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Acta núm. 19/2017 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
30 DE NOVEMBRE DE 2017. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES 
HORA D’ACABAMENT:  20.35 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: 
ANA MORENO RODILLA 
 

SRA. INTERVENTORA: 
MARTA MILVAQUES CUCART 

 

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

lloc indicat a l’encapçalament, es 

reuneixen sota la presidència que 

també consta, els membres de la 

corporació expressats al marge, a 

l’objecte de realitzar la sessió del Ple 

de l’Ajuntament, amb el caràcter i 

convocatòria que també consten; actua 

com a fedatari públic la secretària 

general de l’ajuntament. 

 

El Ple es constitueix vàlidament, per 

complir el terç legal dels seus 

membres, i assisteix el president i la 

secretària. 

 

La Presidència declara oberta la sessió, 

que es desenvolupa d’acord amb el 

següent Ordre del Dia:  
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PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 29 DE JUNY DE 2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
29 de juny de 2017, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 27 DE JULIOL DE 2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
27 de juliol de 2017, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CORRESPONENT AL 7 DE SETEMBRE DE 
2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
i urgent de 7 de setembre de 2017, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes 
corresponent. 
 
 

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA. 
 
 
QUART. DICTAMEN DE LA CI DE FOMENT ECONÒMIC SOBRE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. 
 
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 19 
d'octubre de 2017, favorable a la modificació de l'apartat 6 de l'article 11 de l'Ordenança 
Municipal Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic amb terrasses de taules i cadires i 
altres ocupacions vinculades a Establiments Mercantils, que diu: 
 
“6. En el cas d'aprofitaments ja autoritzats en anys anteriors, el mateix s'entendrà prorrogat 
automàticament amb la nova sol·licitud i la realització de l'ingrés corresponent, llevat que per 
resolució expressa es determine una altra cosa. 
 
L'Administració municipal manifestarà la seua voluntat contrària a la renovació en els següents 
supòsits: 
 

a) Quan s'hagen iniciat procediments dels quals es desprenga l'existència de molèsties o 
perjudicis derivats del funcionament de l'activitat principal o accessòria. 

b) Quan s'haja apreciat un incompliment de les condicions de l'autorització o de la mateixa 
ordenança. 
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c) En els casos de falta de pagament de la taxa corresponent 
d) Quan en el període autoritzat estiga prevista l'execució d'actuacions públiques que 

modifiquen la realitat física existent en el moment de l'atorgament de l'autorització.” 
 
Vista la proposta de la regidora d'Activitats, Sra. Imma Ibiza, l'informe del cap de la 
Dependència, de data 22 de novembre de 2017, favorable a la modificació proposada, que 
consten en l'expedient. 
 
Finalitzades les intervencions, que després es reproduiran. 
 
El Ple de l'Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de 
l'Ocupació del Domini Públic amb terrasses de taules i cadires i altres ocupacions 
vinculades a Establiments Mercantils que es proposa. 
 
SEGON.- Sotmetre la modificació a informació pública, per termini de 30 dies hàbils en el 
Butlletí Oficial de la Província, per a presentació d'al·legacions i suggeriments. 
 
TERCER.- De no presentar-se al·legacions s'entendrà aprovada definitivament la 
modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic amb 
terrasses de taules i cadires i altres ocupacions vinculades a Establiments Mercantils. 
 
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de la modificació de 
l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic amb terrasses de 
taules i cadires i altres ocupacions vinculades a Establiments Mercantils. 
 
La intervenció a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueix tot seguit: 
 
 Sra. Ibiza Cots: “És una modificació de l'ordenança de l'ús públic, de taules i 

cadires; i és una modificació molt puntual que s'ha fet fonamentalment per adequar-
la a la modificació de l'ordenança fiscal. I res més, és un punt molt concret i ja està, 
no hi ha massa problema.” 

 
 
CINQUÉ. DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS SOBRE BASES 
XX CONCURS DE DIBUIX REIS MAGS. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 21 
de novembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“BASES I CONVOCATÒRIA DEL XX CONCURS DE DIBUIX “REIS MAGS” ANY 
2017 
VISTA la Proposta d'Acord de les Bases i de la Convocatòria del XX Concurs de Dibuix "Reis 
Mags" d'Oliva 2017, presentada pel Sr. ALEJANDRO SALORT RUBIO, Regidor Delegat de 
Joventut, la qual és com segueix: 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES DEL XX CONCURS DE DIBUIX REIS MAGS 
D’OLIVA 2017. 
 
Alejandro Salort Rubio en la meua qualitat de Regidor Delegat de Joventut, a l’empara del que disposa 
l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament 
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, propose a la Comissió Informativa 
Municipal Serveis Socioculturals per a la seua aprovació i que es dictamine favorablement la següent 
proposta. 
 
Acord sobre Aprovació de les bases i convocatòria del XX Concurs de dibuix reis mags d’Oliva 
2017 
 
ANTECEDENTS 
La Delegació de Joventut de l’Ajuntament d’Oliva després de l’èxit assolit en les XIX Edicions anteriors 
del Concurs de dibuix reis mags d’Oliva, ha previst dur a cap enguany, la XX Edició del Concurs, que 
compta amb la col·laboració dels centres escolars d’Oliva. 
 
Consegüentment propose a la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, que adopte i dictamine els 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovació de les Bases del XX Concurs de dibuix reis mags d’Oliva 2017 
 
SEGON.- Convocatòria del XX Concurs de dibuix reis mags d’Oliva 2017 
 
Oliva, 14 de novembre de 2017. 
 
Alejandro Salort Rubio, Regidor Delegat de Joventut 
 
VIST l'informe que presenta al respecte el Sr. Ramón Llopis Martínez, Tècnic de Joventut, el 
qual és com segueix: 
 
Ramon Llopis Martínez, com a Tècnic de Juventud de l’ Ajuntament d’Oliva, informa: 
 
Que la proposta que el senyor Alejandro Salort Rubio com a Regidor de Joventut de l’Ajuntament 
d’Oliva, per al 21 de novembre de 2017, a la Comissió Informativa Municipal de Serveis Socioculturals 
per tal que es dictamine i s’adopte el següent acord: 
 

 Aprovar les Bases que hauran de regir el XX Concurs de dibuix reis mags d’Oliva 2017. 
 Convocatòria del XX Concurs de dibuix reis mags d’Oliva 2017 

 
Es per tot açò i una vegada examinades les esmentades bases i analitzada tota la informació disponible en 
aquest departament S’Informa: 
 
Que el XX Concurs de dibuix reis mags d’Oliva 2017 proposat per el Sr. Regidor de Joventut i que es 
realitzaria als centres escolars d’Oliva, no planteja cap problemàtica respecte al lloc de realització (Casal 
Jove). 
 
Que el jurat estarà format per el Regidor de Joventut, per un mestre representant de les 8 escoles de la 
localitat, per la tècnic d’educació de l’Ajuntament d’Oliva i com a secretari el tècnic de joventut de 
l’Ajuntament d’Oliva que es reuniran el dia 1 de desembre a les 14.15 hores a la Sala Auditori del Casal 
Jove d’Oliva. 
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En allò relatiu als premis previstos al Concurs, que sumen un total de 315 euros, seran atesos en base a la 
Retenció de crèdit. 23170 Partida 32400.2269900 del pressupost municipal de l’any 2017. 
 
És per tot açò i conforme a allò exposat anteriorment, sense entrar en altres consideracions, que no 
existeix cap problema de disponibilitat pressupostaria ni de les instal·lacions del Casal Jove, per tal de 
poder realitzar l’esmentat XX Concurs de dibuix reis mags d’Oliva 2017, de conformitat a les bases que 
han de regir-lo. 
 
No obstant açò l’òrgan municipal competent, conforme a la legalitat vigent, adoptarà l’acord que 
considere més adient. 
 
21 de novembre de 2017. Ramón Llopis Martinez. Tècnic de joventut de l’Ajuntament d’Oliva 
 
La Comissió, per unanimitat, DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva al Plenari de la 
Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar les Bases del XX Concurs de Dibuix “Reis Mags”, corresponent a l’any 
2017, les quals són com segueix: 
 
L’Ajuntament d’Oliva, conscient de l’abast i popularitat que per als xiquets i xiquetes en edat 
escolar té la commemoració de la Festivitat dels Reis Mags, i la seua participació en la 
cavalcada, 

CONVOCA XX CONCURS DE DIBUIX “REIS MAGS“  

BASES 
 
1. Podran prendre part en el concurs l’alumnat de 5é i 6é de primària dels centres escolars 
d’Oliva. 
2. Els treballs realitzats tindran les següents condicions tècniques: Format DIN-A4 (297x210 
mm). El dibuix es realitzarà en vertical i a color. La tècnica de dibuix serà lliure i es podran 
utilitzar qualssevol colors. Es presentaran en el centre corresponent fins el dia 29 de novembre 
de 2017. 

 Els centres faran una selecció dels treballs presentats i triaran els 8 premis (un per centre). 
 Es puntuaran d’1 a 5 punts per treball de forma que el màxim serà de 35 punts (el centre 
no es votarà el seu treball presentat). 
 En cas d’empat es farà una nova votació amb els treballs empatats a punts. 
 Les valoracions es realitzaran seguint els següents criteris de valoració. 

1. El dibuix haurà de fer referència a les tradicions nadalenques del dia de reis 
mags. 

3. El jurat adjudicarà els vuit premis establerts, que són els següents: 
1r premi 70 € en llibres o material escolar 
2n premi 60 € en llibres o material escolar 
3r premi 50 € en llibres o material escolar 
4t premi 40 € en llibres o material escolar 
5é premi 30 € en llibres o material escolar 
6é premi 25 € en llibres o material escolar 
7é premi 20 € en llibres o material escolar 
8é premi 20 € en llibres o material escolar 

4. El jurat el formaran el regidor de Joventut, la tècnica d’Educació, un professor cada centre, i 
actuarà com a secretari el tècnic de Joventut. 
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El jurat es reunirà el dia 30 de novembre de 2017 a les 14.15 hores al Casal Jove per tal de 
valorar i puntuar els treballs presentats. 
Una vegada seleccionats els premis, es justificaran, tal com estableix la Base 25.6 de les 
d’execució del pressupost, amb l’acta corresponent, en la qual es fonamentarà l’elecció dels 
guanyadors, seguint els criteris establerts en el punt 3r d’aquestes bases, i es deixarà 
constància del nom complet i NIF/CIF de la persona o persones guanyadores, així com el 
premi obtingut. 

5. El dibuix guanyador del concurs es publicarà en el tríptic que l’Ajuntament d’Oliva editarà 
per informar dels actes a realitzar en la festivitat de Nadal i Reis Mags del 2017-2018. 
6. Les persones premiades tindran 25 dies naturals a partir del seu lliurament per tal de fer-lo 
efectiu en qualsevol llibreria d’Oliva. 
Oliva 14 de novembre de 2017. 
Alejandro Salort Rubio. Regidor Delegat de Joventut 
 
 
SEGON.- Aprovar la convocatòria del XX Concurs de Dibuix "Reis Mags" d'Oliva 
corresponent a l'any 2017. 
 
TERCER.- Consignar les despeses dels premis continguts en les bases, per un total de tres-
cents quinze euros (315'00 €) a la partida 32400.2269900, i Operació de Retenció de Crèdit 
núm. 23170, del Pressupost Municipal per a l'any 2017.” 
 
 
En l’expedient consten els informes emesos per la Cap del Departament Jurídic-
Administratiu de Secretaria, amb data 28 de novembre de 2017, i el de la Interventora 
Municipal, amb data 30 de novembre de 2017, del contingut dels qual queda 
assabentada la Corporació. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar el dictamen transcrit 
anteriorment. 
 
 
 
SISÉ. DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS SOBRE BASES XXV 
CONCURS DE CARTES REIS MAGS. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 21 
de novembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“BASES DEL XXV CONCURS DE REDACCIÓ “CARTA ALS REIS MAGS” ANY 2017 
 
VISTA la Proposta d'Acord de les Bases i de la Convocatòria del XXV Concurs de Redacció 
"Carta als Reis Mags" d'Oliva 2017, presentada pel Sr. ALEJANDRO SALORT RUBIO, 
Regidor Delegat de Joventut, la qual és com segueix: 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES DEL XXV CONCURS DE CARTES ALS REIS 
MAGS D’OLIVA 2017. 
 
Alejandro Salort Rubio en la meua qualitat de Regidor Delegat de Joventut, a l’empara del que disposa 
l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament 
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, propose a la Comissió Informativa 
Municipal Serveis Socioculturals per a la seua aprovació i que es dictamine favorablement la següent 
proposta. 
 
Acord sobre Aprovació de les bases i convocatòria del XXV Concurs de Redacció de Cartes reis 
mags d’Oliva 2017 
 
ANTECEDENTS 
La Delegació de Joventut de l’Ajuntament d’Oliva després de l’èxit assolit en les XXIV Edicions 
anteriors del Concurs de Redacció de Cartes reis mags d’Oliva, ha previst dur a cap enguany, la XXV 
Edició del Concurs, que compta amb la col·laboració dels centres escolars d’Oliva. 
 
Consegüentment propose a la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, que adopte i dictamine els 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovació de les Bases del XXV Concurs de Redacció de Cartes reis mags d’Oliva 2017 
 
SEGON.- Convocatòria del XXV Concurs de Redacció de Cartes reis mags d’Oliva 2017 
 
Oliva, 14 de novembre de 2017. Alejandro Salort Rubio Regidor Delegat de Joventut 
 
VIST l'informe que present al respecte el Sr. Ramon Llopis Martínez, Tècnic de Joventut, el 
qual és com segueix: 
 
Ramon Llopis Martínez, com a Tècnic de Juventud de l’ Ajuntament d’Oliva, informa: 
 
Que la proposta que el senyor Alejandro Salort Rubio com a Regidor de Joventut de l’Ajuntament 
d’Oliva, en data 21 de novembre de 2017, a la Comissió Informativa Municipal de Serveis Socioculturals 
per tal que es dictamine i s’adopte el següent acord: 
 
 Aprovar les Bases que hauran de regir el XXV Concurs de Redacció de Cartes reis mags reis mags 

d’Oliva 2017. 
 Convocatòria del XXV Concurs de Redacció de Cartes reis mags reis mags d’Oliva 2017 

 
Es per tot açò i una vegada examinades les esmentades bases i analitzada tota la informació disponible en 
aquest departament S’Informa: 
 
Que el XXV Concurs de Redacció de Cartes reis mags d’Oliva 2017 proposat per el Sr. Regidor de 
Joventut i que es realitzaria amb col·laboració dels centres escolars d’Oliva, no planteja cap problemàtica 
respecte al lloc de realització (casal Jove). 
 
Que el jurat estarà format per el Regidor de Joventut, per un mestre representant de les 8 escoles de la 
localitat, per la tècnic d’educació de l’Ajuntament d’Oliva i com a secretari el tècnic de joventut de 
l’Ajuntament d’Oliva que es reuniran el dia 1 de desembre a les 14.15 hores a la Sala Auditori del Casal 
Jove d’Oliva. 
 
En allò relatiu als premis previstos al Concurs, que sumen un total de 315 euros, seran atesos en base a la 
Retenció de crèdit. 23170 Partida 32400.2269900 del pressupost municipal de l’any 2017. 
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És per tot açò i conforme a allò exposat anteriorment, sense entrar en altres consideracions, que no 
existeix cap problema de disponibilitat pressupostaria ni de les instal·lacions del Casal Jove, per tal de 
poder realitzar l’esmentat XXV Concurs de Redacció de Cartes reis mags reis mags d’Oliva 2017, de 
conformitat a les bases que han de regir-lo. 
 
No obstant açò l’òrgan municipal competent, conforme a la legalitat vigent, adoptarà l’acord que 
considere més adient. 
 
Oliva, 21 de novembre de 2017. Ramón Llopis Martinez Tècnic de joventut de l’Ajuntament d’Oliva 
 
La Comissió, per unanimitat, DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva al Plenari de la 
Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar les Bases del XXV Concurs de Redacció “Carta als Reis Mags”, 
corresponent a l’any 2017, les quals són com segueix: 
 
L’Ajuntament d’Oliva, conscient de l’abast i popularitat que per als xiquets i xiquetes en edat escolar té la 
commemoració de la Festivitat dels Reis Mags, i la seua participació en la cavalcada, 
 

CONVOCA XXV CONCURS DE REDACCIÓ “CARTA ALS REIS MAGS” 
BASES 

 
1. Podran prendre part en el concurs l’alumnat de 3r i 4t de primària dels centres escolars d’Oliva. 
 
2. Els treballs realitzats no podran excedir d’un full (una cara) com a màxim, i es presentaran en el 

centre corresponent fins al dia 29 de novembre de 2017. 
 

 Els centres faran una selecció dels treballs presentats i triaran els 8 premis (un per centre). 
 Es puntuaran d’1 a 5 punts per treball de forma que el màxim serà de 35 punts (el centre no es 
votarà el seu treball presentat). 
 En cas d’empat es farà una nova votació amb els treballs empatats a punts. 
 Totes les valoracions es realitzaran d’acord amb els criteris que s’indiquen: 

1. La redacció haurà de fer referència a les tradicions nadalenques del dia de reis mags. 
2. Que la redacció tinga una bona comprensió lectora.  

 
3. El jurat adjudicarà els vuit premis establerts, que són els següents: 

1r premi 70 € en llibres o material escolar 
2n premi 60 € en llibres o material escolar 
3r premi 50 € en llibres o material escolar 
4t premi 40 € en llibres o material escolar 
5é premi 30 € en llibres o material escolar 
6é premi 25 € en llibres o material escolar 
7é premi 20 € en llibres o material escolar 
8é premi 20 € en llibres o material escolar 

 
4. El jurat el formaran el regidor de Joventut, la tècnica d’Educació, un professor cada centre, i actuarà 

com a secretari el tècnic de Joventut. 
El jurat es reunirà el dia 30 de novembre de 2017 a les 14.15 hores al Casal Jove per tal de valorar i 
puntuar els treballs presentats. 
Una vegada seleccionats els premis, es justificaran, tal com estableix la Base 25.6 de les d’execució 
del pressupost, amb l’acta corresponent, en la qual es fonamentarà l’elecció dels guanyadors, seguint 
els criteris establerts en el punt 3r d’aquestes bases, i es deixarà constància del nom complet i 
NIF/CIF de la persona o persones guanyadores, així com el premi obtingut. 
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5. La persona guanyadora del concurs llegirà la carta el dia 5 de gener de 2018, des del balcó de 

l’Ajuntament, en presència de Ses Majestats i de totes les persones que assistesquen a la celebració 
de l’acte, dins la cavalcada de Reis Mags 2018. 

6. Les persones premiades tindran 25 dies naturals, a partir del seu lliurament, per tal de fer-lo efectiu 
en qualsevol llibreria d’Oliva. 

 
Oliva, 14 de novembre de 2017. Alejandro Salort Rubio Regidor Delegat de Joventut  
 
SEGON.- Aprovar la convocatòria del XXV Concurs de Redacció "Carta als Reis Mags" 
d'Oliva corresponent a l'any 2017. 
 
TERCER.- Consignar les despeses dels premis continguts en les bases, per un total de tres-
cents quinze euros (315'00 €) a la partida 32400.2269900 i Operació de Retenció de Crèdit núm. 
23170 del Pressupost Municipal per a l'any 2017.” 
 
En l’expedient consten els informes emesos per la Cap del Departament Jurídic-
Administratiu de Secretaria, amb data 28 de novembre de 2017, i el de la Interventora 
Municipal, amb data 30 de novembre de 2017, del contingut dels qual queda 
assabentada la Corporació. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar el dictamen transcrit 
anteriorment. 
 
 
SETÉ. DICTAMEN CI DE BENESTAR SOCIAL SOBRE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIÓ A BANCO DE ACCIÓN SOLIDARIA I EL CONVENI QUE LA 
REGULA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, de data 22 de 
novembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“TERCER.- DICTAMEN SI S’ESCAU CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A “BANCO DE 
ACCIÓN SOLIDARIA” I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA QUE LA REGULA. 
 
Seguidament es dona compte de la proposta de subvenció al “Banco de Acción Solidaria” així 
com de l’esborrany de Conveni de Col·laboració elaborat a l’efecte amb aquest Ajuntament, 
segons els termes textuals que figuren en l’annex que s’adjunta al present Dictamen. 
 
Es proposa a la Comissió Municipal Informativa de Benestar Social que dictamine 
favorablement el següent: 
 
PRIMER.- Concessió de la subvenció a l’entitat Banco de Acción Solidaria així com 
l’aprovació del text del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Oliva, per considerar 
d’interés social i humanitari. 
 
SEGON.- que es trasllade el present Dictamen, juntament amb el text íntegre de l’esmentat 
Conveni, a la consideració del Ple de l’Ajuntament.  



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

 Pàgina: 10 

 
Els membres de la Comissió Municipal Informativa de Benestar Social previ estudi i deliberació 
i amb els vots ponderats favorables dels Srs/es. Alejandro Salort Rubio, Rosa Ana Miñana 
Morell, Yolanda Pastor Bolo i José Salazar Cuadrado, i l’abstenció de les Sres. Ester Millán 
Soldado i Rosa María Soria Escrivá, 
 
Es dictamina favorablement el següent 
 
Primer.- Concessió de la subvenció a l’entitat Banco de Acción Solidaria així com l’aprovació 
del text del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Oliva que s’adjunta a aquest acord, 
per considerar d’interés social i humanitari. 
 
Segon.- Elevar el present Dictamen, juntament amb el text íntegre de l’esmentat Conveni, a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord.” 
 
Finalitzades les intervencions, que després es reproduiran. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 del Grup Compromís per Oliva, 4 del 
Grup Projecte – Ciutadans d’Oliva, 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva, i 1 del Grup 
Esquerra Unida del País Valencià ) i 10 abstencions (6 del Grup Partit Popular, i 4 del 
Grup Socialista Municipal), acorda aprovar el dictamen transcrit anteriorment.  
 
Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot 
seguit: 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres en aquest punt anem a abstindre'ns, encara 

que, evidentment, la raó que és el banc d'aliments és per a recolzar-ho al 100%, però 
pel desgavell, desastre, caos que vosté encapçala, Sr. Salort, és per a votar-li en 
contra. Per tant, ens hem quedat en un terme mig. Ens abstenim perquè volem que 
isca endavant, però votem en contra per a tornar-li a recordar que vosté és el regidor 
de Benestar Social; li ho he dit des del primer minut que hem estat junts en aquesta 
corporació; responsabilitat, organització i planificació. Vosté porta una Regidoria de 
moltíssima responsabilitat, de moltíssima necessitat, i és imprescindible i una de les 
potes de la democràcia, i evidentment, una de les potes d'aquest ajuntament; no és 
una regidoria més, és una de les importants; segurament no és excessivament vistosa 
però és una de les de la gran necessitat que pateix la crisi econòmica del nostre 
municipi. I per què és un caos? Vosté porta a una comissió una proposta amb els 
informes desfavorables, es vota allí, jo no acabe d'entendre com hi ha regidors amb 
anys d'experiència en aquesta corporació, en la política, i diu que voten però si estan 
el informes a favor que posen l'acta, una cosa molt estranya. Vostés són conscients 
que això no existeix; no poden votar a favor però, que pose això, sinó no; això no és 
possible votar així. Em sorprén que polítics ja amb molts anys ací, encara cometen 
aqueixos errors perquè al final vostés voten la comissió a favor, abstenció o el que 
vulguen i després arriben al plenari i facen vostés el que determinen o el que 
creguen; però bé. Anem a una segona comissió, vosté en principi diu que està 
portant una documentació que era la que es demanava en la primera comissió, per 
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això els informes desfavorables, però ja estava dictaminada, porta de nou una 
comissió no sé a què; però total, que vosté diu que porta una documentació però no 
porta els informes, donant validesa a la documentació que vosté està aportant. I 
estem parlant d'un banc d'aliments, d'un tema tan important, que va tindre vosté 
tants problemes en l'anterior conveni, entre les dos parts, que hauria d’haver estat 
molt damunt, i de nou en el descompte, malament, caos, desgavell, en un tema tan 
important vosté torna a ser un desastre. Li ho he dit per activa, per passiva, cara a 
cara, en les comissions, en els plenaris, allà on l'he trobat, siga vosté responsable; i 
no sols li ho he dit en aquesta legislatura, sinó abans quan vosté em va dir que tenia 
la il·lusió i pensava que la capacitat per a poder portar aquesta Regidoria; il·lusió en 
tindria molta, capacitat cap.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “El Partit Popular en aquest punt també, com fa el Partit 

Socialista, anem a abstindre'ns, i com bé ha explicat el Sr. Mengual, jo mateix vaig 
estar en la primera reunió extraordinària a principi de mes on es votava aquest únic 
punt, Sr. Salor, perquè era molt urgent. Jo vaig ser un dels regidors d'aqueixa 
comissió que li vaig dir, quan vosté tinga els informes favorables porte-la a la 
comissió ordinària, i vosté no va voler fer-nos cas, va voler fer la seua pròpia 
proposta i que isquera aqueix dia, i resulta que la proposta que ha fet vosté no 
serveix de res i al final ha ocorregut el que li vam dir, que va haver de portar aquest 
punt en la pròxima comissió ordinària. Però clar, la meua companya, la Sra. Millán 
que estava en la seua comissió, no pot votar a favor un nou dictamen on no veiem la 
paraula favorable per cap lloc, poden explicar vostés que està en tota la 
documentació; però Sr. Salort en la primera comissió ja li vaig dir que cridara a la 
Sra. interventora, i a la Sra. secretària, perquè tot era dir que estava tot correcte, però 
els informes venien desfavorables i ningú avisava a ningú, ni a interventora, ni a 
secretària, ni res, però els informes seguien sent desfavorables; i en aqueixa segona 
comissió la paraula favorable no apareix per cap lloc. La veritat que costa molt voler 
recolzar-ho en qualsevol cosa, però no dóna més de vosté, Sr. Salort. Jo crec que els 
altres regidors quan li aconsellem, o quan debatem allí és per bé, no anem a crear 
malestar; és a dir, li diem que lluite perquè aqueixos informes estiguen correctament 
i així tots poder votar a favor, i més un tema social; estem parlant de l'alimentació de 
moltes famílies necessitades de la nostra ciutat. Li vaig dir que el Partit Popular no 
estava en contra d'açò, sinó que nosaltres volíem tirar endavant aquest programa i 
que es fera bé, i sempre hem estat aconsellant-lo en aquest punt per tal que sempre 
anem a més i millorant; però aquest punt que ha portat aquest mes, des de la primera 
setmana fins l'última setmana abans del plenari, a sigut de por; i el Partit Popular, 
d'aquesta manera, ens costa recolzar-lo i votar favorablement, Sr. Salort. Vull que ho 
entenga i espere que l'any que ve en tema d'aquest tipus de subvencions es faça 
millor.” 

 
 Sr. Salort Rubio: “El que va passar en aquella primera comissió va ser, 

simplement, que es desconeixia el camí legal. Es tenien els informes que es van 
aportar a la comissió ordinària de la setmana següent, es va voler fer de la manera 
més ràpida possible, i per això es va pensar fer una comissió extraordinària. Com no 
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va poder ser possible això, es va dur, com es va comentar a la comissió, en la 
ordinària següent i realment es van aportar els informes, que ja els teníem sols que 
no s'havien pogut aportar anteriorment. Respecte molt les seues aportacions, els seus 
vots també, ho entenc; no obstant, espere que isca endavant perquè també és un 
tema de prou calat, i també ha sigut una subvenció sobre la qual hem treballat i hem 
augmentat un 50% la seua quantia, tant la quantia com els aliments i el nombre de 
famílies.” 

 
 Sra. Pastor Bolo: “Jo, com a membre d'aqueixa Comissió de Benestar Social, en la 

primera comissió que es va celebrar sí que és cert que en els informes que venien 
fiscalitzant aqueixa subvenció que s’havia de donar al banc d'aliments, no els teníem 
per tant, en la primera comissió no es va quedar clar. Jo li vaig dir al Sr. regidor, 
Àlex Salort, que presideix dita comissió que es quedara damunt la taula, ell va trobar 
convenient, per això és president d'aqueixa comissió, encertat o no, que es votara, 
aleshores, molts grups municipals ens vam abstindre perquè la documentació no 
estava completa; documentació com estar al corrent de la Seguretat Social, per 
exemple, això era greu en la primera comissió. Va passar la primera comissió i ell 
va considerar fer una segona comissió, que sí es pot fer perquè sí que es va demanar 
la informació de si es podia dictaminar en aqueixa segona comissió el conveni que 
anava al banc d'aliments. Per tant, feta la consulta i ens van dir que sí, aportant la 
documentació que es va requerir en aqueixa primera comissió, que es va parlar, la 
comissió va votar i es va dictaminar el que va eixir. Han sigut dos comissions i 
cadascú va votar el que ha cregut convenient. És un servei que s'ha prestat, que 
molta gent ha menjat, demanaria que potser el que s'ha de vore és la ubicació 
d'aqueix banc d'aliments, amb el desgavell que es fa cada vegada que es porta el 
banc d'aliments per a repartir. Aqueixa nau es va llogar en la legislatura passada, 
crec que potser s'hauria de buscar una altra ubicació d'aqueixa distribució del banc 
d'aliments; però jo crec que, per tant, la comissió, s'han fet dos comissions, el Sr. 
Àlex Salort com a president ha presidit i ha convocat, i s'ha dictaminat el que s'ha 
cregut cada grup municipal.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Torne a reiterar, vostés en l'acta posen que voten en 

supòsits; i la Sra. secretària diu que així no es pot votar, ni per tant dictaminar una 
comissió. Vostés voten, s'abstenen, fan el que creuen convenient, i ve al plenari, que 
em sorprén que aqueixos supòsits els plantege un regidor de molt de temps dintre 
d'aquesta corporació. Respecte a la ubicació podríem estar d'acord, però és com 
l'altre dia quan el Sr. Salort comentava el tema del Plec, plantege-ho vosté quan 
pertoque i podrem treballar-ho conjuntament, i nosaltres estem disposats a ajudar en 
el que puguem; però per això són un govern, supose que hui portar-ho al plenari no 
em sembla excessivament correcte, i és una forma subjectiva, però evidentment, 
eficient segur que no. Sr. Salort, el desconeixement li pot servir per als primers 
mesos, però després de quasi tres anys sent regidor, encara ens excusem en el 
desconeixement? El seu desconeixement ens va costar no utilitzar tots els recursos 
d'ajudes d'emergència, el seu desconeixement va fer aplegar un dia tard per al tema 
de les subvencions, i el seu desconeixement, en l'anterior any, quasi ens costa el 
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banc d'aliments; i ara el seu desconeixement ens torna a fer portar a terme un banc 
d'aliments amb informes desfavorables; ja seria hora de començar a tindre 
coneixement, o quan anem a tindre el coneixement d'aspectes burocràtics o 
legalistes dintre d'aquest ajuntament? Quan finalitze la legislatura? Potser allí ja no 
serveix. Treballe, plantege les situacions; no és una política nova, no és una proposta 
que acaba d'aparèixer, any rere any vosté ha de treballar el banc d'aliments. No és 
possible que diga que el desconeixement és tindre informes desfavorables; si té 
informes desfavorables, segurament la legalitat és dubtosa, i si té informes 
desfavorables i vol fer una comissió següent, el primer que hauria d’haver fet vosté 
és si creu que l'informe pot canviar de posicionament i ser favorable no haver-ho 
portat en una comissió, espere vosté que l'informe siga favorable, si es veu capacitat 
per canviar el signe de l'informe dels tècnics; però no, no sols això, em porta una 
série de documentació dient que era el que volien els tècnics, però al final, l'informe 
dels tècnics que tenim damunt la taula és desfavorable per a una cosa tan seriosa, tan 
important, com és el tema del banc d'aliments. Sr. Salort, li ho repetisc, li ho he dit 
fins la sacietat, vosté porta una Regidoria de grandíssima importància, no està la 
nivell d'aquesta Regidoria, plantege l'any i mig que queda, o l'any i tres o quatre 
mesos que queden, quina és la situació; i si no pot ací té un grup de gent per poder 
delegar aquesta regidoria. No podem continuar amb aquest plantejament en la línia 
de Benestar Social, si fóra una altra Regidoria tampoc seria ni eficient ni interessant, 
però encara menys en Benestar Social. Canvie l'actitud, canvie la responsabilitat, 
intente treballar, i millore la situació, perquè les famílies són les que ho necessiten. 
Per tant, per favor ja està bé.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Només dir-li al Sr. Salort que a un soci de govern seu tampoc li 

pareix bé el lloc on es reparteixen aqueixos aliments. Cal recordar, i si mirem les 
actes de cada comissió, que el primer regidor en aquesta legislatura que li ho va 
demanar, Sr. Salort, vaig ser jo mateix, com a membre del Partit Popular; i pareix 
que no sóc jo sols qui ho pensa. M'agradaria, Sr. Salort, que reunisca si vol als 
portaveus i debatim aquest punt, no crec que el plenari siga el punt per a fer-ho, ja 
ho vaig traslladar en la comissió i crec que allí es deuen de posar aquests temes, i 
poder arribar a un consens; però m'ha agradat vore que no sóc jo sols qui pensa això 
i crec que vosté té la possibilitat de recapacitar i de buscar aquell lloc perquè no 
molesten a les empreses i empresaris que hi ha per allí.” 

 
 Sr. Salort Rubio: “Pel que fa al tema de la ubicació del banc d'aliments, tant la 

regidora Paqui López com jo, ja vam estar buscant altres ubicacions, a causa del que 
es va parlar en aquella comissió perquè era un lloc millorable. El que hem fet ha 
sigut dotar, des que estic jo, d'una presència policial allí que puga posar un poquet 
més d'ordre. Pel que fa al tema de passar a una segona comissió, allí també hi havia 
una secretària de la mateixa comissió que no ens va indicar que fóra impossible, és a 
dir, en aquest cas es va donar un cas extraordinari, des del meu punt de vista, és un 
desconeixement al respecte de l'esmena, no d'altra cosa, d'aqueix procediment, per 
això tenim tècnics que poden ajudar-nos a esclarir aquest tipus de coses; simplement 
això, el desconeixement era com actuar front a com esmena i com portar això al 
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plenari. Nosaltres, òbviament, hem estat treballant en el banc d'aliments, de fet, des 
que estem nosaltres també s'ha augmentat, tant la quantia com la diversitat dels 
productes que allí es reparteixen. Així que anem a tirar-ho endavant, anem a 
treballar tots, però per suposat que no és un desconeixement que afecte 
negativament al poble.” 

 
 
 Sra. Pastor Bolo: “Jo sols un aclariment al Sr. Mengual. Jo no vaig votar a la 

comissió condicionada a res; el meu vot en la primera comissió va ser abstenció, i el 
vot en la segona comissió va ser que sí, una vegada jo vaig entendre que la 
documentació estava. Jo en cap moment vaig votar condicionada a res. Era, 
simplement, un aclariment.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “No vaig a intervindre. El que estic comentant és, el 

govern té tres intervencions i nosaltres dos? Perquè el Sr. Salort, suposava jo, que ha 
sigut com a ponent de la proposta; però la Sra. Pastor, en principi, parla abans que 
jo; per tant, què ha tingut tres torns el Projecte Ciutadans d'Oliva? El govern té tres i 
nosaltres dos? És per a aclarir, el proper plenari i preparar-ho millor.” 

 
 Sr. alcalde: “El Sr. Salort té tres torns, efectivament, com a proponent de la 

proposta, i la resta de grups polítics tenen dos torns, de menor a major. Disculpen, 
de totes maneres vostés saben que si algú se'n passa després tots el portaveus es 
respecta que tinguen el mateix temps, etc. Ha sigut un error de l'Alcaldia en moderar 
el Ple. Volen fer ús d'un altre torn?” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Sí. Sra. Pastor, no anava per vosté, jo he parlat de 

forma general. I Sr. Salort, no és excusa; i si els tècnics són culpables, que estic 
cansat d'escoltar tirar balons fora d'aquesta corporació i aquest govern, sempre ara la 
culpa és dels tècnics, òbriga expedient disciplinari, és l'arma que té el regidor. Igual 
que en qualsevol situació que vostés als mitjans de comunicació acusen al tècnic, si 
el tècnic ha fet alguna cosa malament, vosté com a regidor i cap de departament 
òbriga expedient disciplinari, si no no culpabilitze i ja està. Faça-ho i a vore si el 
culpable és vosté o és la tècnica. Vosté és el cap de departament, no serveix 
responsabilitat del tècnic o la culpa del tècnic. Expedient disciplinari. És l'arma que 
tenim els regidors, però per ara encara no l'he vist obrir-ne cap.” 

 
 
 
VUITÉ. DICTAMEN DE LA CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS SOBRE LA 
PROPOSTA DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 23 de novembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
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“PROPOSTA DE PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS. 
L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, establix que els 
òrgans de les Administracions Públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de 
subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els 
objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua 
consecució, els costos previsibles i les seues fonts de finançament. A més a més, la Disposició 
Final Primera de la esmentada llei establix que el referit article té caràcter bàsic, resultant 
d'aplicació a totes les Administracions Públiques. 
 
Als efectes de donar compliment aquest precepte legal básic, donat que es tracta d’un requisit 
essencial i previ a la regulació i concessió de subvencions per aquest Ajuntament, el Ple de 
l’Ajuntament, en sessió que va tindre lloc el dia 28 de novembre de 2013, va aprovar el Pla 
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Oliva per als exercicis 2014/2016. El qual va ser 
publicat al BOP núm. 295, de 12 de desembre de 2013. 
 
Finalitzat el període de vigència del referit Pla Estratègic, cal elaborar, aprovar i publicar el nou 
Pla per als exercicis 2017-2019, en sintonia amb les Bases d'Execució del pressupost (Base 25). 
 
Vist l’informe emés per la Secretaria accidental de data 13 de novembre de 2017. 
 
La Comissió d’Hisenda, per UNANIMITAT dels seus membres DICTAMINA 
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Oliva per als exercicis 
2017/2019, d’acord amb el text que s’adjunta. 
 
SEGON.- Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia el Pla Estratègic de Subvencions per als 
exercicis 2017/2019 per general coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article 43 i 45 
de la Llei 39/2015, d’un d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
Ajuntament d’Oliva 

EXERCICIS 2017/2019 
Novembre 2017 

 
PREÀMBUL 

La Llei General de Subvencions suposa un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del 
sistema econòmic. Un dels principis que regix aquesta Llei és el de la transparència, i que, juntament amb 
altres instruments que s’articulen en la mateixa, redunda de forma directa en un increment dels nivells 
d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública de subvencions. 
 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, establix que els òrgans de 
les Administracions Públiques o qualssevol ens que proposen l’establiment de subvencions, hauran de 
concretar prèviament en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la 
seua aplicació, el termini necessari per a la seua consecució, els costos previsibles i les seues fonts de 
finançament. 
 
Al seu torn, la Disposició Final Primera de la dita llei establix que el referit article té caràcter bàsic, i 
resulta d’aplicació en totes les Administracions Públiques. 
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Declarada la constitucionalitat de l’esmentat article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, per mitjà de Sentència del Tribunal Constitucional de 4 de juny del 2013; és procedent 
aplicar respecte al dit article la jurisprudència consolidada del Tribunal Suprem (sentències de 4/12/2012, 
rec. 4369/2011; de 26/06/2012, rec. 4271/2011; de 28/01/2013, rec. 57/2012; de 28/01/2013, rec. 
559/2012; de 16/04/2013, rec. 1372/2012), que considera que el dit precepte té caràcter bàsic i arriba a les 
conclusions següents: 
 
El Pa Estratègic té caràcter previ a l’establiment de qualsevol subvenció; i el precepte és imperatiu i 
categòric, sent un requisit essencial i previ a la regulació de la subvenció, de tal forma que requerix una 
formalització o instrumentalització externa En tot cas, la concessió de subvencions s’ha de supeditar en 
tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 
 
Este pla té vocació de plurianual, amb les revisions que calga fer anualment. 
 
Per això, l’Ajuntament d’Oliva aprova el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2017-2019, els 
articles del qual figuren tot seguit. 
 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1 
La concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Oliva durant els exercicis 2017-2019 s’ajustarà al que 
disposa l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions, al present Pla Estratègic i a les 
Bases de les Convocatòries anuals de subvencions i a les Bases d’Execució del Pressupost Municipal. 
 
Article 2 
La concessió de subvencions requerirà la inclusió prèvia de les consignacions corresponents en els 
Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les convocatòries que continguen les bases 
reguladores de la seua concessió. 
 
Article 3 
La concessió de subvencions queda supeditada al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, 
per la qual cosa les consignacions pressupostàries que s’aproven i les bases reguladores de la seua 
concessió s’acomodaran en tot moment als dits objectius. 
 
Article 4 
L’aprovació del present Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels 
potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnització o cap compensació en el cas que el Pla 
no es porte a la pràctica en els seus propis termes. 
 
Article 5 
Són principis generals d’este Pla els següents: 

 Publicitat i lliure concurrència per mitjà de convocatòria prèvia en què es garantisca 
l’objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la distribució de fons públics, 
això sense perjudici de la possible concessió directa que, de conformitat amb el que establix la 
norma aplicable, haurà de comptar amb la deguda consignació pressupostària prèvia. 

 Concessió d’acord amb criteris objectius prèviament establerts en la convocatòria, a fi de 
garantir el seu coneixement previ pels potencials beneficiaris. 

 Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en l’assignació de recursos públics, 
havent de justificar quantitativa i qualitativament. 

 Control i anàlisi de l’adequació de les finalitats de les entitats que ho sol·liciten als principis 
d’igualtat i no discriminació en l’exercici de les activitats subvencionades. 
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CAPÍTOL II. BENEFICIARIS 
Article 6 
L’Ajuntament d’Oliva concedirà subvencions a favor de persones, associacions o entitats privades amb la 
finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interés social o per a promoure la 
consecució de finalitats públiques atribuïdes a la competència municipal. 
 

CAPÍTOL III. OBJECTIUS, EFECTES I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN 
SUBVENCIONS 

Article 7 
L’Ajuntament d’Oliva establirà anualment subvencions en les matèries següents: 

 Infància i Joventut 
 Comerç 
 Participació ciutadana 
 Dona 
 Majors 
 Benestar Social 
 Cultura 
 Educació 
 Ocupació 
 Esports 
 Cooperació Internacional 
 Protecció dels animals i del Medi ambient 
 Rehabilitació i reedificació al Casc antic 

 
Article 8. Objectius en matèria d'Infància i Joventut 
L’Ajuntament d’Oliva, durant el període de vigència del present Pla, subvencionarà activitats i 
programes, que repercutisquen en: 

 Oci i temps lliure integradors i accessibles a tots/es. 
 Promoció de valors de solidaritat, pau, tolerància, coeducació... 
 Fomentar la participació de xiquets/es i joves en la vida associativa de les organitzacions 

juvenils. 
 De caràcter lúdic, recreatiu, alternatives i saludables. 
 Suport escolar. 

 
Article 9. Objectius en matèria de Comerç 
L’Ajuntament d’Oliva, durant el període de vigència del present Pla, subvencionarà activitats i 
programes, que repercutisquen en: 

 Difusió i promoció de la marca “Oliva” 
 Desenvolupament i/o adaptació de suports i canals de promoció del comerç entre consumidors 

locals i d’altres llocs 
 Desenvolupament d’accions per a la promoció del comerç d’Oliva fora de la ciutat. 
 Activitats publicitàries de promoció d’activitats en ràdio i premsa, campanyes concretes, 

cartelleria, bustiada, lloguer de Mupis, elaboració de marxandatge i resta d’actuacions de 
promoció. 

 
Article 10. Objectius en matèria de Participació ciutadana 
L’Ajuntament d’Oliva, durant el període de vigència del present Pla, subvencionarà activitats i programes 
els efectes del qual repercutisquen a reforçar les activitats en l’àmbit de la ciutadania activa promovent les 
accions i el funcionament d’entitats que actuen en este àmbit. 
 
Article 11. Objectius en matèria de Dona 
L’Ajuntament d’Oliva, durant el període de vigència del present Pla, subvencionarà econòmicament 
programes i serveis, que repercutisquen en: 
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 Promoure la igualtat de drets entre dones i hòmens. 
 Facilitar la integració social i laboral de dones amb menors, exclusivament a càrrec seu. 
 Atendre dones víctimes de violència de gènere. 
 Desenvolupar programes per a eliminar les conductes de violència física i psicològica cap a les 

dones. 
 
Article 12. Objectius en matèria de Majors 
L’Ajuntament d’Oliva, durant el període de vigència del present Pla, subvencionarà activitats i serveis, 
que repercutisquen en: 

 Millorar la qualitat de vida de les persones majors, assistint-los segons les seues necessitats. 
 Fomentar i facilitar la participació de les persones majors en activitats lúdiques i recreatives, 

sobretot d’aquelles que visquen soles o tinguen dificultats d’accés a estes activitats per motius de 
mobilitat reduïda. 

 Fomentar i facilitar espais de trobada intergeneracional. 
 Promoure la presència de les persones majors en els diferents moviments associatius, així com la 

seua participació social en el municipi. 
 
Article 13. Objectius en matèria de Benestar Social 
L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, subvencions per a 
activitats, serveis i programes, que repercutisquen en: 

 L’atenció integral de persones i col·lectius en risc d’exclusió social. 
 La integració social de persones immigrants. 
 Atendre, acompanyar i millorar la qualitat de vida de les persones malaltes amb limitació 

d’autonomia, així com a les seues famílies i persones que en tenen cura. 
 Millorar la qualitat de vida, potenciar l’autonomia i facilitar la participació social de les persones 

amb discapacitat, així com atendre les necessitats les seues famílies i persones que en tenen cura. 
 
Article 14. Objectius en matèria de Cultura 
L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, subvencions que 
repercutisquen en: 

 Recolzar iniciatives culturals en l’àmbit del teatre, cine, dansa, música... 
 L’organització i realització d’activitats, tallers, ensenyances i esdeveniments que contribuïsquen 

a la difusió de la cultura tradicional, ètnica, folklòrica... 
 La conservació, restauració o reparació del patrimoni històric local. 
 Execució i promoció d’actes religiosos tradicionals en l’àmbit local. 
 L’exercici d’activitats accessibles a tots els col·lectius. 
 Actes que contribuïsquen al coneixement generalitzat de temes d’interés i actualitat. 

 
Article 15. Objectius en matèria d’Educació 
L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, ajudes que repercutisquen 
en: 

 L’exercici d’activitats educatives i extraescolars de qualitat i accessibles a tots/es. 
 La posada en marxa de serveis educatius complementaris i integradors. 
 El foment de la participació de pares i mares en les activitats dels centres escolars. 
 L’assistència i participació de la comunitat escolar en esdeveniments culturals i visites a centres, 

museus i llocs d’interés. 
 
Article 16. Objectius en matèria d’Ocupació 
L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, subvencions que 
repercutisquen en: 

 Desenvolupar accions d’orientació laboral, busca i creació d’ocupació per a persones en situació 
de desocupació. 

 Promoure els drets dels treballadors i treballadores. 
 Atendre persones i col·lectius amb especial dificultat per a aconseguir una ocupació. 
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Article 17. Objectius en matèria d’Esports 
L’Ajuntament d’Oliva proveirà subvencions, durant el període de vigència del present Pla, que 
repercutisquen en: 

 La impartició d’ensenyances i tècniques esportives. 
 La difusió i promoció entre la població infantil i juvenil dels valors esportius (camaraderia, afany 

de superació, respecte a l’adversari, etc.). 
 La participació d’equips locals en competicions federades. 
 L’organització i desenvolupament d’esdeveniments esportius de gran nivell competitiu a Oliva. 
 La participació en competicions esportives d’alt nivell. 

 
Article 18. Objectius en matèria de Cooperació Internacional 
L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, subvencions projectes i 
programes que repercutisquen en: 

 Millorar la qualitat de vida de pobles i països en via de desenvolupament, segons l’Índex de 
Desenvolupament Humà que elabora cada any el Programa de nacions Unides per al 
Desenvolupament (PNUD). 

 Prestar atenció a l’educació per al desenvolupament i sensibilització de la ciutadania d’Oliva 
sobre les causes i conseqüències de la desigualtat econòmica i d’oportunitats entre el Nord i el 
Sud. 

 Apostar per la coordinació amb altres administracions i entitats, per mitjà del finançament 
conjunt de projectes. 

 La promoció i defensa dels Drets Humans. 
 L’assistència humanitària a persones víctimes de catàstrofes naturals i conflictes armats. 
 Fomenten el diàleg intercultural. 

 
Article 19. Objectius en matèria de Protecció dels animals i del Medi ambient 
L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, subvencions projectes i 
programes que repercutisquen en: 

 La protecció dels animals en situació d'abandonament. 
 La sensibilització de la població en temes mediambientals, i en el respecte cap a tots els éssers 

vius. 
 La difusió dels valors ecològics del medi natural d’Oliva. 
 La conservació i defensa del medi ambient, en especial de la flora i fauna autòctones. 

 
Article 20. Objectius en matèria de Rehabilitació i Reedificació al Casc antic 
L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, subvencions projectes i 
programes que repercutisquen en: 

 La rehabilitació d'immobles del Casc antic de la ciutat. 
 La reedificació d'immobles del Casc antic de la ciutat. 
 Possibles despeses de reallotjament derivades de les actuacions anteriorment esmentades. 

 
CAPÍTOL IV. FINANÇAMENT I CONTROL 

Article 21 
El finançament de les subvencions que concedisca l’Ajuntament d’Oliva es durà a terme amb fons propis, 
amb càrrec als capítols IV i VII del Pressupost de Despeses municipals. 
Els costos previsibles per a atendre les previsions del present Pla per a cada exercici es determina en els 
pressupostos dels exercicis 2017-2019. 
Amb caràcter general, per a tot tipus de subvencions que es concedisquen per l’Ajuntament d’Oliva, el 
termini de desenvolupament d’estes actuacions serà sempre anual, sense perjudici d’aquelles activitats 
que es consoliden en el temps, o l’actuació del qual necessite un termini major a l’exercici anual, i en este 
cas, hauran de continuar omplint anualment els requisits que establix l’ordenança. 
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Article 22 
El control financer dels programes subvencionats està encomanat a la Intervenció General Municipal, que 
respecte d’això analitzarà les dates reals de pagament dels imports subvencionats amb relació a les dates 
previstes en cada expedient, així com els mitjans de pagament utilitzats i la correcta justificació dels 
extrems requerits a cada beneficiari per a l’obtenció de la subvenció. 
La Intervenció General podrà elaborar els models de justificació de subvencions que faciliten la seua 
fiscalització. 
 

CAPÍTOL VI. LÍNIES D’ACTUACIÓ SECTORIAL 
A continuació es relacionen com a annex les Línies d’Actuació en funció de la consignació pressupostària 
de l'exercici 2017. 
A l’annex consten totes les aplicacions de l’estat de despeses dels capítols IV (Transferències corrents) i 
VII (Transferències de capital), encara que algunes d’elles no es consideren estrictu sensu subvencions. 
 
ANNEX: CAPS. IV i VII 

Classif. 
progr. 

Classif. 
econ. 

Denominació aplicació pressupostària 2017 

15220 4800000 URBANISME (ARRU).- AJUDES REALLOTJAMENT PROGRAMA ARRU 5.000  
15220 7800000 URBANISME (ARRU).- AJUDES PROGRAMA ARRU 500  
17200 4891400 MEDI AMBIENT.- TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ MIGRES 4.300  
23100 4890000 ACCIÓ SOCIAL.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 32.000  
23131 4800000 ACCIÓ SOCIAL (AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL).- ATENCIONS BENÈFIQUES 201.000  
23164 4890000 ACCIÓ SOCIAL (G.6 ALTRES PROGRAMES).- ALTRES TRANSFERÈNCIES 18.000  
23172 4800000 ACCIÓ SOCIAL.-ATENCIONS BENÈFIQUES 4.500  
24100 4890000 PLANS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 1.500  
31100 4890000 SALUT PÚBLICA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 3.500  
31104 4895000 CANERA.- TRANSF. VEDAMA PROTECTORA D'ANIMALS D'OLIVA 18.000  
32301 4890000 EDUCACIÓ - CENTRES ESCOLARS.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.000  
32303 4790200 EDUCACIÓ - ESCOLETES INFANTILS.-TRANSFERÈNCIA A LA TARONJA 30.000  
32701 4891500 JOVENTUT.- CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT 1.500  
33400 4810000 CULTURA.- PREMIS 3.800  
33400 4890000 CULTURA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 9.000  
33400 4894000 CULTURA.- TRANSF. ASSOCIACIÓ ARTÍSTICO MUSICAL 22.000  
33800 4891000 FESTES POPULARS.- TRANSFERÈNCIA FEDERACIÓ MOROS I CRISTIANS 38.000  
33800 4892000 FESTES POPULARS.- TRANSF. JUNTA LOCAL FALLERA 22.000  
33800 4893000 FESTES POPULARS.- TRANSF. JUNTA CENTRAL GERMANDATS SET. SANTA 8.500  
33800 4896000 FESTES POPULARS.- TRANSFERÈNCIA FESTES M.D. DEL REBOLLET 2.000  
33800 4897000 FESTES POPULARS.- TRANSFERÈNCIA FESTES SANT FRANCESC 2.000  
33800 4898000 FESTES POPULARS.- TRANSFERÈNCIA FESTES CRIST DE SANT ROC 2.000  
34100 4790100 ESPORTS.- TRANSF. CONCESSIÓ GESTIÓ PISCINA COBERTA MUNICIPAL 217.000  
34100 4810000 ESPORTS.- PREMIS, BEQUES I PENSIONS 6.000  
34100 4890000 ESPORTS.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 37.500  
43110 4891100 COMERÇ INTERIOR.- TRANSFERÈNCIA ACCO  8.500  
43110 4891200 COMERÇ INTERIOR.- TRANSFERÈNCIA AS. MERCAT MUNICIPAL 1.500  
43110 4891300 COMERÇ INTERIOR.- TRANSFERÈNCIA MOTO CLUB MOTOLIO 4.000  
91201 4890000 ASSIGNACIÓ GRUPS POLÍTICS.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 20.000  
92000 4810000 ADMINISTRACIÓ GENERAL.- PREMIS, BEQUES, PENSIONS ESTUDI 8.000  
92000 4820000 ADMINISTRACIÓ GENERAL.- INDEMNITZACIONS 6.000  
92000 4890000 ADMINISTRACIÓ GENERAL.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 8.000  
92400 4890000 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 13.000  
94300 4630000 TRANSF. ADM.- TRANSF. CORRENTS MANCOMUNITAT SAFOR 88.000  
94300 4670000 TRANSF. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- TRANSF. CORRENTS A CONSORCIS 151.000  

  TOTAL 1.002.600  

 
* Com es pot comprovar, s'ha creat una partida del capítol 7 per a les ajudes a la rehabilitació i reedificació del 
programa ARRU (conveni signat en data 21 d'octubre de 2016). Tot i que l'aportació municipal dels 222.500€, 
corresponents al 15% de les referides ajudes, es pretén realitzar-la a través delPMS.” 
 
 
Finalitzada l’intervenció, que després es reproduirà. 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar el dictamen transcrit 
anteriorment. 
 
La intervenció a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueix tot seguit: 
 
 Sr. Canet Llidó: “En matèria de subvencions tenim moltes carències a solucionar; 

crec que el punt anterior d'alguna manera també ho posa en evidència. Per a mi és 
important, no he volgut intervindre en el punt anterior, situar les coses en el seu 
context per saber si els problemes que tenim tenen un caràcter estructural o 
conjuntural; perquè si tenen un caràcter estructural el que hem d'anar és a l'arrel dels 
problemes per a poder-los solucionar, per tal que no tornen a passar. En concret, en 
el punt que ara passem es tramita una part d'allò que es necessita perquè qualsevol 
subvenció de qualsevol ajuntament tinga la tramitació correcta, que és un pla 
estratègic de subvencions. Però això no és més que una part d'aquelles coses que 
s'han de regular en aquest ajuntament perquè a partir del futur tinguem una 
concessió de les subvencions amb les condicions adequades. Ja ho hem parlat en 
diverses ocasions, el pilar fonamental, els fonaments haurien de ser tindre una 
ordenança general de subvencions d'acord amb la legislació que des de l'any 2003 
existeix en matèria de subvencions, tant la Llei 38/2003, de Subvencions, com el 
reglament que desenvolupa aqueixa llei. Tot això ja fa molts anys que existeix però 
en aquest ajuntament, com en altres m'imagine que també passarà, fa falta que ens 
posem a tall de legislació en aquest sentit. Per tant, ha de tindre un pla estratègic de 
subvencions que aquest regidor delegat en diverses ocasions ha dit que el que li 
hauria agradat és que fóra anual, és a dir, cada any traure el pla estratègic de 
subvencions de forma paral·lela o al poc de traure el pressupost; però pel treball que 
existeix actualment en el departament i les carències que també té el mateix 
departament, això sí que és conjuntural, hem cregut convenient traure el pla 
estratègic per a tres exercicis, i d'aquesta forma, com a mínim, tindre aqueixa part de 
les subvencions cobert i poder dedicar els esforços a les altres. Els esforços estan 
dedicant-se ara, com es va dir en la Comissió Informativa d'Hisenda, a aqueixa 
ordenança general de subvencions, que ja s'ha treballat en dos sessions de la 
comissió de baremació, els membres que han assistit ho saben, i que està en fase 
prèvia al seu dictamen; i després, no haurà acabat tot en aqueix moment sinó que 
després caldrà traure les bases reguladores de cadascun dels programes o de 
cadascuna de les línies de subvencions, d'acord amb l'article 17 de la Llei 38/2003, 
que desenvolupa quins continguts mínims han de tindre aqueixes bases reguladores 
cada exercici, i una vegada que tinguem això de cadascuna de les línies de 
subvencions eixiran cada any les convocatòries, d'acord amb el contingut mínim que 
exigeix l'article 23 de la Llei 38/2003. Una vegada que aconseguim tindre tot això, 
per fi, tindrem un procediment de concessió de subvencions completament ajustat al 
que determina la legislació actual. Ara donem un xicotet primer pas amb l'aprovació 
d'aquest pla estratègic.” 
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NOVÉ. PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE L’ASSIGNACIÓ DEL RÈGIM 
DE DEDICACIÓ PARCIAL A DETERMINATS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ. 
 
Prèvia ratificació de la seua inclusió en l’Ordre del Dia per no haver sigut dictaminat 
amb anterioritat a la convocatòria de la sessió, d’acord amb el que senyala l’article 82.3 
del ROF, es passa a examinar l’assumpte de l’epígraf. 
 
Informats de la proposta de l’Alcaldia, amb data 24 de novembre de 2017, sobre 
l’assignació del règim de dedicació parcial a determinats membres de la Corporació, 
que diu textualment: 
 
“Assignació del Règim de dedicació parcial a determinats membres de la Corporació. 
 
Els articles 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 13 del 
Reial Decret 2568/1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, preveuen la possibilitat que els membres de la Corporació 
desenvolupen les seues responsabilitats amb règim de dedicació parcial. 
 
Atés que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el 28 de setembre de 
2017, va acordar: “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.” 
 
Vist l'informe de Intervenció de data 23 de novembre de 2017. 
 
Vistes les atribucions que confereixen els articles 21 de la Llei de Bases de Règim Local i 41 del 
Reglament d'Organització, Règim Jurídic i Funcionament de les entitats locals, esta Alcaldia 
eleva al Ple de la corporació la següent PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar l'establiment del Règim de dedicació parcial als següents càrrecs 
municipals, tot i especificant-hi el nombre de hores de dedicació setmanal: 
 

Càrrec/Funcions 
Sr./a. Regidor/a del Grup Partit 

Popular. 

Retribució anual 
Pagadora en 14 

mensualitats 

 
Temps de dedicació efectiva 

Sr./a. Regidor/a del Grup Partit 
Popular, per a les tasques de control i 
fiscalització de l'equip de Govern 

 
 

16.741,67 

 
28 hores setmanals, distribuïdes 
de dilluns a divendres. 

Sr./a. Regidor/a del Grup Socialista, 
per a les tasques de control i 
fiscalització de l'equip de Govern. 

 
 

16.741,67 

 
28 hores setmanals, distribuïdes 
de dilluns a divendres. 
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SEGON.- El nomenament d'un membre de la Corporació per a un dels càrrecs indicats només 
suposarà l'aplicació del règim de dedicació parcial si s'accepta per l'interessat, circumstància que 
es comunicarà al Ple de l'ajuntament en la pròxima sessió ordinària. 
 
TERCER.- Els Regidors que tindran la dedicació parcial seran aquells que en cada moment es 
designen per ocupar els càrrecs anteriors. 
 
QUART.- Donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social els membres de la Corporació 
que ocupen càrrecs de dedicació parcial, i la Corporació assumirà el pagament de les quotes 
empresarials que calguen; els regidors estaran obligats a formular declaració complementària, 
davant la Secretaria d'aquest Ajuntament, per a la seua inscripció en el Registre d'Interessos dels 
Membres de la Corporació. 
 
CINQUÉ.- El present acord tindrà efectes econòmics des del dia 1 de desembre de 2017. 
 
SISÉ.- De conformitat amb allò que estableix l'article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar 
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'Edictes de la 
Corporació.” 
 
Finalitzades les intervencions, que després es reproduiran. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor (6 del Grup Partit Popular, 4 del Grup 
Socialista Municipal, 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva i 1 del Grup Esquerra Unida 
del País Valencià ), 4 vots en contra (del Grup Projecte – Ciutadans d’Oliva); i 5 
abstencions (del Grup Compromís per Oliva,); acorda aprovar la proposta transcrita 
anteriorment.  
 
Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot 
seguit: 
 
 Sr. alcalde: “Com saben vostés, aquesta proposta emana directament d'una 

iniciativa dels dos grups de l'oposició, en el plenari de setembre; entre les 
competències que la llei atribueix al Ple, precisament, estan les d’establir el règim 
d'assignacions econòmiques i dedicacions als càrrecs públics. Aquesta iniciativa va 
rebre, com ja saben, el suport majoritari del Ple, per 11 vots a favor, 9 en contra i 
una abstenció, i correspon a l'alcalde, sempre que el Ple adopte acords que no 
invadisquen les competències de l'Alcaldia, el compliment dels acords del Ple, i per 
tant, aqueix és el motiu pel qual ve la proposta hui a votació.” 

 
 
DESÉ. PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT SOBRE 
CONSTITUCIÓ MEMBRES DE LES COMISSIONS DE SEGUIMENT DE LES 
CONCESSIONÀRIES DE L’AIGUA POTABLE D’OLIVA. 
 
Prèvia ratificació de la seua inclusió en l’Ordre del Dia per no haver sigut dictaminat 
amb anterioritat a la convocatòria de la sessió, d’acord amb el que senyala l’article 82.3 
del ROF, es passa a examinar l’assumpte de l’epígraf. 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

 Pàgina: 24 

 
Informats de la proposta de la Regidora de Medi Ambient, amb data 27 de novembre de 
2017, sobre constitució membres de les Comissions de Seguiment de les 
Concessionàries de l’Aigua Potable d’Oliva, que diu textualment: 
 
“Immaculada Ibiza Cots, regidora del Cicle Integral de l'Aigua proposa al Ple de l'Ajuntament 
d'Oliva a següent proposta d'acord per a nomenar les persones que han d'integrar la Comissió de 
Seguiment i Control de l'Agua Potable d'Oliva. 
 
Antecedents:  
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2004, va adoptar 
acord sobre Concessió Administrativa del Servei d'Aigua Potable. 
 
L'acord es va fer extensiu a les tres concessionàries Aguas Potables de la Playa de Oliva S.A, 
Aguas del Bullent S.A i Sucesores de Pascual Bolinches SL. 
 
L'acord va consistir en aprovar la modificació del Plec de Condicions regulades en la concessió 
administrativa del Servei de Subministrament d'aigua potable en l'àmbit territorial del qual són 
concessionàries les mercantils: Aguas Potables de la Playa de Oliva S.A, Aguas del Bullent S.A 
i Sucesores de Pascual Bolinches S.L per tal de crear una Comissió de Seguiment i Control de 
l'Aigua Potable en Oliva. 
 
L'acord va ser aprovat definitivament i per unanimitat, publicat en el Bulletí Oficial de la 
Provincia el 5 de gener de 2005 i havien d'anomenar-se: 

 Un membre de cada grup polític municipal, proposats pels mateixos i nomenats pel Ple 
de l'Ajuntament. 

 El personal d'assessorament tècnic i jurídic, funcionaris de l'Ajuntament d'Oliva 
designats per l'Alcaldia i ratificats pel Ple de l'Ajuntament.  

 Dos representants, com a màxim designats pel concessionari del servei públic.  
 
Les persones proposades per a les tres Comissions de Seguiment i Control d'Aigües en l'àmbit 
municipal són:  
 
Assessor jurídic municipal: Antonio Mansanet Morant 
Assessor tècnic municipal: Miquel Gomis Mascarell 
Partit Popular: Salvador Llopis Ibiza 
Partit Bloc-Compromís: Immaculada Ibiza Cots 
Partit Projecte Ciutadans Oliva: Gabriel José Oltra Mestre 
Partit Socialista: Ana Maria Morell Gómez 
Partit Esquerra Unida Acord Ciutadans: Alejandro Salort Rubio 
Partit Gent d'Oliva: José Salazar Cuadrado 
 
Per a les Comisions de Seguiment i Control d'Aigua de cada una de les tres Comissions, ademés 
de les persones anteriorment indicades, es proposen dos menbres de cada mercantil. 
 
Per a la Comissió de Seguiment i Control d'Aigua de Sucesores de Pascual Bolinches: 
Vicente Bertolín Peiró i Pascual Abad Moreno.  
Per a la Comissió de Seguiment i Control d'Aigua de Aguas Potables de la Playa de Oliva 
S.A: Salvador Morant Esteve i Eloi Blasco Pla 
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Per a la Comissió de Seguiment i Control d'Aigua de Aguas del Bullent S.A: Carlos Borho 
Lázaro i Rafael Gregori Ferrer. 
 
És tot el que he de proposar “ 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la proposta transcrita 
anteriorment. 
 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN. 
 
 
ONZÉ. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TERCER 
TRIMESTRE DE 2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 23 de novembre 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. 
 

TERCER 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”. 
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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 TERCER 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. 
 
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 TERCER 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. 
TERCER 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, l’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. 
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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." 
 
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 
TERCER 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, si bé en la informació del 3r trimestre 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. 
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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 SETEMBRE de 2017 és la que 
s’obté de la comptabilitat municipal, dels llistats i dades que es disposa a data 19 d’octubre 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. 
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 la preceptiva 
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 obstant, 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 en l’execució pressupostària d’este TERCER trimestre, en els formularis F.1.1.B2.1 i 
F.1.2.B2.1, es poden reconéixer obligacions corresponents a gastos en inversions financerament 
sostenibles amb càrrec al superàvit de 2016, en haver-se prorrogat per a 2017 l’aplicació de les regles 
contingudes en la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, amb la disposició 
addicional noranta-sis de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2017 (BOE 28-06- 2017) . 
Per tant l’actualització de l’informe d’avaluació del conjunt d’estes entitats, en el TERCER 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 amb finançament afectada. 
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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’1-7-17 al 30-09-2017, 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 
 
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 SETEMBRE de 2017, 
en este TERCER 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 TERCER 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 5% en capítol 2, i 5% en capítol 4, així mateix s’han incrementat en les modificacions 
reflectides en pressupost. 
En capítol 6 es descompten als crèdits definitius 8.445.941,13.-€, 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 30%. 
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 2.680.559,23.-€, i 
s’estima que se situarà en finalitzar el 2017 en 1.015.826,39.-€ en ambdós casos SENSE PTE. 
 
SISÉ.- CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ 
Amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de SETEMBRE del 2017, extretes amb data 19 
d’octubre 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  



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

 Pàgina: 30 

 
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, 26 d’octubre de 2017. La interventora. Marta Milvaques Cucart.” 
 
La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
 
 
 
DOTZÉ. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT. TERCER 
TRIMESTRE 2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 23 de novembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
 
“DONAR COMPTES DELS INFORMES DE MOROSITAT. TERCER 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 TERCER 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.  
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NORMATIVA APLICABLE 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004. 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

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

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

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

 
 
ANTECEDENTS DE DRET 
L’article 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.” 
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. (…)” 
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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. 
-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 setembre). 
- 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 tercer 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 setembre del 2017, un total de 994 
factures la quantia global de les quals puja a 813.066,01 €. 
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 (886 factures por import de 676.517,15 €) i aquelles 
que estan fora del període legal de pagament (108 factures por 136.548,86 €) sent el PMP de les 
operacions pendents de pagament de 116,91 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 les 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 33,05 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 (1603 factures per 1.421.336,58 €) d’aquells que ho 
han estat fora del termini legal de pagament (161 factures per 176.396,91 €), el PMP dels pagaments 
realitzats en el trimestre de 42,93 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: 
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“Transcorregut el termini a què es referix l’article 200.4 d’esta Llei, els contractistes podran reclamar per 
escrit a l’administració contractant el compliment de l’obligació de pagament i, si és el cas, dels 
interessos de demora. Si, transcorregut el termini d’un mes, l’administració no haguera contestat, 
s’entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats podran formular recurs 
contenciós administratiu contra la inactivitat de l’administració, podent sol·licitar com a mesura cautelar 
el pagament immediat del deute. L’òrgan judicial adoptarà la mesura cautelar, llevat que l’administració 
acredite que no concorren les circumstàncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no 
correspon a la que és exigible, i en este cas la mesura cautelar es limitarà a esta última. La sentència 
condemnarà en costos a l’administració demandada en el cas d’estimació total de la pretensió de 
cobrament. 
Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent: 
“Quan el deutor incórrega en mora, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una indemnització per tots 
els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de la mora d’este. En la 
determinació d’estos costos de cobrament s’aplicaran els principis de transparència i proporcionalitat 
respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, en cap cas, el 15% de la quantia del deute, 
excepte en els casos en què el deute no supere els 30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà 
constituït per l’import del deute de què es tracte.” 
 
Cosa que s’informa als efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent. 
 
Oliva, 20 d’octubre de 2017. El tresorer accidental. Agustín Picornell Terrades.” 
 
La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
 
 
 
TRETZÉ. DONAR COMPTE DEL PMP. TERCER TRIMESTRE 2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 23 de novembre 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 TERCER 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. 
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Es tindran en compte les factures expedides des de l'1 de gener de 2014 que consten en el 
registre comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d'obra 
aprovades a partir de la mateixa data. 
 
La disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014 establix que: "Mientras no es 
produïsca la modificació de l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, les comunitats autònomes i 
les corporacions locals incloses en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, remetran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per a la seua 
publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal web, la 
informació a què es referix l'article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals 
publicaran i comunicaran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques esta informació 
referida a cada trimestre de l'any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del dit 
trimestre. 
 
La publicació i comunicación trimestral de la informació prevista en este reial decret d’acord a 
la disposición esmentada, referida al TERCER trimestre de l’any 2017 tindrà lloc en el mes 
d’OCTUBRE 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 TERCER trimestre de 2017, que 
s’adjunta a aquesta proposta. 
 
“INFORME INTERVENCIÓ 
 PMP TERCER 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 
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Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que 
hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna que el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, 
ve a concretar. El període mitjà de pagament definit en este reial decret mesura el retard en el pagament 
del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte del període legal de pagament 
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Este mesurament amb criteris estrictament 
econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies 
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons corresponga. 
Així mateix, el legislador va incloure també en l’esmentada llei orgànica un conjunt de mesures 
automàtiques i progressives destinades a garantir el compliment per les Administracions Públiques de la 
normativa en matèria de morositat. Estes mesures, si no hi ha altre remei, contemplen la facultat de 
l’Administració General de l’Estat per a retindre recursos dels règims de finançament corresponent davant 
de l’incompliment reiterat per les comunitats autònomes i corporacions locals del termini màxim de 
pagament, a fi de pagar directament als proveïdors d’estes Administracions. Este Reial Decret 635/14 
especifica les condicions en què es poden efectuar les mencionades retencions. 
Per al càlcul econòmic del període mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es 
tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener del 2014 que consten en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de la 
mateixa data. 
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’1.595.067,09 € i un ràtio d’operacions pagades de 12.90 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 
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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 
792.407,94 € i una ràtio d’operacions pendents de pagament de 3,04 dies. 
 
Del que s’ha exposat anteriorment, resulta un PMP de l’entitat de 9,63 dies.  
 
Cal assenyalar que per part de l’empresa de manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s’ha 
elaborat un mòdul per al càlcul i la impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat 
pel Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtingudes s’extrauen del dit mòdul. 
 
Oliva, 19 d’octubre de 2017. La interventora. Marta Milvaques Cucart.” 
 
La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 

 
 
CATORZÉ. DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ AL MINISTERI 
D’HISENDA I AAPP DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS PRESTAT EN 
L’EXERCICI 2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de 
data 23 de novembre de 2017, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment: 
 
“DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I AAPP DEL 
COST EFECTIU DELS SERVEIS PRESTATS EN L’EXERCICI 2016 
 
L'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del 
cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, en desenvolupament del previst en 
l'article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local, estableix que abans del dia 1 de novembre de cada any, les entitats 
locals calcularan el cost efectiu dels serveis partint de les dades contingudes en la liquidació 
del pressupost general, i si escau dels comptes anuals aprovats. 
 
Les Entitats Locals hauran de calcular els costos efectius que presten directament o a través 
d'entitats i organismes vinculats, corresponent a cadascun dels següents serveis:  

a) Els serveis de prestació obligatòria esmentats en els articles 26.1 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril. 

b) Els serveis derivats de l'exercici de les competències citades en els articles 7, 25.2 i 27 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.  

 
Cada Entitat Principal (Diputació, Ajuntament, Mancomunitat, Comarca, Entitat 
Metropolitana, Agrupacions i Entitats d'àmbit inferior al municipi) emplenarà la informació 
dels serveis prestats directament per elles i per les de les seues entitats dependents o 
vinculades. 
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Disposa l'article 116 ter de la LBRL apartat 2 que: “El càlcul del cost efectiu dels serveis 
tindrà en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis conforme a les dades 
d'execució de despeses esmentades en l'apartat anterior. Per Ordre del Ministre d'Hisenda i 
Administracions Públiques es desenvoluparan aquests criteris de càlcul.”, la qual cosa s'ha dut 
a terme mitjançant l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre. 
 
Afegeix l'article 116 ter en el seu apartat 3 que: “Totes les Entitats Locals comunicaran els 
costos efectius de cadascun dels serveis al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
per a la seua publicació.” 
 
La remissió de la informació al MINHAP se centralitzarà a través de la Intervenció, o òrgan 
que exercesca les funcions, de la Corporació Local (article 4.1.b de l'Ordre HAP/2105/2012, 
d'1 d'octubre). 
 
D'acord amb l'article 5 de l'Ordre HAP/2105/2012, l'obligació de remissió de la informació 
sobre el cost efectiu dels serveis prestats, es realitzarà per mitjans telemàtics. Per a açò s'ha 
habilitat en l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals el sistema 
que permet el seu compliment, contrastant la informació amb la facilitada en la Liquidació del 
Pressupost de 2016 amb la finalitat d'evitar inconsistències. 
 
Donant compliment a l'exigit en l'article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la Intervenció Municipal ha complit 
amb la seua obligació de remissió d'informació del cost efectiu dels serveis prestats en 
l'exercici 2016 al MEH, en forma i termini. Havent-se bolcat la totalitat de la informació 
requerida pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per la Interventora Municipal, a 
través de la plataforma telemàtica habilitada en la "Oficina Virtual de les Entitats Locals", 
consta en l'expedient justificació de la remissió. 
 
A la vista de l'exposat anteriorment i en virtut dels atribucions conferides es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda, de la 
remissió de la informació del cost efectiu dels serveis prestats en l'exercici 2016 al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques.” 
 
La corporació queda assabentada del contingut i abast de l'informe transcrit. 
 
 
 
QUINZÉ. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A 
LES RESOLUCIONS CONTRARIES ALS INFORMES DE LEGALITAT. 
SEGON TRIMESTRE 2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de 
data 23 de novembre de 2017, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment: 
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“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A LES 
RESOLUCIONS CONTRARIES ALS INFORMES DE LEGALITAT. SEGON 
TRIMESTRE 2017. 
 
En virtut del que es disposa en l'article 215 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), si en 
l'exercici de la funció interventora l'òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o 
amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, haurà de formular les seues 
objeccions per escrit abans de l'adopció de l'Acord o resolució. 
 
D'acord amb el que es disposa en l'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número 
Tres de l'article Segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l'Administració Local, correspon a l'òrgan interventor elevar informe al Ple de totes les 
resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, 
constituint un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària. 
 
A la vista de l'exposat anteriorment i en virtut dels atribucions conferides es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Informe 
d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les 
objeccions efectuades en el SEGON TRIMESTRE de 2017. 
 
INFORME D'INTERVENCIÓ 
 
ASSUMPTE: Donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel 
President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el SEGON TRIMESTRE de 2017 
 
Marta Milvaques Cucart Interventora de l'Ajuntament d'Oliva, sobre la base del que es disposa en els 
articles 213 i següents del Reial decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora d'Hisendes Locals de 5 de març i el que es disposa en l'art. 4 i 6 del Reial decret 1174/87 de 
18 de setembre pel qual s'aprova el Reglament dels funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació 
de caràcter Nacional, emet el següent INFORME 
 
Primer.- En virtut del que es disposa en l'article 215 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), si en l'exercici de la 
funció interventora l'òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, 
documents o expedients examinats, haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de l'adopció 
de l'Acord o resolució. 
 
Segon.- L'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l'article Segon de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (BOE 30 de 
desembre/ Vigència 31 de desembre de 2013) disposa en el seu apartat primer: 
 
“1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat 
Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la 
funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que 
fiscalitze. El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la 
corresponent sessió plenària. 
 
El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.” 
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Amb aquesta nova redacció s'arreplega expressament que el compliment d'aquesta obligació constituirà 
un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària. 
 
Tercer.- Que la Intervenció Municipal ha emès els següents informes d'objecció corresponents al 
SEGON TRIMESTRE de 2017 relatius a expedients de despesa, els quals es relacionen en l’annex que 
s'adjunta. 
 
Quart.- Que es va adoptar Resolució en cadascun dels expedients de despesa en contra de les objeccions 
formulades per aquesta Intervenció. 
 
Cinqué.- Els informes elevats al Ple amb objecció de legalitat seran inclosos com a documentació 
complementària del Compte General del corresponent exercici. 
 
Sisé.- Que aquests informes es troben en les dependències de l'Àrea d'Intervenció. 
 
Seté.- En matèria d'ingressos no s'ha produït cap anomalia ressenyable en el SEGON TRIMESTRE de 
2017 
 
És el que s'ha d'informar. 
 
Oliva, 30 d'Octubre de 2017. LA INTERVENTORA. Marta Milvaques Cucart” 
 
La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
 
 
SETZÉ. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A 
LES RESOLUCIONS CONTRARIES ALS INFORMES DE LEGALITAT. 
TERCER TRIMESTRE 2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de 
data 23 de novembre de 2017, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment: 
 
“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A LES 
RESOLUCIONS CONTRARIES ALS INFORMES DE LEGALITAT. TERCER 
TRIMESTRE 2017. 
 
En virtut del que es disposa en l'article 215 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), si en 
l'exercici de la funció interventora l'òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o 
amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, haurà de formular les seues 
objeccions per escrit abans de l'adopció de l'Acord o resolució. 
 
D'acord amb el que es disposa en l'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número 
Tres de l'article Segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l'Administració Local, correspon a l'òrgan interventor elevar informe al Ple de totes les 
resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, 
constituint un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària. 
 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

 Pàgina: 40 

A la vista de l'exposat anteriorment i en virtut dels atribucions conferides es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Informe 
d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les 
objeccions efectuades en el TERCER TRIMESTRE de 2017. 
 
INFORME D'INTERVENCIÓ 
 
ASSUMPTE: Donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel 
President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el TERCER TRIMESTRE de 2017 
 
Marta Milvaques Cucart Interventora de l'Ajuntament d'Oliva, sobre la base del que es disposa en els 
articles 213 i següents del Reial decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora d'Hisendes Locals de 5 de març i el que es disposa en l'art. 4 i 6 del Reial decret 1174/87 de 
18 de setembre pel qual s'aprova el Reglament dels funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació 
de caràcter Nacional, emet el següent INFORME 
 
Primer.- En virtut del que es disposa en l'article 215 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), si en l'exercici de la 
funció interventora l'òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, 
documents o expedients examinats, haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de l'adopció 
de l'Acord o resolució. 
 
Segon.- L'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l'article Segon de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (BOE 30 de 
desembre/ Vigència 31 de desembre de 2013) disposa en el seu apartat primer: 
 
“1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat 
Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la 
funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que 
fiscalitze. El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la 
corresponent sessió plenària. 
 
El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.” 
 
Amb aquesta nova redacció s'arreplega expressament que el compliment d'aquesta obligació constituirà 
un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària. 
 
Tercer.- Que la Intervenció Municipal ha emès els següents informes d'objecció corresponents al 
TERCER TRIMESTRE de 2017 relatius a expedients de despesa, els quals es relacionen en l’annex que 
s'adjunta. 
 
Quart.- Que es va adoptar Resolució en cadascun dels expedients de despesa en contra de les objeccions 
formulades per aquesta Intervenció. 
 
Cinqué.- Els informes elevats al Ple amb objecció de legalitat seran inclosos com a documentació 
complementària del Compte General del corresponent exercici. 
 
Sisé.- Que aquests informes es troben en les dependències de l'Àrea d'Intervenció. 
 
Seté.- En matèria d'ingressos no s'ha produït cap anomalia ressenyable en el TERCER TRIMESTRE de 
2017 
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És el que s'ha d'informar. 
 
Oliva, 30 d'Octubre de 2017. LA INTERVENTORA. Marta Milvaques Cucart” 
 
La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
 
 
DISSETÉ. DONAR COMPTE DE LA FIRMA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT D’OLIVA, 
PER A LA GESTIÓ DE L’ACTUACIÓ DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ 
URBANA DEL NUCLI ANTIC DE LA CIUTAT D’OLIVA. 
 
Es dóna compte de la firma del Conveni de Col·laboració entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del 
Territori i l'Ajuntament d'Oliva per a la gestió de l’actuació de regeneració urbana del 
nucli antic de la ciutat d’Oliva (València) i per a la instrumentació de la subvenció 
corresponent a 2017 per a aquesta actuació. Pla Estatal de Foment de lloguer 
d’habitatges, rehabilitació edificadora i regeneració urbanes 2013-2016. Subscrit entre 
la consellera d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori, i l’alcalde d’Oliva 
el dia 27 de setembre de 2017, i que va autoritzar el Ple, per acord de 7 de setembre de 
2017, que és del següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA 
CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL 
TERRITORI, I L'AJUNTAMENT D'OLIVA, PER A LA GESTIÓ DE L'ACTUACIÓ DE 
REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL NUCLI ANTIC DE LA CIUTAT 
D'OLIVA (VALÈNCIA) I PER A LA INSTRUMENTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
CORRESPONENT A 2017 PER A AQUESTA ACTUACIÓ. 
 
PLA ESTATAL DE FOMENT DE LLOGUER D'HABITATGES, REHABILITACIÓ 
EDIFICADORA I REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES 2013-2016. 
 
                                                                                                   València, 27 de setembre de 2017. 
 

REUNITS 
D'una part, la Sra. Mª José Salvador Rubert, consellera d'Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori, en virtut del nomenament per mitjà del Decret 8/2015, de 29 de juny, 
del president de la Generalitat, pel qual nomena vicepresidenta, consellers, secretària i portaveu 
del Consell, en nom i representació de la Generalitat, i facultada per a la firma del present 
conveni per Acord del Consell de data 15 de setembre de 2017 
 
I d'una altra part,el Sr. David González Martínez, alcalde-president de l'Ajuntament d'Oliva 
facultat per a la firma del present conveni per acord del Ple de data 7 de setembre de 2017. 
 
Ambdues parts en l'exercici de les seues respectives facultats i competències es reconeixen 
mútuament la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present conveni de col·laboració, 
 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

 Pàgina: 42 

MANIFESTEN 
1.- Que mitjançant Acord de 21 d'octubre de 2016 de la Comissió Bilateral de Seguiment 
subscrit entre el Ministeri de Foment i la Generalitat, amb la participació de l'Ajuntament 
d'Oliva, es va declarar l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Nucli Antic de la Ciutat 
d'Oliva, que comprèn la zona del nucli antic del Pla general d'ordenació urbana de 30 de 
novembre de 1982, així com els immobles dels carrers Cervantes i Puríssima, i es van establir 
els compromisos per al finançament de les actuacions de rehabilitació i de renovació 
d'immobles en els àmbits assenyalats, incloent-hi obres de reurbanització, així com l'execució 
d'un programa de reallotjaments i la gestió tècnica i informació necessària a realitzar a través 
d'un equip tècnic de gestió; el cost total de l'actuació és de 3.999.000 €, d'acord amb el 
desglossament següent: 
 

ACTUACIÓ COST TOTAL 
MINISTERI DE 

FOMENT 
COMUNITAT 
VALENCIANA 

AJUNTAMENT 
D'OLIVA  

PARTICULARS 

Rehabilitació 1.880.000,00 € 658.000,00 € 376.000,00 € 282.000,00 € 564.000,00 € 

Edificació 1.020.000,00 € 357.000,00 € 0,00 € 153.000,00 € 510.000,00 € 

Reurbanització 944.000,00 € 144.000,00 € 0,00 € 800.000,00 € 0,00 € 

Equip Tècnic de 
Gestió 105.000,00 € 36.000,00 € 0,00 € 69.000,00 € 0,00 € 

Reallotjaments 50.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 

TOTAL 3.999.000,00 € 1.235.000,00 € 376.000,00 € 1.314.000,00 € 1.074.000,00 € 

% 
PARTICIPACIÓ 

100,00 % 30,88 % 9,40 % 32,86 % 26,86 % 

 
En l’esmentat acord s’arrepleguen les següents aportacions per cada un dels agents intervinents: 
 

ANUALITAT 
MINISTERI 

DE FOMENT 
COMUNITAT 
VALENCIANA 

AJUNTAMENT 
D'OLIVA 

PARTICULARS TOTAL 

2016 1.235.000,00 € 0,00 € 44.000,00 € 46.000,00 € 1.325.000,00 € 

2017 0,00 € 376.000,00 € 1.270.000,00 € 1.028.000,00 € 2.674.000,00 € 

TOTAL 1.235.000,00 € 376.000,00 € 1.314.000,00 € 1.074.000,00 € 3.999.000,00 € 

 
L'aportació del Ministeri de Foment s'articularà a través de la Generalitat. A aquest efecte, el 
Ministeri ha realitzat en data 4 de novembre de 2016 la liquidació anual prevista en el Conveni 
de col·laboració amb la Comunitat Valenciana per a l'execució del Pla estatal de foment del 
lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificadora, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-
2016. Al seu torn la Generalitat farà entrega d'aquests fons a l'Ajuntament d'Oliva, en la seua 
condició d'ens gestor i promotor de l'actuació en l'exercici 2017, que s’adequarà a l’import de 
l’anualitat prevista en aquest conveni i al ritme d'execució de les obres. 
 
2.- De conformitat amb el que estableix l'article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, aquesta 
subvenció té caràcter nominatiu i ha de canalitzar-se per mitjà de conveni. 
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Ambdues parts, Ajuntament d'Oliva i Generalitat, consideren d’interés major l'execució i 
culminació de l'actuació atesa la problemàtica social, urbanística i constructiva de l'àmbit, i a 
l’efecte de fer complir l'Acord de la referida Comissió Bilateral de 21 d'octubre de 2016 
atorguen el present conveni basant-se en les següents 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del present conveni 
 
El present conveni té per objecte establir el marc de col·laboració per a 2017 entre la Generalitat 
i l'Ajuntament d'Oliva per al desenvolupament de l'actuació de regeneració i renovació urbana 
del nucli antic de la ciutat d'Oliva a l'empara del Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la 
rehabilitació edificadora, i la regeneració i renovació urbana, 2013-2016, i instrumentar la 
subvenció corresponent a 2017 per a aquesta actuació. 
 
Segona. Actuacions a desenvolupar, despeses subvencionables 
 
L'actuació comprén la realització de les obres d'edificació de 12 habitatges, amb qualificació 
energètica mínima tipus "B", en substitució d'uns altres prèviament demolits, en el nucli antic 
d'Oliva, sense que aquestes actuacions suposen canvi de titularitat dels immobles afectats. 
 
A causa de l'elevat estat de deterioració en què es troben els habitatges, l'actuació protegida 
comprendrà les obres de demolició dels edificis, de construcció dels nous habitatges i de 
reurbanització necessàries, així com l'execució d'un programa de reallotjament i la realització de 
les funcions de gestió tècnica i informació a través de l'equip tècnic de gestió. 
 
Així mateix, s'han programat actuacions dirigides a la rehabilitació de 60 habitatges, 
s’executaran obres de recuperació d'elements estructurals de l'edifici, accessibilitat, adequació 
d'elements comuns i habitabilitat dels habitatges. 
 
La Memòria-Programa que s'annexa al text d'aquest conveni conté les actuacions a 
desenvolupar objecte de finançament, seguint el que estableix l’article 27 del RD 233/2013, de 5 
d'abril, respecte al contingut del compte justificatiu, caldrà ajustar-se al que disposa la clàusula 
quarta d'aquest conveni. 
 
En tot cas, els habitatges que podran acollir-se al finançament del present acord, han d'estar 
inclosos en la declaració administrativa de l'Àrea. 
 
Tercera. Finançament de les actuacions i beneficiaris de les subvencions 
 
La subvenció que queda compromesa en aquest conveni per a 2017, d'acord amb l'estimació de 
l'execució real de les actuacions plantejada per l'Ajuntament d'Oliva, en l'Acord Bilateral de 
data 21 d'octubre de 2016, és d'1.611.000,00 €, amb el desglossament següent: 
 

ANUALITAT 
MINISTERI 

DE FOMENT 
GENERALITAT TOTAL 

2017 1.235.000,00 € 376.000,00 € 1.611.000,00 € 
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La Generalitat abonarà a l'Ajuntament la subvenció corresponent a les actuacions executades o 
gestionades per aquest (exclosos impostos, taxes i tributs). L'Ajuntament d'Oliva serà considerat 
a tots els efectes beneficiari de la subvenció, en la part corresponent a les actuacions executades 
per ell, i ens gestor i coordinador de la resta d'actuacions objecte del present conveni de 
col·laboració, de conformitat amb l'article 28.1 del RD 233/2013, de 5 abril, pel qual es regula 
el Pla estatal 2013-2016. 
 
La subvenció es realitzarà a càrrec del capítol 7 del programa pressupostari de la Generalitat 
08.02.01.431.10 "Arquitectura, habitatge i projectes urbans", línia: S8275000 "ARRU Oliva 
Conveni Ministeri 14-16", de l'exercici 2017. 
 
L'Ajuntament d'Oliva, en la seua qualitat de beneficiari directe d'una part de la subvenció, i ens 
gestor de la subvenció destinada a la resta de beneficiaris de l'actuació, queda obligat al 
compliment de les obligacions previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, així com a les que deriven de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la resta d’obligacions 
concordants, als efectes d'atorgar les ajudes a la resta de beneficiaris 
 
La gestió de l'àrea de regeneració i renovació urbana es desenvoluparà segons el que estableix el 
Capítol VI del Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificadora i la 
regeneració i renovació urbanes 2013-2016, regulat per mitjà del Reial decret 233/2013, de 5 
d'abril. De la mateixa manera, aquesta gestió seguirà les disposicions contingudes en el Manual 
de Gestió de l'annex I de la Resolució de 4 de novembre de 2014, per la qual es publica el 
Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i la Generalitat pel qual s'executa el RD 
233/2013. 
 
Quarta. Abonament de la subvenció i forma de justificació 
 
Una vegada subscrit el conveni, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori tramitarà el pagament de forma anticipada del 15% de l'import de l'anualitat 
corresponent a la Generalitat i al Ministeri de Foment, prevista en la clàusula tercera, en 
concepte de provisió de fons per a l'inici de les actuacions previstes. 
 
Aquesta bestreta, de conformitat amb el que estableix l'article 171,5 lletra a) de la Llei 1/2015, 
de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions, està exonerada de la constitució de garanties, ja que el perceptor és una 
administració pública de caràcter territorial. 
 
L'abonament de la subvenció corresponent a la inversió executada, es realitzarà d'acord amb els 
certificats dels justificants de la inversió realitzada, segons el model normalitzat que s'adjunta 
com a annex al present conveni, que amb una periodicitat mínima trimestral, podran ser 
presentats per l'Ajuntament d'Oliva davant de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori per a la seua revisió i, si és el cas, tramitació dels pagaments i 
lliuraments de la part corresponent a la subvenció que aporta el Ministeri de Foment i la 
Generalitat. 
 
Al final de l'exercici, i amb data límit 1 de desembre de l'any de vigència del conveni, 
l'Ajuntament presentarà una certificació resum de totes les actuacions realitzades l'any, que ha 
d’indicar l'import global executat durant l'exercici i ha d’especificar el desglossament de les 
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quanties corresponents a rehabilitació, edificació, reurbanització, equip tècnic de gestió i 
reallotjaments realitzats. 
 
L'import total certificat en l'exercici, no podrà excedir en cap cas el de la quantia de l'anualitat 
prevista en la clàusula tercera. 
 
L'Ajuntament d'Oliva, en la seua condició de beneficiari de la subvenció que per mitjà del 
present conveni es fa viable, ha de custodiar la documentació justificativa que, basant-se en 
l'article 72 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, suposa l'acreditació documental dels aspectes 
continguts en la certificació que, segons model de l'annex I del present conveni, ha d'aportar per 
a permetre la tramitació del pagament corresponent. 
 
La documentació ha d’incloure en tot cas memòria de les actuacions que són objecte de 
subvenció per mitjà del present conveni, memòria econòmica o pressupost justificatiu del cost 
d’aquestes, incloent-hi les factures corresponents o, si és el cas, documents equivalents que 
acrediten els pagaments efectuats així com tots aquells documents tècnics que constituïsquen el 
projecte d'execució de les obres, i actes, certificats, llicències i la resta de documentació 
explicativa de les actuacions realitzades. 
 
La documentació referida serà posada a la disposició de la Direcció General d'Habitatge, 
Rehabilitació i Regeneració Urbana, a petició d'aquesta, per a les verificacions i comprovacions 
que aquesta estime procedent realitzar en qualsevol moment de l'execució de les actuacions 
previstes en la clàusula segona, i fins a la finalització dels terminis de garantia aplicables, i 
d'acord amb allò que s’ha previst a aquests efectes en l’esmentat Reial decret 887/2006. 
 
Cinquena. Comissió de seguiment  
 
El seguiment de les actuacions corresponents a aquesta àrea serà efectuat per una Comissió de 
seguiment integrada per dos representants de la Generalitat, i dos de l'Ajuntament d'Oliva. 
 
La Comissió verificarà el compliment de les previsions contingudes en aquest conveni, 
proposarà les modificacions i  els reajustaments que resulten necessaris davant de les 
eventualitats que puguen produir-se, a fi d'assegurar el bon desenvolupament de les actuacions 
fins al total de la seua execució. A més, la Comissió resoldrà els problemes d'interpretació i 
compliment que puguen plantejar-se respecte d'aquest conveni. 
 
Així mateix, la Comissió informarà  les parts dels retards i incidències que puguen presentar-se. 
Igualment, la Comissió de seguiment remetrà a la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i 
Regeneració Urbana, còpia de les actes, acords o informes que, si és el cas, emeta en 
desplegament i execució de les funcions assignades. 
 
Sisena. Informació pública 
 
L'Ajuntament d'Oliva, es compromet a incloure de forma visible, la participació del Ministeri de 
Foment, acompanyat de la llegenda “Govern d'Espanya”, juntament amb la de la Generalitat 
Valenciana, en els cartells descriptius exteriors de les obres en la zona d'actuació, en els quals 
ha de figurar, a més, l'import de la subvenció aportada pel Ministeri de Foment, amb una 
tipografia i grandària igual a les emprades per referir-se a la comunitat autònoma.  
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En el cas d'instal·lació de plaques commemoratives permanents, aquestes han d’incloure la 
referència al finançament a càrrec d’aquest conveni. 
 
La comunicació d'accions dirigides als mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, 
pàgines Web, etc.) ha d’arreplegar, en tot cas, la participació de les administracions que 
financen aquest conveni.  
 
Setena. Data d'inici de l'eficàcia del conveni i termini de vigència 
 
El present Conveni de col·laboració produirà efectes des de la data de la seua firma i tindrà 
vigència fins al 31 de desembre de 2017. No obstant això, podran ser finançades les actuacions 
descrites en la clàusula segona realitzades des de l'1 de gener de 2017, així com totes aquelles 
que s'hagen pogut certificar a càrrec de l'Àrea de Renovació Urbana del Nucli Antic de la Ciutat 
d'Oliva, declarada mitjançant un Acord de 21 d'octubre de 2016 de la Comissió Bilateral de 
Seguiment, i que van quedar sense finançament en la passada anualitat 2016 per no haver-se 
firmat un conveni que instrumentara la subvenció. 
 
Per mitjà de nous convenis a subscriure després de la data en què expire la seua vigència podrà 
renovar-se, la col·laboració prevista i articular-se, si és el cas, les subvencions que puguen 
establir-se en exercicis futurs. 
 
 
Huitena. Causa de resolució 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del sector públic: 
 
1. Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte 
o per incórrer en causa de resolució. 
 
2. Són causes de resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se’n acordat la pròrroga. 
 
b) L'acord unànime de tots els firmants. 
 
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels firmants. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè complisca en un determinat termini les obligacions o compromisos que es consideren 
incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts firmants. 
 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part que el va 
dirigir notificarà a les parts firmants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt 
el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels 
perjuís causats si així s'ha previst. 
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d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis. 
 
Així mateix, la resolució del conveni, podrà ocasionar, si és el cas, la devolució de les ajudes 
rebudes per part de l'Ajuntament. 
 
 
Novena. Efectes de la resolució del conveni 
 
Si és el cas, els efectes de la resolució del conveni seran els establits en l'art. 52 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
 
Deu. Naturalesa i jurisdicció 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i, a més, la consideració del que preveu l'article 
47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i es troba exclòs de 
l'àmbit d'aplicació del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en virtut del que estableix l'article 4.1.c de la 
norma esmentada. 
 
Les qüestions litigioses a què puga donar lloc la interpretació i el compliment del conveni, que 
no hagen pogut ser resoltes per les parts, seran de coneixement i de competència de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb l'article 10.1 g) de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la dita jurisdicció. 
 
 
Onze. Clàusula de reintegraments 
 
Respecte al possible reintegrament de la subvenció d'aquest conveni, caldrà ajustar-se al que 
preveu el títol II de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 172 
de la llei 1/2015, de 6 de febrer, de la generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions. 
 
 
Dotze. Incompatibilitats 
 
De conformitat amb el que es disposen els articles 22.4 i 38 del Pla estatal de foment del lloguer 
d'habitatges, la rehabilitació edificadora, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016, regulat 
pel Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, les ajudes regulades per mitjà del present conveni seran 
incompatibles amb les corresponents als programes de foment de la rehabilitació edificadora i 
de foment de ciutats sostenibles i competitives respectivament, del Pla referit. 
 
 
Tretze. Notificació a la Comunitat Europea 
 
De conformitat amb l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, les ajudes 
regulades per mitjà del present conveni no falsegen ni amenacen amb falsejar la competència 
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afavorint a determinades empreses o produccions per això, en virtut de l'article 3.4. del Decret 
147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i 
comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o 
modificar ajudes públiques, no serà obligatòria la notificació o comunicació del present conveni 
a la Comissió Europea per a la seua autorització 
 
I en prova de conformitat i per a la deguda constància de tot allò que queda convingut, es firma 
el present conveni de col·laboració, per duplicat exemplar i en tots els seus fulls, en el lloc i data 
indicats. 
 
 

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. 

L'alcalde-president de l'Ajuntament d'Oliva 

 
 

María José Salvador Rubert 

 
 

David González Martínez 

 
 

ANNEX MODEL 
 

CERTIFICAT DE JUSTIFICANTS DE LA INVERSIÓ 
EN ÀREES DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA 

 
(Nom i cognoms _______________________________, secretari/interventor o 
secretària/interventora de l'Ajuntament d'Oliva. 
 
CERTIFIQUE: 
Primer. Que l'Ajuntament d___ actua en la seua condició d'ens gestor de les actuacions a l'Àrea 
de Regeneració i Renovació Urbana d____, en virtut del Conveni de col·laboració subscrit el 
__________ de 2017 entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació 
urbana interessada i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2017. 
D'acord amb el dit conveni, el finançament de les actuacions per 2017 es realitza segons el 
quadre següent: 
 
 

 
ACTUACIÓ 

PRESSUPOST 
PROTEGIT 

SUBVENCIÓ 
MN DE 

FOMENT 

SUBVENCIÓ 
GENERALITAT 

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 

APORTACIÓ 
PARTICULARS 

EDIFICACIÓ      

REHAB. D'EDIF. I 
HABITATGES 

     

EQUIP TÈCNIC DE 
GESTIÓ 

     

REALLOTJAMENTS      

TOTALS      

% DE FINANÇAMENT      
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Segon. Que el cost total justificat durant el mes / mesos d ___________ ascendeix a la quantitat 
d _______________ €, al que correspon una subvenció d ______________ €, d'acord amb el 
desglossament següent: 
 
 

 
ACTUACIÓ 

COSTOS 
JUSTIFICATS 

EN EL PERÍODE 

Subvenció del 
Ministeri de 

Foment 

Subvenció de 
la Generalitat 

Subvenció total 
Ministeri + 
Generalitat 

EDIFICACIÓ     

REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I 
HABITATGES (*) 

    

INFRAESTRUCTURES I 
URBANITZACIÓ 

    

EQUIP TÈCNIC DE GESTIÓ     

REALLOTJAMENTS     

TOTALS     

 
En conseqüència, el finançament des de l'origen de les obres, inclosa la present certificació, 
queda de la manera següent: 
 

 
ACTUACIÓ 

PRESSUPOST 
PROTEGIT 

SUBVENCIÓ 
MIN DE 

FOMENT 

SUBVENCIÓ 
GENERALITAT 

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 

APORTACIÓ 
PARTICULARS 

EDIFICACIÓ      

REHAB. D'EDIF. I 
HABITATGES 

     

EQUIP TÈCNIC DE 
GESTIÓ 

     

REALLOTJAMENTS      

TOTALS      

% DE FINANÇAMENT      

 
 
Tercer. Que queda convenientment acreditat el compliment dels fins que es justifiquen en la 
concessió de la subvenció. 
 
Quart. Que les actuacions d'urbanització o edificació promogudes per aquest ajuntament, en 
qualitat d'ens gestor han sigut realitzades d'acord amb la legislació vigent en matèria de 
contractació pública, seguretat i salut i la resta de normativa d'aplicació. Així mateix, els 
justificants de les obres han sigut aprovats en sessió de Junta de Govern/Ple de 
data___________________. 
 
 
 (*) Les actuacions de rehabilitació d'edificis i habitatges dutes a terme per particulars i 
comunitats de propietaris en l'àmbit de l'actuació durant el present període, són les següents: 
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Núm. 
Exp. 

Emplaçament de 
l'edifici o habitatge 

Titular NIF Pressupost 
subvencionable 

Subvenció 
Ministeri de 

Foment 

Subvenció 
Generalitat 

       

       

       

       

       

       

 
I perquè així conste als efectes oportuns, expedisc el present certificat amb el vistiplau de 
l'alcalde/essa a ___________,  _____________ de 2017.” 
 
La corporació queda assabentada del contingut i abast del conveni de referència. 
 
 
DIVUITÉ. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 2202/17 AL NÚM. 
2506/17. 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 2202/17, de 20 
d’octubre de 2017, fins el Decret núm. 2506/17, de 20 de novembre de 2017. 
 
La corporació queda assabentada. 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
 Sra. Morell Gómez: “La pregunta és molt curta, va a la Sra. Pastor. Volia 

preguntar-li; sé que van rebre una subvenció de Diputació de 17.000 euros per a fer 
els tancaments perimetrals de l'EPA i del col·legi Desemparats, sé que s'ha executat 
la meitat, queda pendent la part del col·legi dels Desemparats. Li pregunte si ja hi ha 
data per a iniciar les obres, perquè havia vist que s'havia demanat una prorroga a 
Diputació; i volia si em podria dir quan tenia previst el seu inici.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Mirant en el tema de subvencions, he vist unes quantes 

i en cap participa el municipi d'Oliva. He vist Foment d'empreses cooperatives, 
Economia social, Emprenedoria innovador, Microcrèdits als autònoms, Primera 
instal·lació de joves agricultors, Empreses de comerç i artesania i Economia Blava; i 
en cap d'elles he vist participar a Oliva. Plantegen un estudi de les subvencions que 
apareixen, i més en el sector econòmic que és el que he vist, tan necessari per al 
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nostre municipi; després, si no les perdem seria ja espectacular. Després, Sra. Pastor, 
respecte a educació, portem a terme algun pla en la Unió Europea, directament en 
l'ajuntament per a enviar estudiants als distints països? És que estic observant en els 
llocs on treballe on l'ajuntament, nou, 25, 30 persones, i no sé si a Oliva està fent-se. 
Hi havia una per a la Sra. Miñana però ja me l'ha contestat abans d'entrar al plenari 
el Sr. alcalde. Una altra per al Sr. alcalde, volia plantejar-li o preguntar-li, supose 
que vostés quan van iniciar la legislatura abans de formar govern van tindre un 
acord entre els quatre grups polítics, on també es parlaria, supose jo, de salaris. 
Entenc que han cedit distintes delegacions, vosté ha agafat unes altres, han cedit 
tinences d'Alcaldia, s'han cedit Alcaldies de barri i han estat, supose jo, certs dies 
sense ser regidors delegats perquè havien soltat les delegacions. Ha hagut alguna 
reducció de salari per part de l'Alcaldia, o algun plantejament en aquesta línia? I 
després una altra que és una pregunta al Sr. Peiró, és respecte a la subvenció 
d'esportistes d'elit i subvencions esportives. Hem vist que s'ha publicat el 29 de 
novembre; hi ha 30 dies naturals per a complimentar el termini. No sé, potser no 
estic comptant bé, però comptant arribem al dia 30, que és dissabte, no hàbil, dia 31 
és diumenge, no hàbil, i vosté ha de fer una comissió i un plenari per a aprovar com 
ha quedat aquesta subvenció; arribem a temps?” 

 
 Sra. Tomás Doménech: “És un prec, pregunta, per al Sr. Àlex Salort, en dos 

ocasions hem demanat per registre d'entrada, agost del 2015 i octubre del 2017, que 
es facilite l'organigrama de personal del departament de Benestar Social, sabedors 
que és un departament molt important per la sensibilitat, i a qui van dirigits els 
serveis, als col·lectius més desfavorits. Volíem saber que ens diguera si pensa 
contestar-nos. Ens referim a tot el personal que treballa en el departament, ens 
referim a funcionaris, laborals, dependents de les subvencions, etc.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Sr. alcalde, farà unes setmanes vam poder comprovar, 

desgraciadament, que vam perdre una subvenció per al polígon Brosquil. Ja hem vist 
els anuncis, tots hem pogut fer declaracions i donar el nostre parèixer; però el que 
em va sorprendre és que la setmana passada l'alcalde i el regidor de Polígons 
decideixen reunir-se amb els empresaris del dit polígon. A mi se'm fa estrany que 
facen una reunió d'aquesta índole, sense avisar, almenys, a tots els portaveus, o com 
a mínim, al seu nou primer tinent d'alcalde, al seu nou segon tinent d'alcalde; perquè 
ací tot són me voy, lo dejo, vuelvo, con amor lo recojo. M'agradaria, Sr. alcalde, que 
un tema que al final anem a pagar tots els ciutadans d'Oliva, i que nosaltres hem 
declarat ja des del Partit Popular que la culpa no la tenen els empresaris, i si se’ls 
van prometre aqueixos canvis s'han de fer, aqueixos canvis al polígon han d'arribar 
sí o sí, doncs, m'agradaria des de l'Alcaldia que ens avisaren, i almenys saber què es 
trasllada; perquè crec que un grup, o dos grups, que comporten només nou regidors 
que no arriben ni a una majoria absoluta, jo crec que haurien de comptar amb més 
portaveus o amb més grups per tirar endavant aquesta classe de problemàtica.” 

 
 Sra. Pous Marí: “He vist que han obert al trànsit la Via Ronda i volia saber si està 

ja acabada, o si fa falta revisar per parts dels tècnics competents, si s'ajusta al 
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projecte. Hem pogut constatar, gràcies a les pluges d'ahir que en alguns llocs ja hi ha 
embassaments i que, a més, en algunes altres zones l'asfaltat no pareix que estiga 
anivellat; hi ha un xicotet escaló, per exemple, entre els dos carrils, entre les 
direccions, que pareix una cosa que no té importància però sí la té, perquè pot donar 
que la gent al passar, els vianants, puguen enganxar-se i pegar-se un bac. Aleshores, 
la pregunta és aqueixa, saber si les obres estan acabades.” 

 
 
 Sra. Morera Alemany: “Només per fer referència, aprofitar ja que estava dient el 

Sr. Mengual el tema de les subvencions; sí, crec que és molt interessant, com més 
ens puguem sumar a projectes, a les subvencions, també hem de dir que sí que s'han 
presentat molts projectes aquest any; jo parle en el meu cas, des del departament de 
Turisme s'han tramitat i hem aconseguit cinc subvencions en total; en aquest cas 
corresponen unes a certificats de qualitat, que algunes són de poquet però anem a 
per elles i intentem aconseguir el que es puga, aquestes són de 3.000 euros; el 
conveni de les platges accessibles, dels WC que s'ubicaran en les platges la pròxima 
temporada, són 65.000 euros; l'adequació i millora d'espais Turist info per a la 
il·luminació puja uns 4.000 euros, fires promocionals 5.000 euros, i en tràmit tenim 
també una subvenció de desestacionalització turística, en la qual s'espera, sent el 
més positius possibles, el màxim que es pot aconseguir són uns 30.000 euros, i 
intentem anar a per ells. Amb açò vull dir que, com vostés saben, no és fàcil tramitar 
tots aquests projectes i dur-los a terme en el departament, més tenint en compte que 
en aquests moments no comptem amb el tècnic i crec que ha sigut un esforç molt 
gran que s'ha fet tot l'any per a aconseguir-los; i tan de bo es poguera arribar a més 
però, en part, puc dir que amb aquestes subvencions estic contenta i agraïda.” 

 
 
 Sr. Salort Rubio: “Respecte a la pregunta que ha formulat la Sra. Tomás, jo ja li he 

dit a l'encarregada del servei que prepare la resposta; també li vaig manifestar farà 
una setmana, que crec que aquest tipus de preguntes haurien de passar més pel 
departament de Personal; però està sabedora i supose que en breu li arribarà la 
resposta.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “Sí, efectivament, pel que estàvem comentant dels terminis de la 

publicació, som coneixedors, ho hem detectat que hi ha problemes amb la 
publicació. Dos coses, simplement, dir en aquest tema, una és que farem 
l'impossible perquè els clubs tinguen les subvencions, buscarem la fórmula en els 
departaments tècnics corresponents, per tal que busquem una solució que ho faça 
factible; i en segon lloc, també li dic que per suposat aquest regidor demanarà 
responsabilitats al departament, perquè són subvencions que s'han tramitat durant 
quinze o vint anys, no entenem per què aqueix retràs en quant a publicació. Respecte 
a la reunió que es va tindre, si puc contestar la part que correspon a la persona que 
estava allí present en el Brosquil, en aqueixa reunió l'única cosa que es va fer va ser 
a petició de l'associació, que va demanar una reunió tant amb el regidor responsable 
dels polígons industrials. com amb el regidor d'Hisenda. i el Sr. alcalde. En aqueixa 
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reunió es va explicar als empresaris la situació de la subvenció de l'IVACE. Jo he 
escoltat moltíssims comentaris per tots els costats, moltíssimes opinions, 
valoracions, mils de milions; i m'agradaria, simplement, dir que ací tenim 
l'expedient administratiu, l'expedient es comença el dia 13 de maig, quan ix la 
resolució comunicant que hi ha subvencions, automàticament aquest regidor es posa 
en contacte amb el departament tècnic, en tots, per tal que es comence a tramitar 
aqueixa subvenció, estem parlant de març de 2017; del departament tècnic em diuen 
que pels terminis que hi ha i per la capacitat de càrrega dels departaments, ells és 
impossible, per tant, recomanen que siga una empresa externa la que faça el 
projecte; així ho faig, i a més, una empresa que em proposen els tècnics; i dir-los 
que el 19 d'abril es presenta el projecte, un mes després d'haver eixit la subvenció; 
es desbloquegen 105.000 euros, que són del Brosquil, perquè he escoltat també 
comentaris de tota classe, aqueixos diners pertanyen als propietaris de les parcel·les 
del polígon Brosquil que apareixen com a romanents durant els últims, jo crec que, 
vint anys, que han estat allí. Aquest regidor va fer les gestions oportunes perquè es 
desbloquejaren aqueixos 105.000 euros i que serviren com a part del projecte que 
anava a preparar-se; un projecte que en el Brosquil, els recorde als meus companys 
de corporació, durant molt de temps no s'havia actuat en cap sentit. El dia 19 es 
presenta el projecte, com he dit, i el dia 9 de maig ens demanen unes esmenes per 
part de l'IVACE als tècnics. El dia 18 de maig s'esmenen aqueixos errors d'aqueix 
projecte inicial, i el dia 4 de juny es consigna per intervenció una RC de 105.000 
euros, que és desbloquejar aqueixos diners que pertanyen al polígon Brosquil. El dia 
13 de juliol ve la resolució de l'IVACE donant-nos la subvenció. A partir d'aqueix 
moment, una de les prioritats que parla l'associació, i sempre han dit en totes les 
reunions, és que per a l'associació el prioritari era la fibra òptica, primordial per a 
funcionar les empreses, tots sabem que hui les empreses necessiten funcionar amb 
fibra òptica. Aquest regidor que els parla en el projecte inicial que es presenta el dia 
19 va demanar que apareguera la fibra òptica, perquè no tenien seguretat que algú la 
poguera posar, aleshores, anàvem a posar-la dins del projecte. Aqueixa fibra òptica, 
es demana un informe als serveis tècnics, que estan ací al departament, que valoren 
la fibra òptica en 350.000 euros, la connexió i tota la canalització i la instal·lació a 
totes les empreses del Brosquil; 350.000 euros, està ací l'informe firmat pels tècnics 
municipals i aquest regidor els demana que per favor demanen pressupostos a altres 
empreses, ho fan així i es recullen dos pressupostos de 270.000 euros; com que 
encara era una quantitat excessiva busquem i aconseguim que una empresa ens faça 
un pressupost de 120.000 euros, però sabent que no té les garanties que tenien els 
dos pressupostos de 270.000 euros. Aquest regidor se n’assabenta que va a cablejar 
amb fibra òptica tot el poble d'Oliva, però que el Brosquil, pel que siga, els 
departaments no han fet la previsió d'incloure'l, i Telefònica no l'ha inclòs. Em pose 
en contacte amb Telefònica a València i a Madrid, per tal que la fibra òptica estiga 
instal·lada i que vaja també als polígons Brosquil. Aqueixa gestió comporta que 
durant agost i juliol aquest regidor que els parla ha tocat setmanalment a Madrid i a 
València perquè em confirmaren que sí tenien voluntat de posar la fibra òptica dins 
del polígon. El 28 d'agost se'm comunica definitivament que, efectivament, la fibra 
òptica Telefònica la fa, valga el que valga, jo sabia el cost real, no el que nosaltres 
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teníem en el projecte que era mínim, sinó el que valia de veritat instal·lat, col·locat i 
posat en marxa; i per tant, en aqueix moment jo prenc la decisió que ens interessa 
que la fibra òptica, per suposat, ja que ho ha negociat, que la pose Telefònica, cosa 
que està fent-se actualment i que s'acabarà el 31 de desembre; era la prioritat 
màxima dels empresaris, tindre fibra dins del polígon. Una vegada fet això, es 
demana que aqueixos diners, els de la fibra, passen a poder-se gastar en l'aparcament 
de camions, i aqueixos diners derivar-los; no tenia sentit en un projecte i Telefònica, 
i tots que feren fibra. Es fa així, es fa la modificació, i se li envia a l'IVACE; ens 
autoritzeu a fer la modificació de la subvenció, ens diuen que sí, el 4 d'octubre. El 4 
d’octubre ens diuen que aqueixa modificació està ben feta, tireu avant. El 6 
d'octubre el projecte entra ací, en aquest ajuntament, es presenta per registre 
d'entrada per l'empresa Mas Ingenieros i setze o desset dies després hi ha un informe 
tècnic que diu que els terminis estan molt ajustats, i per tant, és quasi impossible 
arribar; el dia 20 d'octubre. L'única possibilitat que hi ha és demanar una pròroga. 
Aquest regidor que parla va a València a demanar quinze o vint dies de prorroga, 
per a poder executar aqueixes obres que ens faltaven, aqueixos quinze o vint dies, 
comptant tots els terminis. Dit això, també és veritat que el 27 d'octubre es fa la 
reserva de crèdit d'Intervenció, per valor de 245.000 euros. Per tant, ara, el 27 
d'octubre, ja teníem tots els diners preparats per a poder licitar les obres. Aqueix és 
el recorregut i el procés que s'ha seguit en el tema del Brosquil. Els empresaris ho 
saben, així ho van comunicar l'alcalde i el regidor d'Hisenda, i jo mateix, que la 
nostra prioritat és que es faça el projecte, la nostra prioritat és que el projecte isca i 
s'execute, i es farà en el 2018. S'agarrarà, o en principi, jo demanaria a la corporació 
que ens donen suport a poder agarrar aqueixos diners del PMS, i que tinguen el 
convenciment que en el 2018, aqueix projecte, anem a buscar les línies de subvenció 
que siguen per a poder cobrir, perquè l'IVACE després d'una reunió amb ells ens 
van dir que hi haurien línies en el 2018 on ens podríem agarrar. Per tant, jo crec que 
hi ha un tren que ha passat, i que per terminis i per diverses circumstàncies, la 
subvenció no ha pogut executar-se, però el 2018, aquest regidor que parle té el 
compromís que es faça i, a més, arreplegar el màxim de diners possible.” 

 
 
 Sra. Pastor Bolo: “Jo, abans de contestar, sí que vull fer mig minut de reflexió 

política; és a dir, jo crec que al final les difamacions en política, i el no treballar.” 
 
 
 Sr. alcalde: “Sra. Pastor, li demane per favor que conteste a les preguntes.” 
 
 Sra. Pastor Bolo: “Val, disculpe. Respecte a tot el tema de l'Erasmus, i els temes 

dels projectes europeus, els propis centres escolars, perquè els professors van, o bé 
l’IES, els instituts de secundària, són ells mateix que es demanen els projectes 
europeus. Enguany ha anat Santa Anna, Desemparats, i ara van uns alumnes del 
Gregori Maians. Des de l'ajuntament no tenim cap projecte europeu. Respecte a la 
tanca dels PPOS, quasi cinquanta anys han hagut de passar per a canviar aqueixa 
tanca que bordeja tot l'EPA, l'escola de música, i Desemparats, el que era l'antic 
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institut. Per tant, es van demanar, aquesta regidora que parla, en les reunions de 
treball, 17.000 euros dels PPOS d'enguany per a poder canviar la tanca; es va fer una 
primera intervenció que és la que dóna una banda de l'EPA i una banda de 
Desemparats, amb els diners que tenia Educació, i la resta de perímetre de tanca 
passa als PPOS. Estem esperant el projecte, la memòria que demana la Diputació 
perquè entre. Tant de bo, jo crec que amb el que queda d'any acabarem, però si no 
entren els 17.000 euros dels PPOS i és veritat que s'ha demanat una prorroga; però 
jo espere que el queda de setmana o la setmana que ve entre el que és el projecte que 
és el que ens falta, perquè l'empresa puga executar les obres perquè és molt senzill, i 
es pot fer mentre que els xiquets estan al centre.” 

 
 Sr. alcalde: “Queden tres preguntes. La primera d'elles ha sigut del Sr. Mengual, 

sobre la repercussió que els canvis en diferents delegacions ha tingut sobre els sous. 
Sap vosté que no ha tingut cap repercussió, no ha arribat a parlar-se en equip de 
govern i aqueixes tres setmanes que el regidors van renunciar a la tinença d'Alcaldia, 
òbviament, no podien signar fins que no es va produir un altre Decret de delegació, 
en aquesta cas no va ser genèrica, sinó específica, però l'Alcaldia sí que els va 
demanar als tres regidors afectats que continuaren coordinant les seues delegacions, 
i per tant, van continuar treballant. Com saben vostés, està el nou Decret que es va 
signar per delegacions, es va signar amb efecte retroactiu per a reconèixer aqueixa 
realitat que s'havia estat donant. Per tant, no hi ha hagut cap repercussió sobre els 
salaris, o sobre les dedicacions d'aquests regidors de Projecte Oliva afectats. D'altra 
banda, Sra. Pous, el tema de la Via de Ronda sap vosté que la direcció facultativa no 
és de l'ajuntament, és de la Generalitat, nosaltres el que fem allí és, en aquest cas, els 
nostres tècnics van i poden participar o poden donar la seua opinió, però no prenem 
decisions. Nosaltres també havíem detectat aqueixos problemes, o aqueixa situació 
després de les pluges i hui mateix, abans del plenari justament, ha vingut la direcció 
facultativa de la Generalitat, ha estat junt a la regidora, han estat mirant-ho in situ i, 
òbviament, l'obra està en garantia, encara no ha segut recepcionada per l'ajuntament, 
i si s'ha de tornar a tallar perquè s'ha d'arreglar això, es tornarà a tallar; només tinga 
coneixement de la decisió que pren la direcció facultativa els ho faré arribar. En 
qualsevol cas, l'ajuntament no pot prendre la decisió de si està acabada l'obra, o no, 
sinó que ha de ser la Generalitat. En principi sí que està l'obra acabada, però si hi ha 
defectes, òbviament, s'hauran d'arreglar o bé amb la garantia o perquè així ho 
dictamine la Generalitat o la Conselleria, en aquest cas. I respecte, al Sr. Llopis, a la 
reunió, ja li ha contestat parcialment el Sr. Peiró, però la reunió es convoca per 
l'Alcaldia, a petició, en aquest cas, de la junta de l'associació d'empresaris del 
polígon industrial El Brosquil, i són ells els que diuen qui volen que estiga de 
l'ajuntament en aqueixa reunió, i diuen, com ja li ha dit el Sr. Peiró, que volen que 
estiga el regidor de Polígons Industrials, el regidor d'Hisenda i l'alcalde. Allí mateix 
es va explicar que la competència per a adoptar aqueix acord de consignar 
pressupostàriament el crèdit suficient per tal que l'ajuntament faça front al projecte 
passa pel Ple; això no es va amagar en cap moment, que era el Ple el que tenia que 
tenia la competència d'adoptar aqueix acord, i per tant, jo no tinc cap problema, 
quan estiga ja aqueix expedient per a anar al Ple, de convocar una reunió altra 
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vegada amb la junta d’EPIB, i convocar al portaveus dels partits polítics, no hi ha 
cap problema, i que cada portaveu puga expressar allí el que vol fer en aqueixa 
votació del Ple; no tinc absolutament cap problema. Però el motiu és perquè 
l'associació demana una reunió amb mi, en aquest cas, i amb els dos regidors; vull 
dir, aqueix és el motiu pel qual ens vam reunir aquests regidors i qui els parla. Sr. 
Mengual, vol uns aclariments sobre la pregunta? Té la paraula, siga breu per favor.” 

 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Sra. Pastor, la línia que parlava, que li he preguntat, no 

és directament dels instituts; és l'ajuntament, la regidora d'Educació la que coordina 
i la que presenta el projectes al centre educatiu, no ho demanen directament ells, és 
la regidora d’Educació; per això, que faça una ullada, a vore si es podria. 
Evidentment, s'ha de coordinar amb els centres, però és directament l'ajuntament el 
que fa aqueixes peticions.” 

 
 
 Sr. alcalde: “Disculpe. Jo crec que li ha contestat la Sra. Pastor. Li ho ha dit. Vol 

aclarir-li-ho? Té la paraula.” 
 
 
 Sra. Pastor Bolo: “Jo crec que no cal molt aclariment, però és veritat que tots els 

programes europeus ixen dels propis instituts i dels propis centres escolars; mirarem 
a vore d'ofertar, però jo crec que ells tenen una línia de coordinació molt bona, 
independentment.” 

 
 
 Sr. alcalde: “Vosté vol un aclariment també? No és una nova pregunta, és un 

aclariment? Té la paraula.” 
 
 Sr. Llopis Ibiza: “És un aclariment. Vosté a mi m'ha respost una pregunta que jo li 

he fet, però l'aclariment que vull saber, la resposta del Sr. Peiró de quina pregunta 
era? Jo no li he preguntat res del que se m'ha respost. Vosté sí, Sr. alcalde, li ho 
agraïsc, la seua resposta em val; però tota l'explicació que hem tingut ací de mitja 
hora, la veritat jo no havia fet cap pregunta perquè ens explicarem perquè hem 
perdut aqueixa subvenció; però gràcies. Dir-li, l'aclariment és aqueix; jo no l'he feta, 
Sr. alcalde.” 

 
 
 Sr. alcalde: “Gràcies. Aquesta Alcaldia que, com sap vosté, té la competència i té 

les atribucions per Llei de moderar el Ple, ha cregut interessant que el Sr. Peiró 
estava donant explicacions que era de l'interés i que estava relacionat amb el que allí 
es va parlar, en aqueixa reunió a la qual vosté diu que no va poder anar. Per tant, 
aquesta Alcaldia, amb les atribucions que té, ha considerat interessant que el Sr. 
Peiró estava donant informació i explicacions a l'oposició que, en definitiva, és 
l'obligació que té el govern en aquest torn de precs i preguntes. He trobat interessant 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

 Pàgina: 57 

la informació que estava donant el Sr. Peiró, de xifres, i aquesta Alcaldia l’ha deixat 
continuar amb la resposta.” 

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


