquest Ministeri. 
 
TERCER.- Donar compte al Ple de l’adopció del present acord. 
 
Oliva, 13 de setembre de 2017. 
 

EL TINENT D’ALCALDE, Delegat d’Hisenda 
(PD Decret 2111/15) 

 
 

Vicent Canet Llidó 

Done fe, 
LA SECRETARIA ACCTAL. (Decret 1872/17) 

 
 

Sofia Bosch Gregori 
 
La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
 
 
 
TRETZE. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 1592/17 AL NÚM. 
1972/17. 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 1592/17, de 18 de juliol 
de 2017, fins el Decret núm. 1972/17, de 19 de setembre de 2017. 
 
 
La corporació queda assabentada. 
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Finalitzats els assumptes inclosos en l’ordre del dia, i sent les 21.30 h, el Sr. alcalde 
concedeix un recés de cinc minuts en la sessió plenària. 
 
Passats els cinc minuts, es reprén la sessió amb la inclusió de dos despatxos 
extraordinaris. 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI.-  
Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels assistents, que constitueixen 
la majoria absoluta legal del nombre de membres de la corporació, es passa a examinar 
el següent assumpte no inclós en l’ordre del dia. 
 
1r.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. PLA D'INVERSIONS 
FINANCERAMENT SOSTENIBLES (PIFS) DIPUTACIÓ PROVINCIAL. 
DICTAMEN MEMÒRIA ECONÒMICA. RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC I INSTAL·LACIÓ D'HIDRANTS A LA SEUA ENTRADA A OLIVA 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, de data 27 
de setembre de 2017, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment: 
 
“ÚNIC.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. PLA D'INVERSIONS FINANCERAMENT 
SOSTENIBLES (PIFS) DIPUTACIÓ PROVINCIAL. DICTAMEN MEMÒRIA 
ECONÒMICA. RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I INSTAL·LACIÓ 
D'HIDRANTS A LA SEUA ENTRADA A OLIVA 
 
Es dóna compte de la Proposta de data 26 de setembre de 2017, que subscriu el regidor Delegat 
d'Obres i Serveis i President d'aquesta Comissió sobre la necessitat de modificar l'acord adoptat 
pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent celebrada el passat dia 19 de setembre 
de 2017, sobre el projecte de renovació de serveis en l'entrada nord del Municipi, que comprén 
la millora de la il·luminació de la CN 332 a la seua entrada a Oliva, la instal·lació d'hidrants 
nous i la poda i talat d'arbrat perquè no oculten la llum dels fanals de l'enllumenat públic, 
l'aprovació de la Memòria valorada del mateix i la sol·licitud de subvenció a la Diputació dins 
del Programa d'Inversions Financerament Sostenibles de la Corporació Provincial, i això a causa 
del requeriment efectuat per part de la Diputació per a l'eliminació dels conceptes referits a poda 
i talat d'arbrat que no es consideren un concepte subvencionable dins d'aquest Programa 
d'Inversions. 
 
En conseqüència s'aporta a la Comissió la Memòria Valorada elaborada per l'Enginyer 
Municipal amb la supressió d'aquest concepte de poda i tala d'arbrat i l'ampliació de les 
instal·lacions referides a enllumenat públic i hidrants a col·locar a la zona de la CN-332 a 
l'entrada de la població. S'acompanya la Memòria Valorada d'aquestes instal·lacions, una 
vegada rectificada i que manté un pressupost d'execució per contracta que ascendeix a la 
quantitat de 126.726’94 euros. 
 
Igual que en l'anterior sessió d'aquesta Comissió Informativa de 18 de setembre, per la 
Presidència s'explica l'objectiu que aquestes actuacions s'executen acollint-se al Pla d'Inversions 
Financerament Sostenibles (PIFS) de la Diputació Provincial de València per a l'exercici de 
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2017 i la convocatòria del qual va aparèixer publicada en el BOP núm. 146 de 31 de juliol de 
2017, així com la justificació de la urgència d'aquesta sessió atés el calendari previst per a les 
sol·licituds de subvenció. 
 
Per la Presidència se sotmet a votació la ratificació de la declaració d'urgència d'aquesta sessió 
extraordinària, urgència que és votada a favor per la unanimitat dels membres presents de la 
Comissió. 
 
Sotmesa a votació la sol·licitud de subvenció per a l'execució de les anteriorment descrites 
actuacions, la Comissió Informativa, per la unanimitat dels seus membres presents, dictamina 
favorablement la Proposta d'acord presentada i eleva al Ple de l'Ajuntament la següent proposta: 
 
PRIMER.- Modificar l'acord plenari adoptat en data 19 de setembre de 2017, a fi d'atendre el 
requeriment efectuat per la Diputació Provincial de València i, en conseqüència, formular 
sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputació de València per a la realització de la següent 
inversió financerament sostenible (IFS), a l'empara de la convocatòria publicada en el BOP 
núm. 146 de 31 de juliol de 2017, aprovant la modificació de la Memòria Valorada les obres 
amb la nova denominació de RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I 
INSTAL·LACIÓ DE CINC HIDRANTS EN CN 332 A LA SEUA ENTRADA A OLIVA, i el 
pressupost de la qual d'execució material ascendeix a la quantitat de 126.726’94 euros. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA INVERSIÓ: RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I 
INSTAL·LACIÓ DE CINC HIDRANTS EN CN-332 A LA SEUA ENTRADA A OLIVA. 
GRUP DE PROGRAMA: 165. Enllumenat Públic. 
IMPORT: 126.726’94 Euros. 
 
SEGON.- Adquirir el compromís de: 

 Aportar aquella part de l'import total de l'actuació que no cobreix la subvenció 
concedida i que no haja estat finançada d'una altra manera. 

 Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de l'ajuda, així 
com de comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per 
a la mateixa finalitat. 

 
TERCER.- Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions, acceptar 
l'ajuda que en el marc de la present convocatòria fos concedida per la Diputació de València. 
 
QUART.- Autoritzar a la Diputació de València al fet que realitze les gestions oportunes amb 
vista a la comprovació que l'entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries front a 
la hisenda Autonòmica. 
 
CINQUÉ.- S'accepta la pràctica de la notificació electrònica per als tràmits derivats i/o 
relacionats amb el present expedient i es designa, a aquests efectes, la següent persona 
autoritzada per a la recepció de les notificacions: 
Rosa Mª. Tomas Escriva 
rtomas@oliva.es 
DNI 19999096K 
Telèfon directe: 661342429. 
Fax: 962839772. 
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SISÉ.- Remetre el present acord a la Diputació de València, telemàticament a través de la 
plataforma carpeta ajuntament, www.dival.es, vista Ajuntament.” 
 
 
Obert el torn d'intervencions es produeixen les que a continuació s'indiquen: 
 
 
 Sr. Peiró Sanchis: “Ho vam comentar en la comissió d’Urbanisme. Com tots saben 

es va demanar la subvenció, en l’anterior plenari es va prendre l’acord, es va remetre 
a Diputació i en aqueix moment se’ns va plantejar el tema que hi havia una part 
d’aqueixa inversió, que era la poda dels arbres, que consideraven que no entrava 
dins del que era la línia d’ajuda. Únicament el que hem fet ha sigut llevar aqueixa 
part i complementar-la amb més il·luminació, per tal de no perdre ni un cèntim 
d’euro de la subvenció. Per tant, demane al plenari que recolze aquest acord i que 
l’únic canvi que es va plantejar, i així ho dir en la comissió, era l’ampliació de la 
zona pel que fa al tema de lluminàries.” 

 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres, en la línia que ja vam votar en el plenari 

extraordinari i urgent que vam fer, tornarem a abstindre’ns; i ho farem per la 
mateixa raó, o encara més. La primera és perquè nosaltres no hem participat 
absolutament en quines zones van a il·luminar-se, i la segona, i aquest és l’exemple, 
que s’improvisa;  perquè quan s’improvisa sense treball, al final, es fallen les notes, 
i ara hem de fer una rectificació perquè en l’anterior van posar que la poda anava a 
dur-se a terme i resulta que la poda no entrava dins de la subvenció. Per tant, tornem 
a improvisar, a arribar tard, esperem, i segons he entés que ha dit el Sr. alcalde, que 
no hi ha cap problema que ens donen aquesta subvenció, però quan s’improvisa i 
s’arriba tard solen passar aquestes coses. Però, és veritat que nosaltres estem d’acord 
que, si tenim la possibilitat, que es demanen els diners i quants més millor perquè 
serà millor per al nostre municipi.” 

 
 
 Sr. Llopis Ibiza: “El nostre vot serà favorable, com va ser l’última vegada, però, 

com bé ha dit el Sr. Mengual, és veritat, les coses com sempre, i fa poc ho parlàvem, 
que tot són comissions extraordinàries, error darrere d’error, el que ens porta a que 
ocórreguen aquestes coses i que ho hàgem d’estudiar tot a última hora. Nosaltres, el 
Partit Popular, és veritat que hem rebut molts veïns de la zona on va a fer-se la 
inversió, i el nostre vot serà favorable perquè ens van dir que qualsevol proposta que 
isquera en aquest tema anàvem a recolzar-ho.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “En principi, agrair el suport dels grups de l’oposició i aprofitar 

per a dir també, crec que és el moment,  que aquest regidor deixa a disposició de 
l’Alcaldia la Presidència de la comissió d’Urbanisme i la delegació de Planejament. 
Esperem que amb les noves incorporacions de regidors que puguen assumir 
responsabilitats i que ens tiren una maneta, perquè és cert que sempre anem amb 
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presses, corrents; i, Obres i Serveis, Agricultura, Esports, Cementeris, vull dir, crec 
que ara és el moments, i hui millor que mai, de posar a disposició la delegació de 
Planejament i la Presidència d’Urbanisme perquè alguns membres de la corporació 
es facen càrrec d’ella i puguem entre tots estibar millor el carro.” 

 
 
 Sr. alcalde: “Ens n’hem eixit de l’ordre del dia; l’Alcaldia no ho farà. I per 

reconduiir la situació, procedirem a votar. Respecte a les paraules del Sr. Peiró es 
tractarà on s’haja de tractar; i com serà públic, no hi haurà cap problema.”  

 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde-President, sotmet a votació el dictamen transcrit 
que s'aprova pel Ple de l'Ajuntament, per 17 vots a favor (6 del Grup Partit Popular, 5 vots del 
Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva, 1 vot del Grup 
Esquerra Unida del País Valencià, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva) i 4 abstencions 
(del Grup Socialista Municipal). 
 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI.-  
 
Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels assistents, que constitueixen 
la majoria absoluta legal del nombre de membres de la corporació, es passa a examinar 
el següent assumpte no inclós en l’ordre del dia. 
 
2n.- DONAR COMPTE DEL DECRET 2013/17, DE MODIFICACIÓ DE 
DELEGACIONS 
 
Es dóna compte al Ple del Decret 2013/2017, de 26 de setembre, pel qual es modifica la 
Delegació genèrica d’atribucions conferida per l’Alcaldia per Decret 2011/2015, a favor 
del Sr. Vicent Canet Llidó, que ara passa a denominar-se “HISENDA, PATRIMONI I 
CONTRACTACIÓ” i en conseqüència s’amplia la delegació amb les matèries relatives 
a Contractació. 
 
Assabentada la corporació, es produeix la manifestació que tot seguit s’indica: 
 
 Sr. alcalde: “És donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual es deleguen les 

competències de Contractació en el regidor d’Hisenda. L’explicació és senzilla, és 
reconèixer una situació que s’està donant de fet per motius pràctics, ja que la 
delegació d’Hisenda està molt vinculada en totes les qüestions de Contractació i, per 
tant, és una manera de formalitzar una situació que ja s’està donant, atesa la 
vinculació entre la Regidoria d’Hisenda i Béns Municipals i la de Contractació.” 
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PRECS I PREGUNTES. 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
 
 Sr. alcalde: “Pregunten i la primera resposta en contestar serà la resposta a la qual 

es va comprometre la Sra. Morera per escrit. De manera que pregunten i en el torn 
de respostes, la primera, la Sra. Morera entregarà per escrit la seua resposta.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Jo tinc dos preguntes. La primera és a la Sra. Morera. 

Vosté pensa que una pregunta me la pot contestar dos mesos després? Tres, 
disculpe. Es que potser ja no té sentit. No creu vosté que ha de ser més seriosa en la 
seua tasca de regidora respectant a l’oposició? De veritat, tres mesos? Es que no 
acabe de entendre-ho. Tampoc era una pregunta sobre macroeconomia, que podria 
entendre que en dos setmanes me la retornara, però tres mesos després? Quede’s 
vosté la resposta, nosaltres ja no la volem. I després respecte al tema de Bassetes, és 
que és una altra burla a l’oposició i disculpe’m que continue en aquesta línia. En 
aquest grup, jo com a representant, faig un registre el 4 d’agost, després, el 19 de 
setembre, el Sr. alcalde, perquè el registre anava al Sr. Alcalde-president, em diu 
que en el primers quinze dies li ho havia passat el Sr. regidor, el Sr. Peiró, i que ell 
em contestaria. I ací tinc la resposta. Però vaig a dir el que nosaltres demanàvem i 
contaré un poc per què ho demanàvem. Resulta que en la urbanització San Fernando 
es va portar a terme un no sé què, perquè per comissió no va passar, seria decisió 
pròpia del regidor, i la meua sorpresa és que quan vaig havia caigut el fil de llum 
que connectava el pou amb la depuradora. Parlant amb els tècnics que estaven allí, 
pregunte si hi havia algun informe per a poder fer allò, per a poder, també, passar els 
distints vehicles pesats per si això s’afonava; no hi havia res. De fet, el tècnic 
m’assegura que per allí passa l’enllumenament i si haguera afonat les màquines 
pesades, haurien deixat sense llum tota la urbanització. Sense cap informe, vosté 
mana tocar la presa de terra que enganxava la llum, el toca i cau damunt d’uns 
cotxes. Una cosa esperpèntica. El que nosaltres, com a oposició i en el nostre dret, 
demanem és un informe del tècnic corresponent a l’acció d’aplanar el possible 
pàrquing del terreny, informe del tècnic corresponent a l’acció d’entrada de vehicles 
pesats, informe del tècnic corresponent a l’acció de canviar la ubicació de la presa 
de terra que subjecta i tensa el cablejat de la llum, informe del tècnic on s’analitza el 
que ha ocorregut. I vosté, fa dos o tres dies, li dóna una espècie d’informe signat per 
l’arquitecte municipal, però l’arquitecte municipal no fa cap informe, el que diu és 
“preguntant al regidor delegat d’Obres i Serveis pels treballs realitzats en dita 
parcel·la s’ha fet açò”. Això no és gens seriós. Jo el que espere són els informes 
corresponents, o almenys, que em diga vosté, no hi ha informes. Però supose que 
l’últim s’haurà realitzat. Jo la informació que tinc és que a un arquitecte concret de 
la casa es va demanar una sèrie d’informes, i nosaltres no els tenim, dos mesos 
després. Potser sí que és una actitud un poc dèspota cara a l’oposició.” 
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 Sra. Tomàs Doménech: “En una Junta de Portaveus el Sr. Salazar va aportar un 

model de quadre, paregut a açò, per a portar un control de l’ús del vehicle oficial 
Ford Mondeo, que ja no és tan sols de l’Alcaldia, sinó que ara és d’ús de tinents 
d’alcalde i resta de regidors. Era un quadre on es passaria els quilometratges, la 
destinació destí, la reposada de carburant, etc. Voldríem saber si la dita iniciativa va 
a portar-se endavant.” 

 
 Sr. Morera Romaguera: “Totes les nostres platges reben uns guardons pels serveis 

que es presten i les condicions, com són la Q de Qualitur i ISO 14.001. Com ja 
saben, per a aconseguir aquests guardons és un camí costós i d’un gran esforç per 
part del Consistori, i mantindre’ls any rere any. El que no podem entendre des del 
nostre grup és que es queden els màstils buits sense col·locar les banderes; i aquest 
estiu han hagut platges on no s’han col·locat les banderes de la ISO 14.001. Li 
preguem al Sr. alcalde que no es repetesquen aquests fets. Una altra pregunta que 
tinc ací, també, és fins a quan els contenidors de reciclatge van a estar col·locats al 
peu de la bandera europea en la Plaça d’Europa, a la platja? El 5 d’agost se celebra 
un sopar amb els representats de Sisteron i, casualment, els contenidors es lleven de 
la plaça. No molestaven per a la col·locació de les taules, però una cosa que ens 
pareix coherent al nostre grup, es lleven, tal i com he dit, amb molt bon criteri. Passa 
el sopar i tornen a col·locar els contenidors. Des del nostre grup no ho trobem bé i 
esperem que es reubiquen de lloc, més encara quan al voltant de la plaça ja hi ha 
col·locats altres contenidors de reciclatge en diversos punts.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Fa uns dies, en la Junta de Portaveus, vaig exposar un problema 

que va haver en la Via Ronda, que hi ha un fanals, entre Via Ronda i Carrer Rambla, 
que no hi ha llum des de fa molt dies. Ho vaig passar com a urgent perquè era una 
cosa de comissió però a la Junta de Portaveus ho vaig dir perquè tots ho poguérem 
vore. Donem compte com està l’assumpte, la foto no és que l’han pintat de negre, 
està feta amb flash, si vostés troben que allí es pot viure, així. Però es que resulta 
que tots els carrers, ja poden traure fotos dels diferents carrers, totes estan igual, 
negres, sense fanals, que no van. Però es que resulta que arribem a altres zones del 
poble, com Fonteta de Sòria que està en ple poble, i tampoc. Com han d’eixir les 
nostres xiquetes a passejar els gossos amb aquesta falta de llum? I açò no són dies, 
açò fa setmanes. Ací, qualsevol menor, qui deixaria eixir a algú al carrer amb 
aquesta falta de llum? Açò és intolerable. Jo pregaria a l’Alcaldia que, igual que han 
fet de contractar empreses de pintura vial, si no poden fer-se càrrec de l’enllumenat 
públic, que almenys contracten una empresa i que aquestes coses un dia o dos 
podem aguantar-ho, però setmanes, enmig del poble, senyors? L’altre prec que li 
diria al Sr. alcalde, el Partit Popular, en el mes d’agost, va fer un registre d’entrada 
pel tema de com es troba el carrer Ponent, perquè tot el món ho sàpiga, dalt de la 
guarderia municipal El Caragol. Nosaltres vam fer un registre, per algun mitjà de 
comunicació es va dir que anaven a fer-se algunes actuacions en el barri del Raval, 
Pinet, jo ho agrairé i ho recolzaré, no posaré res en contra; però hem d’aprendre que 
els registres dels nostre veïns són de l’any 2015, quan vostés ja governaven, any 
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2016, continuen governant, any 2017, tots els veïns. Però es que resulta que el més 
greu és que les fotos que ens fan és dels camions que contracten per a la poda dels 
arbres, destrossant les voreres, i els camins, i vostés poden els arbres, deixen la mala 
herba allí, i peguen a fugir. La guarderia allí, els camions allí fent forats davant dels 
veïns fent fotografies, els veïns fent registres informant-los, i tots callats. Jo, açò, la 
veritat és que no ho trobe normal. Jo estic a favor que vagen i tallen els arbres que 
facen falta per la seguretat dels xiquets, però si es trenca alguna cosa, culpa de 
l’ajuntament, el que hem de fer és arreglar-ho immediatament i no estar tres anys 
per a fer una actuació, que som nosaltres els culpables.” 

 
 Sra. Morera Alemany: “Havia preparat les respostes per escrit. El Sr. Mengual ha 

manifestat que no les vol, en aquest cas, donar-les al company Morera. Contestaré el 
que estàvem comentant de la contestació a les preguntes del plenari de juny; 
simplement, faig entrega de les contestacions en el següent plenari que he assistit i 
és aquest; el mes passat no va haver plenari i al plenari de juliol jo no vaig poder 
assistir. Simplement per això no he fet un altre mitjà perquè crec que el mitjà oportú 
és el plenari, que és el lloc on es van fer aqueixes preguntes i aqueix és el criteri que 
he seguit a l’hora de les contestacions. Després, el prec del Sr. Morera anava dirigit 
a l’alcalde, aleshores, crec que res, tindre-ho en compte i ja està.” 

 
 Sr. alcalde: “Hi havien precs, els tindrem en compte tots, procurarem fer gestions 

en aqueix sentit. Respecte al carrer Ponent, dir-li que estem pendents, la Sra. 
regidora d’Educació i jo mateix, que en breu arribe ja el projecte que assumirà 
íntegrament la Diputació, de consolidació de murs, que s’actuarà en aqueix mur, 
precisament, per a consolidar-lo, i en el mur, en una de les parts del carrer Sant 
Pancraç que també hi ha hagut despreniments; això es farà amb una subvenció que 
pagarà íntegrament la Diputació de València, el 90 %, em corregeix la interventora, 
i que està a punt de vindre. Després, vosté sap també que les memòries que hem 
presentat, una de les memòries, que a més van a fer-se ràpides perquè entren dintre 
del que és l’ARRU, que preveu, com ha dit el regidor d’Hisenda adés, una inversió 
de vora 1.000.000 d’euros de l’ajuntament en regeneració urbana que s’ha de fer, a 
més, abans que acabe 2018, seran les primeres memòries que es faran; i com sap 
vosté, s’han presentat o es presentaran diverses memòries que afecten al carrer Sant 
Vicent, a la zona esportiva, i hi ha una, precisament, per a acabar l’actuació que es 
va fer allí, al carrer del Caragol, respecte al carrer Sant Pancraç i el carrer Ponent, 
també. Ens agradaria anar més ràpid però ho tenim en compte i aquesta és la 
resposta que donarà el govern a aqueixa problemàtica. La resta de precs els 
tractarem. El tema dels contenidors tractarem a veure si hi ha una ubicació 
alternativa possible, no li promet res, si no hi ha una millor ubicació, de moment, 
hauran de quedar-se allí, ho valorarem. I, respecte al model de quadre de despeses 
del vehicle oficial, presenten alguna proposta que no siga, simplement, un full 
d’excel, vull dir, nosaltres estem oberts a qualsevol proposta, però en junta de 
portaveus es presenta un quadre, què fem en aqueix quadre? Supose que això 
s’haurà d’articular d’alguna manera amb algun reglament. Si la proposta està més 
treballada, l’Alcaldia no tindrà cap problema a dur-ho endavant i a estudiar-ho, quan 
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més transparència millor. Saben vostés que l’Alcaldia ja no fa ús d’aqueix cotxe, 
l’Alcaldia registra, en el registre d’entrada, de manera que vostés poden vore-ho, és 
públic, tots els tiquets de l’autopista, perquè utilitza el seu cotxe particular i, per 
tant, vostés poden fer un seguiment dels viatges que fa l’Alcaldia, i què es gasta en 
autopista, és l’únic que passa al llarg del mes. No sé, respecte a l’informe que vosté 
va presentar a l’Alcaldia, l’Alcaldia li va dir que havia passat el seu escrit al regidor 
delegat, ja que era la seua competència. Pel que veig no li satisfà la contestació però 
li he contestat. I la resta de precs els tindrem en compte i anirem informant-los en 
les comissions informatives.” 

 
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 


