AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 02/2018
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
22 DE FEBRER DE 2018.
HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES
HORA D’ACABAMENT:
21.20 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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

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

lloc indicat a l’encapçalament, es

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

l’objecte de realitzar la sessió del Ple

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

CARLOS MENGUAL MANZANARES
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ALFONSO FORRAT ESTÈVEZ

general de l’ajuntament.

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

El Ple es constitueix vàlidament, per

ALEJANDRO SALORT RUBIO

secretària.

complir

el

terç

legal

dels

seus

membres, i assisteix el president i la

JOSÉ SALAZAR CUADRADO
La Presidència declara oberta la sessió,

ABSENTS EXCUSATS:
ESTER MILLAN SOLDADO
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ

que es desenvolupa d’acord amb el
següent Ordre del Dia:

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA
SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART
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PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL 26 D’OCTUBRE DE 2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de
26 d’octubre de 2017, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL 23 DE NOVEMBRE DE 2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària
de 23 de novembre de 2017, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes
corresponent.
TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL 30 DE NOVEMBRE DE 2017.
Abans de sotmetre a votació l’aprovació de l’acta, la Sra. secretària indica que en la
sessió del 30 de novembre es sotmetia a aprovació una acta del 7 de setembre, en aquell
moment es deia que era una sessió ordinària, i en realitat era extraordinària i urgent; ara
ja en l’acta s’ha reflectit amb aqueix caràcter.
Tot seguit, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió
ordinària de 30 de novembre de 2017, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes
corresponent.
QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CORRESPONENT AL 12 DE DESEMBRE DE
2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària
i urgent de 12 de desembre de 2017, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes
corresponent.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
I URGENT CORRESPONENT AL 27 DE DESEMBRE DE 2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària
i urgent de 27 de desembre de 2017, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes
corresponent.
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PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA.
SISÉ.- DICTAMEN CI DE BENESTAR SOCIAL SOBRE SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ A VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I
POLÍTIQUES INCLUSIVES PER A L’ELABORACIÓ DE PLANS
MUNICIPALS D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, de data 14 de
febrer de 2018, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“SEGON.- DICTAMEN, SI S’ESCAU SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
PER A L’ELABORACIÓ DE PLANS MUNICIPALS D’INCLUSIÓ I COHESIÓ
SOCIAL.
El Regidor de Benestar Social, Sr. Alejandro Salort Rubio, formula proposta sobre la sol·licitud
de subvenció a Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a l’elaboració
de Plans Municipals d’Inclusió Social.
Vista l’Ordre 11/2017, de 18 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions dirigides al desenvolupament de Plans Municipals d’Inclusió i Cohesió Social.
Vist l’article 3 en el que s’estableix que els beneficiaris seran poblacions que superen els 10.000
habitants.
Vista la Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions per a
impulsar l’elaboració de Plans Municipals d’Inclusió i Cohesió Social.
Es proposa a la Comissió de Benestar Social que dictamine de conformitat els següents acords:
PRIMER: Sol·licitar a Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives la
subvenció per a impulsar l’elaboració de Plans Municipals d’Inclusió i Cohesió Social.
SEGON: Aprovar l’inici de l’elaboració d’un Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social,
concorde a l’estructura arreplegada en el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social 2017-2020 de
la Generalitat, i
Aprovar la creació del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials.
TERCER: De l’acord que recaiga s’eleve a la consideració del Ple de l’Ajuntament.
QUART: Tramitar certificat de l’acord del Ple a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, en els termes del Annex I que acompanya a la Resolució 29 de desembre
de 2017, publicada en el DOGV núm. 8218/ 23.01.2018.
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Seguidament es procedix a estudi i deliberació pels membres de la Comissió.
La Comissió Municipal Informativa de Benestar Social, per unanimitat dels seus membres,
dictamina favorablement el següent:
PRIMER: Sol·licitar a Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives la
subvenció per a impulsar l’elaboració de Plans Municipals d’Inclusió i Cohesió Social.
SEGON: Aprovar l’inici de l’elaboració d’un Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social,
concorde a l’estructura arreplegada en el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social 2017-2020 de
la Generalitat, i
Aprovar la creació del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials.
TERCER: De l’acord que recaiga s’eleve a la consideració del Ple de l’Ajuntament.
QUART: Tramitar certificat de l’acord del Ple a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, en els termes del Annex I que acompanya a la Resolució 29 de desembre
de 2017, publicada en el DOGV num. 8218/ 23.01.2018.”

Finalitzada la intervenció, que després es reproduirà.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el
dictamen transcrit anteriorment.
La intervenció a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueix tot seguit:
 Sr. Salort Rubio: “En aquest punt el que demanem és la corporació municipal que
done el vistiplau, com ho va fer en la passada Comissió de Benestar Social, per
donar inici al pla municipal d’inclusió i cohesió social, acord amb el qual
procedirem a demanar la subvenció a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives. És un projecte que creiem que va en la línia correcta, que és molt positiu
per a Oliva, i espere el suport de la resta de grups polítics.”
SETÉ.- DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS SOBRE BASES
DEL V CERTAMEN “AMAT” DE TEATRE AMATEUR D’OLIVA 2018.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 13
de febrer de 2018, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“BASES V CERTAMEN “AMAT” DE TEATRE AMATEUR DE D’OLIVA 2018”.
ATESA la proposta d’aprovació de les bases del V Certamen “Amat”de Teatre Amateur de
d’Oliva, presentada pel Sr. Enric Escrivà Cots, Regidor de Cultura, amb data 8 de febrer del
2018, la qual és com segueix:
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"Enric Escrivà Cots, en la seua qualitat de Regidor Delegat de Cultura, 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, proposa a la Comissió Informativa
Municipal de Serveis Socioculturals que dictamine favorablement la següent proposta:
Acord sobre Aprovació de les Bases del V Certamen Amat de Teatre Amateur d’Oliva 2018 i
Convocatòria del V Certament Amat de Teatre Amateur 2018
ANTECEDENTS
La Delegació de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, després de l’èxit assolit en les anteriors edicions del
Certamen de Teatre Amateur d’Oliva i per tal d’estimular als particularsi associacions sense ànim de lucre
de la ciutat, per a que desenvolupen una activitat cultural d’utilitat pública com és el foment del teatre
Amateur, ha previst realitzar engunay, la V edició del Certament Amat de Teatre Amateur d’Oliva 2018.
PROPOSTA D’ACORD
Conseqüentment, es proposa a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Socioculturals que eleve al
Ple de l’Ajuntament, la proposta que seguidament s’indica:
Que es dictamine favorablement i eleve al Ple de la Corporació, previ informe jurídic i fiscalització de la
Intervenció Municipal, les següents propostes:
Primer.- Aprovació de les bases del V Certamen Amat de Teatre Amateur d’Oliva 2018.
Segon.- Convocatòria del V Certamen Amat de Teatre Amateur d’Oliva 2018.
Oliva, 22 de gener del 2018.
El Regidor Delegat de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva. Enric Escrivà Cots."

ATÉS que en la Comptabilitat del Pressupost Municipal de Despeses, corresponent al
Pressupost Municipal de l’any 2018, en la partida 33400/4810000, de l’aplicació pressupostària
"Promoció cultura - Premis. Beques", consta la retenció de crèdit amb el número d’operació
220180000345, per un import total de 3.200 €.
ATÉS que en la Comptabilitat del Pressupost Municipal de Despeses, corresponent al
Pressupost Municipal de l’any 2018, en la partida 33400/2269900, de l’aplicació pressupostària
"Promoció cultura – Despeses diverses", consta la retenció de crèdit amb el número d’operació
220180000269, per un import total de 7.000 €.
ATESA la redacció de les esmentades bases per al certamen de teatre, redactades pels Serveis
Culturals, on consta la informació necessària per poder participar en dit certamen.
La Comissió sotmet a votació la proposta d’aprovació de les Bases del V Certamen Amat de
Teatre Amateur d’Oliva 2018 i Convocatòria del V Certament Amat de Teatre Amateur 2018
Segons el sistema vigent de vot ponderat dels membres presents: vota a favor el representant del
Grup Municipal Compromís, Enric Escriva Cots; el representant del Grup Municipal Esquerra
Unida Alex Salort Rubio; el representant del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva, Yolanda Pastor
Bolo; l’abstenció del representant del Grup Partit Popular, Hilario Robles Serrano .
La Comissió, per majoria de vots a favor, DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva a
l’Ajuntament Ple el següent:
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PRIMER.- Aprovació de les Bases del V Certamen Amat de Teatre Amateur d’Oliva 2018 i
Convocatòria del V Certament Amat de Teatre Amateur 2018, la redacció de les quals és com
segueix:
“V CERTAMEN AMAT DE TEATRE AMATEUR D’OLIVA 2018
BASES
1. PARTICIPANTS
Podran participar tots els grups de teatre, sense ànim de lucre, que no tinguen estructura
empresarial, tant independents com vinculats a tot tipus d’associacions, entitats o institucions
culturals, socioculturals o lúdiques que representen obres en les quals el valencià siga el vehicle
d’expressió artística i tinguen la seu social a la Comunitat Valenciana.
2. INSCRIPCIÓ
2.1. Els grups hauran d’emplenar la fitxa d’inscripció i presentar-la o trametre-la a:
5é Certamen «aMat» de Teatre amateur d’Oliva
Serveis Culturals. Ajuntament d’Oliva
c/ Major, 12. 46780 Oliva
Tel. 962 850 255
Horari d’atenció al públic: de 09 a 14 hores, de dilluns a divendres
Correu-e: oliva.cultura@gmail.com
2.2. Un grup no podrà presentar cap obra que el mateix col·lectiu ja haja representat en una
edició anterior.
2.3. Els grups que participen hauran d’aportar un DVD-vídeo, el text de l’obra que
representaran i un dossier amb la memòria de les seues activitats. A més a més, la l’organització
es reserva la possibilitat d’acordar amb els grups l’assistència a una representació o a un assaig
general de l’obra.
2.4. Juntament amb la sol·licitud d’inscripció, tots els grups hauran de trametre una sinopsi de
l’obra (màxim 10 línies); dues fotografies en suport digital (amb una resolució mínima de 300
dpi); el repartiment, la fitxa tècnica i un resum de l’historial del grup (màxim 10 línies); i amb
caràcter obligatori, els permisos corresponents de la Societat General d’Autors i Editors, o de
l’autor de l’obra, per representar l’obra que proposen, sense els quals no podran participar en el
certamen.
2.5. El termini d’inscripció s’iniciarà el 5 de març i finalitzarà el 6 d’abril de 2018. A partir
d’aquesta data es procedirà a la selecció dels grups participants.
3. SELECCIÓ
3.1. Una Comissió de Selecció triarà, entre les propostes presentades, cinc grups participants i
dos de reserva.
3.2. Els cinc grups seleccionats i els dos de reserva hauran de confirmar la seua participació en
un termini màxim de 3 dies, des del moment en què se’ls comunique la selecció.
3.3. La retirada no justificada del certamen d’un grup seleccionat suposarà l’exclusió de la seua
candidatura en edicions posteriors. A tal efecte, la decisió de la comissió organitzadora serà
inapel·lable.
4. CATEGORIES
S’estableix una sola categoria per a totes les obres representades. Cada obra podrà constar d’un
o més actes.
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5. LLENGUA
5.1. Totes les obres es representaran en valencià.
5.2. La documentació que cada grup trametrà al concurs haurà d’estar redactada en valencià.
5.3. El text de l’obra a representar haurà d’estar escrit o traduït al valencià dins del termini de
recepció de propostes.
6. DATES, LLOC DE REPRESENTACIÓ DE LES OBRES I CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES DE L’ESPAI
6.1. Les obres es representaran al Teatre Olímpia d’Oliva, situat al carrer Major núm. 18, els
dies 4, 5, 11, 12 i 19 de maig de 2018.
6.2. El muntatge s’haurà d’adaptar a l’espai disponible per a l’escenari que té una amplària de 9
metres de boca per 5 d’alçada, una profunditat d’11 metres de fons i altres 6 metres d’alçada
fins a les vares.
7. ASSAJOS
7.1. Els grups podran disposar del local per assajar o realitzar el muntatge de l’obra que
representaran, el mateix dia de la data d’actuació, a partir de les 09 hores.
7.2. L’Ajuntament d’Oliva posarà a l’abast dels grups seleccionats una relació amb la dotació
tècnica de què disposa el Teatre Olímpia. Qualsevol necessitat que no aparega correrà per
compte dels grups participants.
7.3. L’Ajuntament d’Oliva no disposa de personal auxiliar de càrrega i descàrrega per als grups
que participen en el certamen.
8. RÈGIM DE CONCESSIÓ DELS PREMIS.
La concessió dels premis es realitzarà per mitjà del sistema de concurrència competitiva, a
través de la Comissió de Selecció, que valorarà la fase de preselecció, i el Jurat Avaluador, que
valorarà la fase final d’acord amb la documentació i actuació dels grups participants.
9. COMISSIÓ DE SELECCIÓ I JURAT AVALUADOR.
9.1. Per a la selecció dels cinc grups participants es nomenarà una Comissió de Selecció que
estarà composta pels següents membres:
PRESIDENT: Sr. regidor de Cultura: Enric Escrivà Cots.
SUPLENT: Sr. Regidor de Joventut: Alejandro Salort Rubio.
VOCALS:
Sr. director de l’Escola Municipal de Teatre: César Monzonís Cortell.
Sr. tècnic d’animació juvenil: Ramon Llopis Martínez.
SECRETARI: Sr. secretari de la Comissió Municipal Informativa de Serveis
Socioculturals: Vicent Olaso Sendra.
SUPLENT: Sra. secretària suplent de la Comissió Municipal Informativa de Serveis
Socioculturals: Mª Ángeles Salabert Nadal.
9.2. Per a l’avaluació de les obres seleccionades que es representen es nomenarà un Jurat
Avaluador, que estarà compost per:
PRESIDENT: Sr. regidor de Cultura: Enric Escrivà Cots.
SUPLENT: Sr. Regidor de Joventut: Alejandro Salort Rubio.
VOCALS:
Sr. tècnic de Cultura: Josep Antoni Santoni Grimalt.
Sr. tècnic de Promoció Lingüística: Miquel Lleches Colomar.
Sr. president de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana: Manuel Vivó
Puche.
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SECRETARI: Sr. secretari de la Comissió Municipal Informativa de Serveis
Socioculturals: Vicent Olaso Sendra.
SUPLENT: Sra. secretària suplent de la Comissió Municipal Informativa de Serveis
Socioculturals: Mª Ángeles Salabert Nadal.
10. CRITERIS D’AVALUACIÓ.
10.1 Per a la selecció de les obres, la Comissió de Selecció triarà cinc companyies de
conformitat amb els següents criteris i barems de puntuació:
a) Valoració de la qualitat del text de l’obra a representar, que es puntuarà de 0 a 5 punts.
b) Valoració de la trajectòria de la companyia, que es puntuarà de 0 a 5 punts.
10.2 Per a la valoració de les representacions teatrals, el Jurat Avaluador es remetrà als següents
criteris i barems de puntuació:
a) Valoració de la tècnica d’interpretació dels diferents personatges, expressió corporal i
expressió oral, que es puntuarà de 0 a 10 punts.
b) Valoració de l’adaptació del text, que es puntuarà de 0 a 10 punts.
c) Valoració de l’acció i la connexió amb el públic, que es puntuarà de 0 a 10 punts.
d) Valoració de la correcció en l’ús de la llengua i la dicció, que es puntuarà de 0 a 10
punts.
e) Valoració de l’escenografia, que es puntuarà de 0 a 10 punts.”
Oliva, 8 de febrer de 2018
SEGON.- Assignar a la celebració del V Certamen AMAT de teatre Amateur d’Oliva 2018 la
retenció de crèdit número d’operació 220180000345 del Pressupost Municipal de l’any 2018,
per import de 3.200 €, corresponent a la partida 33400/4810000, de l’aplicació pressupostària
"Promoció cultura - Premis. Beques", i la retenció de crèdit número d’operació 220180000269
del Pressupost Municipal de l’any 2018, per import de 7000 €, corresponent a la partida
33400/2269900, de l’aplicació pressupostària "Promoció cultura-Despeses diverses”
TERCER.- Publicar les bases V certamen “AMAT” de Teatre Amateur d’oliva 2018 a la
BDNS i amb posterioritat en el Boletí Oficial de la Província.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el
dictamen transcrit anteriorment.
VUITÉ.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR, SOBRE L’EQUILIBRI ENTRE LES
RETRIBUCIONS I DRETS DE LES DIFERENTS FORCES I COSSOS DE
SEGURETAT DE L’ESTAT AMB LA RESTA DE COSSOS POLICIALS.
Es dóna compte de la Moció presentada pel Grup Partit Popular, amb registre d’entrada
núm. 2323, de data 9 de febrer de 2018, que és del següent tenor literal:
“El Grup Municipal en l’Ajuntament d’Oliva, conforme al previst en el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, desitja elevar al Ple
Municipal la següent Moció:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat exerceixen en la nostra societat un
paper fonamental en la defensa dels drets i llibertats dels ciutadans.
Actualment el salari del personal de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat presenta
diferències amb la resta de Cossos policials que operen en el nostre país, diferències que estan
absolutament injustificades.
La dignificació salarial de les FCSE és una reivindicació històrica. No és just que els agents de
les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perceben una retribució inferior a la dels agents
d’altres cossos policials, per tant els poders públics han de cuidar amb especial interés
l’equilibri en les condicions sociolaborals d’aquests col·lectius tan fonamentals en el nostre
Estat de Dret.
El passat 16 de gener, el Ministre d’Interior va presidir sengles reunions amb representants dels
dos Cossos; primer el Consell de la Policia Nacional a la seu de la Direcció General i,
posteriorment, el Consell de la Guàrdia Civil a la seu de la Benemèrita. Ambdues reunions es
van desenvolupar en un clima de ple enteniment i col·laboració, i com a conseqüència d’açò
s’ha acordat la constitució d’una mesa de negociació per a la culminació del procés
d’equiparació.
El Ministre d’Interior va presentar un principi d’acord en el qual va oferir una «equiparació
completa, total i integral» amb les policies autonòmiques. La idea sobre la qual gira l’oferta
d’acord és la de “a igual treball, mateixa dedicació i idèntica responsabilitat, li correspon el
mateix sou i els mateixos drets sociolaborals”.
La implantació d’unes condicions laborals homogènies i d’uns drets socials similars per a tots
els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat així com dels Cossos de Seguretat
Autonòmics i de les Policies Locals i d’una retribució equiparable entre tots ells, és fonamental
si volem que la societat compte amb un servei de seguretat ciutadana més eficaç.
Per tot l’exposat, el Grup municipal Popular sotmet a l’aprovació pel Ple la següent
MOCIÓ
Instar al Govern a continuar avançant per a aconseguir un acord amb els representants de les
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en el qual, sense desvirtuar els elements essencials que
defineixen a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil, es garantisca l’equilibri entre les
retribucions i els drets de tots i cadascun dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat de
l’Estat amb la resta de cossos policials amb competències a Espanya. Així mateix considerem
necessari l’estudi i, si escau, l’aprovació de normes de caràcter bàsic que, sense interferir en les
competències d’altres administracions, eviten que aquests desequilibris que ara es tracta de
corregir tornen a produir-se en el futur. “

Finalitzades les intervencions, que després es reproduiran.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat de tots els membres assistents, acorda aprovar la
Moció transcrita anteriorment.
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Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot
seguit:
 Sr. Llopis Ibiza: “Hui ací el Grup Popular portem a plenari aquesta moció que a dia
d’avui ens haguera agradat portar abans d’una manera més cordial, per dir-ho
d’alguna forma; però he de dir que, per a ser sincer, em trobe decebut i no amb
vostés, companys de corporació, dels quals estic segur que donaran el seu vot
favorable a aquesta moció en defensa de l’equiparació salarial entre les forces i
cossos de seguretat de l’estat. Estic decebut amb el meu propi partit polític a nivell
d’estat, perquè aquest debat sobre l’aprovació de l’equilibri en les retribucions i
drets tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional amb la resta de cossos
policials està fent-se molt pesat, i no justament per als polítics que tenen aquesta
competència per a aprovar aquest dret i justa reivindicació, que tant de temps han
estat esperant els nostres agents, sinó pesada tant per a la Guàrdia Civil com per a la
Policia Nacional que veuen com passa el temps i van passant-se la pilota entre un
ministre i un altre. Jo ho podria entendre si governara una coalició de diferents
grups, però açò ara mateix no ocorre; governa un únic partit i la responsabilitat és
d’ells, aleshores, si els demés no volen aprovar-li la proposta, cadascú ja és
responsable dels seus propis actes, però no entenc que dins del mateix govern no es
posen d’acord amb aquest tema tan important. Moltes vegades ens ocorre que no
estem assabentats d’algunes gestions, o lleis o condicions d’alguns temes que estan
tractant-se des del Congrés dels Diputats, i els critiquem i de vegades podem ser,
inclús, injustos amb els nostres representants tant autonòmics com estatals en
algunes mesures que prenen; però en aquesta ocasió no em serveix cap explicació, ni
raonament que ens arriba des del meu propi partit. Ací a Oliva nosaltres tenim una
caserna de la Guàrdia Civil i crec que no són pocs els ciutadans d’Oliva, per no dir
de tota Espanya, els qui en alguna ocasió ens ha fet falta l’ajuda d’aquest cos, igual
d’important que la Policia Nacional; uns funcionaris especials que treballen de
dilluns a diumenge, els 365 dies de l’any i amb la incertesa de no saber si van a
tornar a casa amb vida del seu treball. Per això, hui ací, com a portaveu del Partit
Popular de la ciutat d’Oliva, presente aquesta moció per a donar suport al 100% a la
reivindicació que estan portant a terme les nostres forces i cossos de seguretat de
l’estat, i no tinguen cap dubte que aquest regidor que els parla portarem aquesta
moció on calga i la defensarem on siga i faça falta. No és la primera vegada que el
Partit Popular portem una reivindicació fins la mateixa mà d’un ministre, i els
assegure que lluitarem per a fer tot el possible perquè des del govern de l’estat
espanyol vegen com nosaltres la importància de defensar aquest dret que tenen tant
la Guàrdia Civil com la Policia Nacional.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “No vaig a estendre’m massa perquè crec que en
l’exposició que ha fet el portaveu del Partit Popular ha fet un raonament molt ajustat
a la realitat, i és evident que el seu partit té la possibilitat de poder aprovar o acabar
amb aquesta diferència salarial, evidentment, si hi ha voluntat política. Sembla que
de moment van passant-se un poc o estan treballant, allargant la possibilitat aquesta
en el temps, i no s’acaben de definir al respecte. Jo crec que un dels principals
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cossos, ens agrade més o menys, que estan sempre al costat del ciutadà, sobretot, ací
a nivell de la comarca de la Safor, ho podem vore, el cos de la Guàrdia Civil; i per
tant, no crec que siga just que un guàrdia civil cobre molt menys que un policia
autonòmic o un nacional; no perquè, a més, la seua tasca és importantíssima i,
conforme he dit, contínuament estan demostrant-ho dia a dia que així és. I crec que,
efectivament, aquesta moció, la reivindicació i la proposta que fa és totalment justa,
i des del partit Gent d’Oliva anem a votar a favor de la mateixa.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament dir que recolzem les propostes d’aquest escrit pel
Partit Popular. Esperem que el Partit Popular que li demana al Partit Popular de
Madrid apleguen aquests contactes i, almenys, la mateixa voluntat que pareix que es
té ací a l’Ajuntament d’Oliva es tinga a nivell nacional, cosa que dubtem, però per la
nostra part donem suport perquè crec que és de justícia.”
NOVÉ.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT AIGUA,
MODERNITZACIÓ I SALUT PÚBLICA, SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA
COMPOSICIÓ DE LA PONÈNCIA TÈCNICA MUNICIPAL D’ANÀLISI
AMBIENTAL.
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 assenyala l’article
82.3 del ROF, per unanimitat dels membres assistents, es passa a examinar l’assumpte
de l’epígraf.
Informats de la proposta de la Regidora de Medi Ambient i Aigua, Modernització i
Salut Pública, de data 15 de desembre de 2017, sobre la proposta de modificació de la
composició de la ponència tècnica per a la qualificació d’activitats, que diu textualment:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA PONÈNCIA
TÈCNICA PER A LA QUALIFICACIÓ D’ACTIVITATS.
Com a conseqüència de l’entrada en vigor, l’11 d’agost de 2006, de la Llei 2/2006, de 5 de
maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, el Ple de l’Ajuntament, en sessió
ordinària celebrada el 28 de setembre de 2006, va adoptar, d’entre altres, Acord pel qual es
creava la Ponència Tècnica Municipal d’Anàlisi Ambiental.
La composició d’aquesta Ponència Tècnica va ser modificada per Acord del Ple de
l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2008, plantejant-se la
necessitat d’efectuar un nou canvi tenint en compte que el President de la mateixa ha sigut
nomenat, en comissió de serveis, tècnic de gestió de seguretat pública en la Conselleria de
Presidència.
Vista, a més, la conveniència de nomenar suplents als càrrecs de President i Secretari de la
referida Ponència Tècnica.
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Per la Regidora Delegada de Medi ambient i Aigua, Activitats, Modernització i Salut Pública,
Sra. Imma Ibiza Cots, s’eleva a la Comissió de Foment Econòmic la següent PROPOSTA
D’ACORD
PRIMER.- Modificar l’apartat Quart de l’Acord plenari, de 28 de setembre de 2006, pel qual es
va crear la Ponència Tècnica per a la Qualificació d’Activitats, que va ser modificat per l’Acord
Plenari de 25 de setembre de 2008, que queda redactat de la següent manera:
“Que la Ponència Tècnica quede formada pels càrrecs següents i amb les competències que
s’indiquen:
- Sofia Gregori Bosch, TAG, amb la missió d’actuar com a Secretària de la Ponència,
actuant com a suplent el Cap del Departament Jurídic d’Urbanisme.
- Miquel Gomis Mascarell, Enginyer, com a President de la Ponència i amb la missió
d’imposar els condicionants vinculants en matèria de la seua competència municipal
(incendis, sorolls, molèsties a tercers…), actuant com a suplent l’Enginyer Tècnic
Industrial adscrit al Departament d’Activitats.
- Fermín Moratal, Tècnic de Sanitat i depuració d’aigües residuals, amb la missió
d’imposar els condicionants vinculants en matèria d’abocaments.
- Carmen Santonja, Tècnic de Medi ambient, amb la missió d’imposar els
condicionants vinculants en matèria de Sòl No Urbanitzable.
- Juan Ramón Porta, Arquitecte Tècnic, amb la missió d’imposar els condicionants
vinculants en matèria de Disciplina Urbanística.
SEGON.- Modificar l’apartat Setè del citat Acord plenari, que queda redactat de la següent
manera:
“Aprovar la Presidència i Secretaria de la Ponència Tècnica Municipal d’Anàlisi Ambiental.
Actuarà com a President d’aquesta Ponència Tècnica l’Enginyer Tècnic Industrial Municipal, D.
Miquel Gomís Mascarell, i com a suplent l’Enginyer Tècnic Industrial adscrit al Departament
d’Activitats. Serà Secretària d’aquesta, amb veu però sense vot, la TAG, Sra. Sofia Gregori
Bosch, i com a suplent el Cap del Departament Jurídic d’Urbanisme.”

Finalitzada la intervenció, que després es reproduirà.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar la
proposta transcrita anteriorment.
La intervenció a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueix tot seguit:
 Sra. Ibiza Cots: “Només explicar el motiu de per què s’han fet aquests
nomenaments. Com saben, hi havia una vacant en la ponència tècnica que
normalment es reuneix per a determinar llicències d’activitats ambientals, i s’ha
determinat que siga el tècnic que hi ha actual, perquè el tècnic que va entrar, quasi
amb tota la certesa entrarà en aquests dies, està treballant fins ara en una empresa
privada, i té molts expedients en aquest ajuntament que segurament no podrà estar
en la ponència tècnica. Aleshores, hem decidit que fóra Miquel Gomis, el que tenim
ara com a enginyer industrial; i també modificar un poc perquè no ens tornara a
passar en cas d’una baixa, posar suplents, aleshores, hem posat el segon adscrit,
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seria el segon tècnic industrial, i una altra persona que seria el secretari o secretària,
que seria el que estaria en TAG d’Urbanisme. Simplement això; aqueix ha sigut el
motiu.”
Abans de passar a la segona part del Ple, de control i seguiment de l’acció de govern, el
Sr. alcalde indica que es retiren els assumptes desé, onzé, dotzé i tretze, i manifesta el
següent:
 Sr. alcalde: “Tal com vaig dir en la Junta de Portaveus, des del punt desé fins al
punt tretzé es retiren de l’ordre del dia, perquè la Comissió d’Hisenda, de la qual
emanen, encara que no són dictamen i per tant no hi havia necessitat de passar-los
prèviament per la Comissió d’Hisenda i haurien pogut vindre, directament, a donar
compte al Ple; però en qualsevol cas, van formar part, com és tradició, de l’ordre del
dia de la comissió, els tres punts de donar compte, la comissió es va convocar tres
dies abans per correu electrònic, però no per paper. Hi ha un escrit de la regidora
Sra. Ana Morell que ho diu. Per tant, encara que la incidència és mínima, he parlat
amb el regidor d’Hisenda, s’ha preferit retirar-los i se’n donarà compte primerament
en la pròxima Comissió Ordinària d’Hisenda i, en acabant, ja al pròxim Ple.”
PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
CATORZÉ.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 294/18, DE 31 DE
GENER, SOBRE COMPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
Es dóna compte del Decret de referència, la part dispositiva del qual diu:
“PRIMER. La Junta de Govern Local, sota la Presidència d’aquesta Alcaldia queda
constituïda pels regidors, tinents d’alclade següents:
Sr. Alejandro Salort Rubio, primer tinent d’alcalde
Sr. José Salazar Cuadrado, segon tinent d’alcalde
Sr. Vicent Canet Llidó, tercer tinent d’alcalde
Sra. Rosa Ana Miñana Morell, quarta tinent d’alcalde
SEGON. Notificar aquesta Resolució a les persones designades. Per al seu coneixement
i efectes oportuns.
TERCER. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es realitze i publicar en el Butlletí Oficial de la Província.”
Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:
 Sr. Mengual Manzanares: “La meua pregunta és, per què, o quines raons motiven
a tres membres del govern a abandonar la Junta de Govern.”
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 Sr. alcalde: “Vosté ha fet ús del seu torn d’intervenció i, per tant, si en el segon torn
d’intervenció vol replicar o contestar, bé, i si no continuem. Té la paraula, Sr.
Peiró.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Crec que ho vam deixar prou clar quan vam dimitir de les
Tinences d’Alcaldia; consideràvem que no devíem estar en la Junta de Govern i, per
tant, no estem en la Junta de Govern.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Jo sé que vostés s’inventen fórmules de govern, que si
col·laboració; però és un poc ridícul que sent membres del govern vostés no
estiguen en la Junta de Govern.”
QUINZE. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 127/18 AL 423/18.
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 127/18, de 22 de gener
de 2018, fins el Decret núm. 423/18, de 12 de febrer de 2018.

DESPATX EXTRAORDINARI.
Prèvia declaració d’urgència acordada amb el quòrum exigit en l’article 51 del text refós
de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, i l’article 83 del ROFRJEL, es
passa a examinar els següents assumptes no inclosos en l’ordre del dia:
1r.- DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS SOBRE LA
PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX
1/2018.
Havent donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns
Municipals, de data 20 de febrer de 2018, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu
textualment:
“DICTAMEN
CARLOS CLOQUELL ESCRIVÀ, Secretari Delegat de la Comissió d’Hisenda i béns
Municipals,
CERTIFIQUE que la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en sessió extraordinària i urgent
que va tindre lloc el dia 20 de febrer de l’any 2018, es va dictaminar favorablement, amb el vot
favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-Compromís, 5 votos), Dª Mireia
Francesca Morera Alemany (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 vots) i D. Alejandro
Salort Rubio (representant d’Esquerra Unida-Acord Ciutadà, 1 vot) i l’abstenció de Dª
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Alejandra Tomás Doménech Verdú (representant del PP, 6 vots) entre altres, el següent
assumpte:

“Assumpte: Reconeixement extrajudicial de crèdits REX 01/2018.
El dia 14 de febrer es va proposar l’inici de l’expedient REX 01/2018 per a procedir a l’aprovació de
determinades despeses que es relacionen, que van quedar pendents d’aplicar al pressupost corresponent o
que han tingut entrada en aquest ajuntament en l’exercici 2018, corresponent la despesa a l’exercici
anterior o no havent-se ajustat a la normativa d’aplicació, per un import total de 190.921,51 € pels serveis
o subministraments que s’indiquen.

FRAS REX 1/2018 REGISTRADAS EN 2017
Nº de Entrada Fecha

Nº de Documento

Fecha Dto.

SIT

Operación

F/2017/4724

23/08/2017

28530530

07/08/2017

1.234,20

Pen Aplicar Ppto

220170028782 G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
0003450908 PARKING PISCINA MUNICIPAL DE OLIVA DEL MAR , OLIVA 4678033400
VARIEDADES
2269900
TOTEM 16/0

F/2017/5945

31/10/2017

28672886

25/10/2017

121,00

Pen Aplicar Ppto

220170028783 G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
0003332620 TEATRE OLIMPIA - OLIVA MAYOR 18 , 18 OLIVA 46780 REPRESENTACION
33400
2269900
27/10/2017 LIL-LIP

F/2017/5946

31/10/2017

28672885

25/10/2017

259,94

Pen Aplicar Ppto

220170028784 G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
0003332620 TEATRE OLIMPIA - OLIVA MAYOR 18 , 18 OLIVA 46780 REPRESENTACION
33400
2269900
06/10/2017 PAPIR

F/2017/6687

28/11/2017

Emit- 81

28/11/2017

4.676,65

Pen Aplicar Ppto

220170028785 B98532922

PRODUCCIONES SAFOR, S.L.

F/2017/6692

28/11/2017

28696881

23/11/2017

925,65

Pen Aplicar Ppto

220170028786 G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
0003332620 TEATRE OLIMPIA - OLIVA MAYOR 18 , 18 OLIVA 46780 VARIEDADES
33400
MANEL
2269900
29/10/2017 MOD

F/2017/6723

01/12/2017

2017/166

30/11/2017

5.809,82

Pen Aplicar Ppto

220170028787 B96962980

GESTION SALUD Y DEPORTE S.L.U.

REX.-Bailes de salón / Yoga / Pilates / Zumba / Psicomotricidad / Funky hip hop / Gimnasia
34100 de
2270000
mantenimiento N

F/2017/7079

11/12/2017

Rect-D17 18

11/12/2017

933,33

Pen Aplicar Ppto

220170028789 25410384F

MONZONIS CORTELL CESAR

REX.- Rect. D18 17 / D18/17 ( DOCÈNCIA ESCOLA MUNICIPAL TEATRE MES DESEMBRE
33400
2270000
2017 )

F/2017/7116

11/12/2017

Emit- 164

11/12/2017

1.089,00

Pen Aplicar Ppto

220170028790 B97555783

AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONAL, S.L.

REX.- Alqu equipo sonido e iluminación con servicio técnico transporte y montaje 33400
incluidos para
2270000
""Molt de sorol

F/2017/7117

11/12/2017

Emit- 165

11/12/2017

834,90

Pen Aplicar Ppto

220170028791 B97555783

AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONAL, S.L.

REX.- Servicio técnico 13-11- 2017 para montaje de Musical ""One day I¿ll fly away""
33400
de IES2270000
Gabriel Ciscar / t

F/2017/7217

13/12/2017

16/2017

15/11/2017

580,80

Pen Aplicar Ppto

220170028792 B98788607

MESCANYETA, S.L.

REX.- RUTA BARRIO SANT FRANCESC, C/ CONDE OLIVA Y ALREDEDORES DÍA
33400
28-10-2017
2269900
Y TALLER DE

F/2017/7233

13/12/2017

17 000220

13/12/2017

453,75

Pen Aplicar Ppto

220170028793 20050223L

CAÑAMAS LLOPIS VICENTE

REX.- IMPRESIÓN Y DISEÑO 2.500 TRÍPTICOS PROGRAMACIÓN FIESTAS NAVIDAD
33800

F/2017/7275

14/12/2017

2017/180

14/12/2017

5.210,87

Pen Aplicar Ppto

220170028794 B96962980

GESTION SALUD Y DEPORTE S.L.U.

REX.Bailes de salón / Yoga / Pilates / Zumba / Psicomotricidad / Funky hip hop / Gimnasia
34100 de
2270000
mantenimiento D

F/2017/7308

14/12/2017

708107639

14/12/2017

446,13

Pen Aplicar Ppto

220170028795 B96216288

COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. REX.- ALBARAN R 702119316 01/12/2017 REF: FESTES / FLEXILIGHT INSTANT33800
220V TP2210000
/ FLEXILIGHT CA

F/2017/7319

14/12/2017

1- 923

15/11/2017

2.420,00

Pen Aplicar Ppto

220170028796 B53699476

JFM SO I ILUMINACIO S.L.

REX.- ACTE FALLES. / PRESENTACIO FALLERA MAJOR DECORAT ,CORTINES,GRADES.
33800
2270000
MUNTAGE I DE

F/2017/7335

15/12/2017

E 66

15/12/2017

3.546,97

Pen Aplicar Ppto

220170028797 G46408613

UNION DEPORTIVA OLIVA

REX.- prestación servicio escuela futbol base durante DICIEMBRE correspondiente
34100
al curso2210000
escolar 17-18

F/2017/7343

15/12/2017

30

15/12/2017

1.836,83

Pen Aplicar Ppto

220170028798 G46801460

CLUB HANDBOL OLIVA

REX.- ESCUELA HANBOL DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7380

15/12/2017

14/2017

15/12/2017

1.049,80

Pen Aplicar Ppto

220170028799 G98806318

CLUB DE PADEL OLIVA

REX.- ESCUELA PADEL DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7383

15/12/2017

12

15/12/2017

838,11

Pen Aplicar Ppto

220170028800 G46888574

CLUB COLLA ESPORTIVA EL CORRIOL

REX.- ESCUELA ATLETISMO Y PIN-PON DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7385

15/12/2017

2017/09

15/12/2017

396,35

Pen Aplicar Ppto

220170028801 G97039465

ASSOCIACIO LA SAFOR EN DANSA

REX.- ESCUELA DANZA CLÁSICA DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7386

15/12/2017

2017 / 10

15/12/2017

141,75

Pen Aplicar Ppto

220170028802 G46714408

CLUB DE AJEDREZ OLIVA

REX.- ESCUELA AJEDREZ DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7387

15/12/2017

2017- 11

15/12/2017

2.264,40

Pen Aplicar Ppto

220170028803 G46642591

CLUB BASQUET OLIVA

REX.- ESCOLA MUNICIPAL DE BASQUET. PERIODO DICIEMBRE-17

34100

2270000

F/2017/7388

15/12/2017

20/17

15/12/2017

1.235,20

Pen Aplicar Ppto

220170028804 G46873287

CLUB PILOTA OLIVA

REX.- ESCUELA PELOTA VALENCIANA DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7439

18/12/2017

454

13/12/2017

169,88

Pen Aplicar Ppto

220170028805 20029443P

SABATER TOMAS JUANJO

REX.- 100 CARTELES ""MILLONES DE ESTRELLAS 1 CARTEL Y 600 ENTRADAS.
33400

2269900

F/2017/7442

18/12/2017

52/17

30/09/2017

462,00

Pen Aplicar Ppto

220170028806 E98089543

FORN GERMANS PARIS CB

REX.- ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA 120 PERSONAS.- CULTURA

2050000

F/2017/7481

19/12/2017

2017 39

15/12/2017

4.235,00

Pen Aplicar Ppto

220170028807 G11503679

FUNDACION MIGRES

REX.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE REINTRODUCC DEL ÁGUILA PESCADORA17200
(PANDION
2270000
HALIAETUS) EN

F/2017/7519

21/12/2017

861FP20175524

21/12/2017

423,50

Pen Aplicar Ppto

220170028809 A46007126

FEDERICO DOMENECH S.A.

REX.- Campaña / Anuncio: NADAL OLIVA- 3X3 - 17/12 LAS PROVINCIAS - NAVIDAD
33800- Producto:
2269900
086EN-Mód

F/2017/7525

22/12/2017

03-2017

15/12/2017

437,87

Pen Aplicar Ppto

220170028812 G98888563

CLUB DE PATINATGE PATINEM OLIVA

REX.- ESCUELA PATINAJE MES DICIEMBRE 2017

F/2017/7538

26/12/2017

12/001

30/11/2017

650,50

Pen Aplicar Ppto

220170028814 73901991R

VICTORIA NAVARRO PEDRO JOSE

REX.- REPORTAJE VIDEO FESTIVAL AMAT-AMATER CULTURA CONCURSO TEATRO
33400
2269900

F/2017/7543

27/12/2017

217-AP- 094

26/12/2017

4.840,00

Pen Aplicar Ppto

220170028815 F98794514

EL FABRICANTE DE ESPHERAS COOP. V.

REX.- Anteproyecto - Redacc de documentac técnica para solicitud de financiación33600
para proyectos
2270000
locales de a

F/2017/7560

29/12/2017

Emit- 12

29/12/2017

1.996,50

Pen Aplicar Ppto

220170028818 Q4663001H ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS VALENCIA

REX.- 5M-O 2017 (Fra Convenio Mediacion entre Ayto y Colegio de Abogados ) DEL
23100
26/09/17
2270000
AL 25/12/17 SIN

F/2017/7568

29/12/2017

17G 3679

17/11/2017

56,24

Pen Aplicar Ppto

220170028824 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- MANTENIMIENTO ANUAL DE 3 EXTINTORES / EX POLVO ALERTA ABC 43120
6 KG MERCADO
2130000

F/2017/7569

29/12/2017

17G 3730

22/11/2017

135,52

Pen Aplicar Ppto

220170028825 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- Asistencia Técnica ( Asistencia tecnica por aviso de averia en sistema de deteccion
33400 de2130000
incendios) TEAT

F/2017/7570

29/12/2017

17G 3673

17/11/2017

246,03

Pen Aplicar Ppto

220170028826 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. / MANT.ANUAL DE 3 EXTINTOR
32301/ MANT
2130000
ANUAL DE 7 B

F/2017/7571

29/12/2017

17G 3672

17/11/2017

111,77

Pen Aplicar Ppto

220170028827 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- Asistencia Técnica ( Asistencia tecnica por aviso de averia en sistema de deteccion
34100 de2130000
incendios) TRINQ

F/2017/7572

29/12/2017

17G 3651

15/11/2017

42,94

Pen Aplicar Ppto

220170028828 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- MANTENIMIENTO ANUAL DE 7 EXTINTORES - EPA

32300

2130000

F/2017/7573

29/12/2017

17G 3652

15/11/2017

73,62

Pen Aplicar Ppto

220170028829 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- MANTENIMIENTO ANUAL DE 12 EXTINTORES- CP DESAMPARADOS

32301

2130000

F/2017/7574

29/12/2017

17G 3826

01/12/2017

206,38

Pen Aplicar Ppto

220170028830 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. / CARGA EXTINTOR POLVO
32301
ABC 6 KG
2130000
/MANT.ANUAL

TOTAL

IMP

CIF

50.393,20
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TERCERO

CONCEPTO

PROG

ECON

REX.- CUARTO TRIMESTRE PLICA DE OLIVA INFRAESTRUCTURAS 2017 (ALQUIER
33800 MESAS
2050000
SILLAS Y OT

33400

34100

2269900

2270000

AJUNTAMENT D’OLIVA

FRAS REX 1/2018 FRAS REGISTRADAS 2018
Nº Entrada Fecha
Nº Documento Fecha Dto.IMPORTE CIF

TERCERO

Texto Explicativo

F/2018/1

02/01/2018

1704 1704332210

31/12/2017

275,88 F20025318

ORONA, S. COOP.

REX.- PR: 321739 RAE: 68134 ASCENSOR C/ SANT JOAQUIN 1 PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo:
9200010/2017
2130000
- 12/2017

F/2018/2

02/01/2018

0 17016355

31/12/2017

1.474,99 B03351434

DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.

REX.- (Ctro: 136) A0ED022003635. EQUIPO MULTIFUNCION BIZHUB BH-C280 KONICA MINOLTA (01/12/2017
- 30/12/2017)
92000 2030000

F/2018/3

02/01/2018

0 17016357

31/12/2017

128,56 B03351434

DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.

REX.- (Ctro: 259) A11V021007814. EQUIPO MULTIFUNCION BIZHUB BH-282 KONICA MINOLTA (01/12/2017
30/12/2017)
92000 -2030000

F/2018/4

02/01/2018

0 17016361

31/12/2017

444,87 B03351434

DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.

REX.- (Ctro: 151) A61H021020657. EQUIPO MULTIFUNCION BIZHUB BH-224e KONICA MINOLTA (01/12/2017
92000 2030000
- 30/12/2017)

F/2018/6

02/01/2018

SM1167/1000051

29/12/2017

2.285,62 A28541639

FCC MEDIO AMBIENTE S.A.

REX.- Importe por la ampliación de 1 peón limpieza según modificación del contrato de fecha 21/06/04,16210
DICIEMBRE'17
2270000

F/2018/7

02/01/2018

SM1167/1000050

29/12/2017

48.260,03 A28541639

FCC MEDIO AMBIENTE S.A.

REX.- Certificación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y recogida de muebles
16210DICIEMBRE'17
2270000

F/2018/11

02/01/2018

EEM 17-18- 3

02/01/2018

2.029,99 G98663834

CLUB DE VOLEIBOL OLIVA

REX.- ESCOLA DE VOLEIBOL DECEMBRE 2017

34100

2270000

F/2018/17

03/01/2018

Emit- 34

16/12/2017

415,00 B98825995

EQUIPOS SANITARIOS VALENCIA S.L.

REX-COBERTURA SANITARIA ENCONTRE DE BOIXETS 22 OCTUBRE DE 2017 DE 9 A 14 H

92400

2269900

F/2018/22

03/01/2018

20180000002

02/01/2018

750,93 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- (COLEGIO: LUIS VIVES) / SALIDA DE DOS OPERARIOS A REPARAR / MATERIAL / PANELES
32301
VERDES2130000
INOFOC / (06/11/2017)

F/2018/27

04/01/2018

Emit- 2718

04/01/2018

260,15 B97036628

TOSSAL SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

REX.- LIMP CENTRO POLIVALENTE: DÍA 22/12/2017 CON BARREDORA FREGADORA Y DÍA 26/12/2017
92400CON2270000
BARREDORA FREGADORA

F/2018/127

05/01/2018

FE17321250382590

04/12/2017

1.041,96 A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

REX.- CONSUMO GAS 21/10/2017 - 21/11/2017 16.272,00 KWH x 0,0436 EUR/KWH ( CUPS ES0222120000135020AY
34100 2210000
PS GABRIEL MIRO

F/2018/128

05/01/2018

20180000003

02/01/2018

253,91 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- UNA SALIDA DE DOS OPERARIOS A SOLDAR / MATERIAL / SOLDADURA / (FECHA:07/11/2017)
16500
ALUMB.
2130000
PUB.

F/2018/129

05/01/2018

20180000004

02/01/2018

169,84 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- FECHA: 27/11/2017 / SACAR TORNILLOS ROTOS DE SOPORTE / MATERIAL / SOLDADURA16500
-ALUMBRADO
PUBLICO
2130000

F/2018/135

08/01/2018

4002184220

31/12/2017

5.205,30 A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

REX.- SERVICIO CORREOS DICIEMBRE 2017

92000

2220000

F/2018/136

08/01/2018

FV1712- 01402

29/12/2017

1.784,50 B97929566

NUNSYS, S.L.

REX.- Adecuación LOPD/RDLOPD (LEY PROTECCION DATOS) (1ª FRA)

92300

2270000

F/2018/137

08/01/2018

Rect-Emit- 2

29/12/2017

10.715,76 B98808256

ESCOLLERAS RUZAFA Y MORATO S.L.

REX- Emit- 1 / TRASVASE DE ARENA PLAYA DE OLIVA ( TRASVASE DE ARENA EN PLAYA DE OLIVA
17201
3690 M3
2270000
DRAGADA EN PLAYA INTER

F/2018/138

08/01/2018

20180000006

02/01/2018

241,52 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- HACER SOPORTE PEDESTAL CAJA / MAT / CHAPA DE 4 / TUBO DE 100X100 GALVA / (FECHA:22/09/2017)
16500 2130000

F/2018/139

08/01/2018

20180000007

02/01/2018

217,80 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- (FECHA:13/11/2017) / REPARAR BARANDILLA Y REFORZAR / (SEGUN PRESUPUESTO)

F/2018/140

08/01/2018

20180000008

02/01/2018

498,74 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- (FECHA:22/11/2017) / UNA SALIDA DE DOS OPERARIOS A QUITAR / SOLDADURA Y RADIAL
92400
/ TUBO DE
2130000
40X60 GALVA

F/2018/141

08/01/2018

20180000009

02/01/2018

84,98 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.-DESMONTAR Y CAMBIAR LATIGUILLO / MATERIAL / LATIGUILLO / (FECHA:22/09/2017) / (CUBA
41900
DE PULVORIZAR)
2130000 TRACTOR AGRIC

F/2018/142

09/01/2018

17/0004577

30/12/2017

312,19 B96603618

SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L.

REX.- RECOLLIT PER JUAN MARTINEZ / POLIESPORTIU MPAL / BRIDA NYLO 48 / PATTEX SP 101
34100
BLANCA2210000
GRIS. / REJILLA CANAL

F/2018/144

09/01/2018

17O-4 14

31/12/2017

174,93 A46015129

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

REX.- MAT RETIRADO DE NUESTRA FACTORIA DURANTE MES DE DICIEMBRE 2017 Tm de Rodadura
15320IV-A caliza
2210000

F/2018/156

10/01/2018

1700361

29/12/2017

367,37 B46147617

ARIDOS FILAES S.L.

REX.- ZAHORRA MACHACADORA SP Y ARTIFICIAL 0/40-T-C.- VÍAS PB

15320

2210000

F/2018/157

10/01/2018

1700362

29/12/2017

95,71 B46147617

ARIDOS FILAES S.L.

REX.- ZAHORRA ARTIFICIAL 0/40-T-C, PLANCHÉ 6/12 .- POLIDEPORTIVO

34100

2210000

F/2018/158

10/01/2018

7F92519 M

30/11/2017

138,52 A28011153

ZARDOYA OTIS SA

REX.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2017/30-11-201723100
CSS FRANCESC
2130000

F/2018/161

11/01/2018

C/001228/1

27/12/2017

500,94 B54258736

PROSEG SEGURIDAD, S.L.

REX.- CUOTA CONEXIÓN C.R.A. JUL-DIC (C.P. LA CARRASCA, ALFADALÍ Y SANTA ANA)

32301

2130000

F/2018/162

11/01/2018

17/047

20/12/2017

484,00 B98787823

SERVICIOS INDUSTRIALES Y TECNICOS TECSEG, S.L.

REX.- PUBLICIDAD DE FIESTAS NAVIDAD 2017 MES PROP Nº 276

33800

2269900

F/2018/163

11/01/2018

17A/9655

18/12/2017

145,20 B46293783

COMERCIAL AGRICOLA SANJUAN Y CANET SL

REX.- CLORO PISCICLOR TAB.- PARQUES Y JARDINES

17100

2210000

F/2018/164

11/01/2018

14963

03/03/2016

51,30 J98529217

PAGINA 3 S.C.

REX.- ADQUISICIÓN LIBROS DÍA DE LA DONA 2016 (UNA CATÁSTROFE AFORTUNADA, ROSA CARAMEL,
92400 LA
2269900
PERRUCA DE LUCA,...)

F/2018/165

11/01/2018

16957

25/05/2016

31,50 J98529217

PAGINA 3 S.C.

REX.- ADQUISICIÓN LIBROS SEAFI EN 2016 (TRANQUILOS Y ATENTOS COMO UNA R SNEL ELINE,
23182
VAYA RABIETA)
2269900

F/2018/167

11/01/2018

4/17

31/12/2017

210,51 H46928388

CDAD PROPIETARIOS VALENCIA Nº 2

REX.- GASTOS 4º TRIMESTRE DEL 2017 COMUNIDAD PROPIETARIOS AV DE VALENCIA Nº 2 PTAS
92000
13 Y 162269900
Y BAJO.

484,00 B98547565

SAFOR EVENTS, S.L.

REX- CUÑAS PUBLICIDAD DIVERS ACTIVS DICIEMBRE 2017 (MERCADO NAVIDAD, PONENCIA FUTURO,
LLUM,..) COMUNICACIÓ
91200 DONEM
2220000

F/2018/178

11/01/2018

2018 / RA003

02/01/2018

PROG ECON

92400

91200

2130000

F/2018/182

11/01/2018

3

08/01/2018

500,58 B96993142

SICOMGLOBE XXI, S.L.

REX.- PUBLICIDAD CRÓNICA OLIVA DICIEMBRE 2017 (OLIVA FUTUR, ARRU, ...)

F/2018/185

11/01/2018

37

09/01/2018

726,00 21653194M

QUILES GARCIA ROSA MARIA

REX.- ANIMALES MERCADO NAVIDEÑO DEL 22 AL 24 DICIEMBRE (ALQUILER GRANJA MÓVIL EXPOSICIÓN).33800 2269900
FIESTAS

2220000

F/2018/206

12/01/2018

P 2017/0007311

F/2018/208

12/01/2018

F/2018/209
F/2018/213

31/12/2017

508,20 A46229290

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.

REX.- Publicidad: A0002209400 Tamaño: 2X5 OLIVA - NADAL - 15/12/2017 ( MERCAT DE NADAL ) 43110

1- 970

04/01/2018

447,70 B53699476

JFM SO I ILUMINACIO S.L.

REX.- FIRETA NADAL EN PASEO. 22 DE DECEMBRE / LLOGER DE CASTELL INFABLES / MONITORS
33800
DE CONTROL
226990010-14H -17-20H

12/01/2018

1- 971

04/01/2018

726,00 B53699476

JFM SO I ILUMINACIO S.L.

REX.- DESMUNTAGE I MUNTAGE DE TOT EL ESCENARI FALLER EN INTERIOR DE OLIMPIA PER33800
CAMPANYA
2269900
DE NADAL

15/01/2018

18 00026

12/01/2018

118,07 20018505H

VIDAL FELIU JUAN ANTONIO

REX.- TAPA SUP CUADRO INSTRUMENTOS (SUZUKI BURGMAN 125 S2 7358GXJ) ADHESIVO FLUOR
FRONTAL
(SUZUKI BURGMAN 125 S
13200
2140000

F/2018/228

16/01/2018

46181-2018-01-20-N

16/01/2018

666,66 Q2866001G

CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA

REX-PRESTACION DE SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIA EN COLABORACION
23100
CON AYTO.
2270000
DICIEMBRE'17

F/2018/229

16/01/2018

46181-2018-01-18-N

16/01/2018

363,57 Q2866001G

CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA

REX PREST. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SANGRE Y ANALITICAS EN COLABORACION
31100 2270000
AYTO. DICIEMBRE'17

F/2018/230

16/01/2018

46181-2018-01-19-N

16/01/2018

3.545,00 Q2866001G

CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA

REX PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
23100 Y2270000
3ª EDAD DICIEMBRE'17

F/2018/239

17/01/2018

1/2017

15/12/2017

636,83 73907111S

TOMAS MORERA VICENTE

REX.- 50 % ALQUILER SOLAR JUAN SANCHO, 10 (APARCAMIENTO) DEL 15-9-2017/14-9-2018

43110

2000000

F/2018/240

17/01/2018

1/2017

15/12/2017

636,83 73905765A

TOMAS MORERA MARIA

REX.- 50 % ALQUILER SOLAR JUAN SANCHO, 10 (APARCAMIENTO) DEL 15-9-2017/14-9-2018

43110

2000000

F/2018/288

22/01/2018

02/01/2018

2.383,89 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX (FECHA:11/09/2017) / UNA SALIDA DE DOS OPERARIOS A CORTAR / HACER ANCLAJES SOPORTES
34100 Y2130000
SOLDAR TAPAS / MATE

F/2018/306

23/01/2018

23/01/2018

2.420,00 19973278D

MARTINEZ NADAL FCO ALF.

REX.- Honorarios Letrado Recurso Apelación nº 784/15 Sección 1ª Sala Cont. Advo. TSJCV iner. Herencia
92000Yacente
2269900
Fernando

F/2018/307

23/01/2018

10/01/2018

162,19 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- (FECHA; 25/11/2017) / UNA SALIDA A DESBARBAR PIES DE / MATERIAL / 5 DISCOS ALUMBRADO
16500 PUBLICO
2130000

F/2018/309

24/01/2018

24/01/2018

29.040,00 19973278D

MARTINEZ NADAL FCO ALF.

REX.- Honor Letrado en Proc. Ord. nº 689/2010 Juzgado Cont.Advo. nº 2 Valencia inerpuesto CONSTRUCCIONES
92000 2269900
HISPANO GERM

F/2018/310

24/01/2018

10/01/2018

404,14 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- HACER 2 SOPORTES PARA GARRAFAS / MATERIAL / CHAPA DE 2 GALVA / VARILLA DE 1241900
Y OTROS2130000
/ TRACTOR AGRICOLA

F/2018/311

24/01/2018

24/01/2018

14.520,00 19973278D

MARTINEZ NADAL FCO ALF.

REX.- Honor Letrado en nombre del Ayto. Oliva en Recurso Apelación nº 1/971/2012-S de la Sección Primera
92000 de 2269900
la Sala Con

F/2018/330

24/01/2018

20180000033

10/01/2018

133,10 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- HACER PALETA PARA LA FOSA / (FECHA:12/12/2017) CAMION CUBA

F/2018/331

24/01/2018

20180000034

10/01/2018

132,33 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- (FECHA: 17/11/2017) / REVISAR BOMBA LIMPIAR / DESMONTAR LATIGUILLO CAMBIAR / MAT
41900
/ VALVULA
2130000
-TRACTOR AGRICOLA

F/2018/367

30/01/2018

A 170064

30/01/2018

1.490,72 B46682142

PIROTECNIA HNOS. BORREDA S.L.

REX-FESTA DE SANT VICENT / 20-04-17 ENTREGA / DOCENAS DE VOLADORES DE TRUENOS / 33800
TRACA ARTESANAL
2269900 / BATERIAS DE 100

F/2018/368

31/01/2018

76/2017

27/06/2017

1.210,00 B97511307

DE JUAN & OLAVARRIETA, S.L.

REX.- HONORS FORMULACIÓN ESCRITO CONTESTACIÓN DEMANDA PO 380/2016 JCA Nº 9 VAL92000
INTERPUESTO
MªDOLORES PONZODA
2269900

F/2018/370

31/01/2018

45

09/09/2016

220,00 G97324891

ESPAI MULTIACTIVITATS I A.R.E.

REX.- SESIÓN NARRACIÓN ORAL FAMILIAR EL 29-JULIO-2016 EN EL CASAL JOVE.- JUVENTUD 32701

20180000015
2018- 1
20180000024
2018- 2
20180000027
2018- 3

TOTAL

140.528,31

Vist l’Informe de la Interventora Municipal de data 14 de febrer de 2018, en relació amb aquest expedient
REX 01/2018 en el qual es fa constar que “l’article 26.2 c) del Reial decret 500/90, determina que
s’aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions
procedents d’exercicis anteriors, al fet que es refereix l’art. 60.2 del mateix Reial decret, atribuint la seua
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16000

2269900

2130000

2269900

AJUNTAMENT D’OLIVA
competència al Ple de l’Entitat, per al reconeixement extrajudicial de crèdits sempre que no existisca
dotació pressupostària (Base 19.III)”.

Considerant la necessitat de procedir a l’aprovació d’aquestes despeses amb càrrec al pressupost de
l’exercici 2017, i que existeix crèdit adequat i suficient per a fer front a aquestes despeses en les
aplicacions pressupostàries corresponents, i sense perjudici que en el pressupost que està pendent
d’aprovació es consigne la quantitat necessària per a fer front a les despeses de l’exercici 2017 així com a
les despeses l’aprovació de les quals es proposa.
Vistes les atribucions que confereixen els articles 21 de la Llei de Bases de Règim Local i 41 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals i en virtut de la delegació
realitzada en el Tinent d’Alcalde, Delegat d’Hisenda (P.D. 2111/15), es proposa al Ple de la Corporació,
previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent l’adopció de la següent PROPOSTA

D’ACORD
Primer.- Alçar l’objecció formulada per la Intervenció municipal i aprovar el reconeixement
extrajudicial REX 1/2018, per un import total de 190.921,51 € corresponent als serveis,
subministraments, obres que es relacionen
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FRAS REX 1/2018 REGISTRADAS EN 2017
Nº de Entrada Fecha

Nº de Documento

Fecha Dto.

F/2017/4724 23/08/2017

28530530

07/08/2017

0003450908 PARKING PISCINA MUNICIPAL DE OLIVA DEL MAR , OLIVA 4678033400
VARIEDADES
2269900
TOTEM 16/06
1.234,20 Pen Aplicar Ppto 220170028782 G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

F/2017/5945 31/10/2017

28672886

25/10/2017

121,00 Pen Aplicar Ppto 220170028783 G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
0003332620 TEATRE OLIMPIA - OLIVA MAYOR 18 , 18 OLIVA 46780 REPRESENTACION
33400 2269900
27/10/2017 LIL-LIP

F/2017/5946 31/10/2017

28672885

25/10/2017

F/2017/6687 28/11/2017

Emit- 81

28/11/2017

F/2017/6692 28/11/2017

28696881

23/11/2017

F/2017/6723 01/12/2017

2017/166

30/11/2017

5.809,82 Pen Aplicar Ppto 220170028787 B96962980

F/2017/7079 11/12/2017

Rect-D17 18

11/12/2017

933,33 Pen Aplicar Ppto 220170028789 25410384F

F/2017/7116 11/12/2017

Emit- 164

11/12/2017

1.089,00 Pen Aplicar Ppto 220170028790 B97555783

AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONAL, S.L. REX.- Alqu equipo sonido e iluminación con servicio técnico transporte y montaje incluidos
33400 para
2270000
""Molt de soroll

F/2017/7117 11/12/2017

Emit- 165

11/12/2017

834,90 Pen Aplicar Ppto 220170028791 B97555783

AUDIO-NET ALQUILER PROFESIONAL, S.L. REX.- Servicio técnico 13-11- 2017 para montaje de Musical ""One day I¿ll fly away""
33400
de IES2270000
Gabriel Ciscar / té

F/2017/7217 13/12/2017

16/2017

15/11/2017

580,80 Pen Aplicar Ppto 220170028792 B98788607

MESCANYETA, S.L.

REX.- RUTA BARRIO SANT FRANCESC, C/ CONDE OLIVA Y ALREDEDORES DÍA
33400
28-10-2017
2269900
Y TALLER DE

F/2017/7233 13/12/2017

17 000220

13/12/2017

453,75 Pen Aplicar Ppto 220170028793 20050223L

CAÑAMAS LLOPIS VICENTE

REX.- IMPRESIÓN Y DISEÑO 2.500 TRÍPTICOS PROGRAMACIÓN FIESTAS NAVIDAD
33800

F/2017/7275 14/12/2017

2017/180

14/12/2017

5.210,87 Pen Aplicar Ppto 220170028794 B96962980

GESTION SALUD Y DEPORTE S.L.U.

REX.Bailes de salón / Yoga / Pilates / Zumba / Psicomotricidad / Funky hip hop / Gimnasia
34100 de2270000
mantenimiento D

F/2017/7308 14/12/2017

708107639

14/12/2017

446,13 Pen Aplicar Ppto 220170028795 B96216288

F/2017/7319 14/12/2017

1- 923

15/11/2017

2.420,00 Pen Aplicar Ppto 220170028796 B53699476

F/2017/7335 15/12/2017

E 66

15/12/2017

3.546,97 Pen Aplicar Ppto 220170028797 G46408613 UNION DEPORTIVA OLIVA

REX.- prestación servicio escuela futbol base durante DICIEMBRE correspondiente
34100
al curso2210000
escolar 17-18

F/2017/7343 15/12/2017

30

15/12/2017

1.836,83 Pen Aplicar Ppto 220170028798 G46801460 CLUB HANDBOL OLIVA

REX.- ESCUELA HANBOL DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7380 15/12/2017

14/2017

15/12/2017

1.049,80 Pen Aplicar Ppto 220170028799 G98806318 CLUB DE PADEL OLIVA

REX.- ESCUELA PADEL DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7383 15/12/2017

12

15/12/2017

838,11 Pen Aplicar Ppto 220170028800 G46888574 CLUB COLLA ESPORTIVA EL CORRIOL

REX.- ESCUELA ATLETISMO Y PIN-PON DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7385 15/12/2017

2017/09

15/12/2017

396,35 Pen Aplicar Ppto 220170028801 G97039465 ASSOCIACIO LA SAFOR EN DANSA

REX.- ESCUELA DANZA CLÁSICA DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7386 15/12/2017

2017 / 10

15/12/2017

141,75 Pen Aplicar Ppto 220170028802 G46714408 CLUB DE AJEDREZ OLIVA

REX.- ESCUELA AJEDREZ DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7387 15/12/2017

2017- 11

15/12/2017

2.264,40 Pen Aplicar Ppto 220170028803 G46642591 CLUB BASQUET OLIVA

REX.- ESCOLA MUNICIPAL DE BASQUET. PERIODO DICIEMBRE-17

34100

2270000

F/2017/7388 15/12/2017

20/17

15/12/2017

1.235,20 Pen Aplicar Ppto 220170028804 G46873287 CLUB PILOTA OLIVA

REX.- ESCUELA PELOTA VALENCIANA DICIEMBRE 2017

34100

2270000

F/2017/7439 18/12/2017

454

13/12/2017

169,88 Pen Aplicar Ppto 220170028805 20029443P

SABATER TOMAS JUANJO

REX.- 100 CARTELES ""MILLONES DE ESTRELLAS 1 CARTEL Y 600 ENTRADAS.
33400

2269900

F/2017/7442 18/12/2017

52/17

30/09/2017

462,00 Pen Aplicar Ppto 220170028806 E98089543

FORN GERMANS PARIS CB

REX.- ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA 120 PERSONAS.- CULTURA

2050000

F/2017/7481 19/12/2017

2017 39

15/12/2017

F/2017/7519 21/12/2017

861FP20175524

21/12/2017

423,50 Pen Aplicar Ppto 220170028809 A46007126

F/2017/7525 22/12/2017

03-2017

15/12/2017

437,87 Pen Aplicar Ppto 220170028812 G98888563 CLUB DE PATINATGE PATINEM OLIVA

REX.- ESCUELA PATINAJE MES DICIEMBRE 2017

F/2017/7538 26/12/2017

12/001

30/11/2017

650,50 Pen Aplicar Ppto 220170028814 73901991R VICTORIA NAVARRO PEDRO JOSE

REX.- REPORTAJE VIDEO FESTIVAL AMAT-AMATER CULTURA CONCURSO TEATRO
33400 2269900

F/2017/7543 27/12/2017

217-AP- 094

26/12/2017

4.840,00 Pen Aplicar Ppto 220170028815 F98794514

F/2017/7560 29/12/2017

Emit- 12

29/12/2017

1.996,50 Pen Aplicar Ppto 220170028818 Q4663001H ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS VALENCIA REX.- 5M-O 2017 (Fra Convenio Mediacion entre Ayto y Colegio de Abogados ) DEL
23100
26/09/17
2270000
AL 25/12/17 SIN

F/2017/7568 29/12/2017

17G 3679

17/11/2017

56,24 Pen Aplicar Ppto 220170028824 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- MANTENIMIENTO ANUAL DE 3 EXTINTORES / EX POLVO ALERTA ABC43120
6 KG MERCADO
2130000

F/2017/7569 29/12/2017

17G 3730

22/11/2017

135,52 Pen Aplicar Ppto 220170028825 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- Asistencia Técnica ( Asistencia tecnica por aviso de averia en sistema de deteccion
33400 de2130000
incendios) TEATR

F/2017/7570 29/12/2017

17G 3673

17/11/2017

246,03 Pen Aplicar Ppto 220170028826 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. / MANT.ANUAL DE 3 EXTINTOR
32301/ MANT
2130000
ANUAL DE 7 B

F/2017/7571 29/12/2017

17G 3672

17/11/2017

111,77 Pen Aplicar Ppto 220170028827 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- Asistencia Técnica ( Asistencia tecnica por aviso de averia en sistema de deteccion
34100 de2130000
incendios) TRINQ

F/2017/7572 29/12/2017

17G 3651

15/11/2017

42,94 Pen Aplicar Ppto 220170028828 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- MANTENIMIENTO ANUAL DE 7 EXTINTORES - EPA

32300

2130000

F/2017/7573 29/12/2017

17G 3652

15/11/2017

73,62 Pen Aplicar Ppto 220170028829 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- MANTENIMIENTO ANUAL DE 12 EXTINTORES- CP DESAMPARADOS 32301

2130000

F/2017/7574 29/12/2017

17G 3826

01/12/2017

206,38 Pen Aplicar Ppto 220170028830 B96659438

AIR FEU S.L.

REX.- RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. / CARGA EXTINTOR POLVO
32301
ABC 6 KG
2130000
/MANT.ANUAL 1

TOTAL

IMP

SIT

Operación

CIF

TERCERO

CONCEPTO

PROG

ECON

259,94 Pen Aplicar Ppto 220170028784 G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
0003332620 TEATRE OLIMPIA - OLIVA MAYOR 18 , 18 OLIVA 46780 REPRESENTACION
33400 2269900
06/10/2017 PAPIR
4.676,65 Pen Aplicar Ppto 220170028785 B98532922

PRODUCCIONES SAFOR, S.L.

REX.- CUARTO TRIMESTRE PLICA DE OLIVA INFRAESTRUCTURAS 2017 (ALQUIER
33800 MESAS
2050000
SILLAS Y OTR

0003332620 TEATRE OLIMPIA - OLIVA MAYOR 18 , 18 OLIVA 46780 VARIEDADES
33400
MANEL
2269900
29/10/2017 MOD
925,65 Pen Aplicar Ppto 220170028786 G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

GESTION SALUD Y DEPORTE S.L.U.

REX.-Bailes de salón / Yoga / Pilates / Zumba / Psicomotricidad / Funky hip hop / Gimnasia
34100 de
2270000
mantenimiento N

MONZONIS CORTELL CESAR

REX.- Rect. D18 17 / D18/17 ( DOCÈNCIA ESCOLA MUNICIPAL TEATRE MES DESEMBRE
33400 2270000
2017 )

COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. REX.- ALBARAN R 702119316 01/12/2017 REF: FESTES / FLEXILIGHT INSTANT33800
220V TP2210000
/ FLEXILIGHT CAB

JFM SO I ILUMINACIO S.L.

4.235,00 Pen Aplicar Ppto 220170028807 G11503679 FUNDACION MIGRES

50.393,20

Pàgina: 18

2269900

FEDERICO DOMENECH S.A.

EL FABRICANTE DE ESPHERAS COOP. V.

REX.- ACTE FALLES. / PRESENTACIO FALLERA MAJOR DECORAT ,CORTINES,GRADES.
33800 2270000
MUNTAGE I DE

33400

REX.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE REINTRODUCC DEL ÁGUILA PESCADORA17200
(PANDION
2270000
HALIAETUS) EN

REX.- Campaña / Anuncio: NADAL OLIVA- 3X3 - 17/12 LAS PROVINCIAS - NAVIDAD
33800- Producto:
2269900
086EN-Módu
34100

2270000

REX.- Anteproyecto - Redacc de documentac técnica para solicitud de financiación33600
para proyectos
2270000
locales de a

AJUNTAMENT D’OLIVA
FRAS REX 1/2018 FRAS REGISTRADAS 2018
Nº Entrada Fecha
Nº Documento Fecha Dto.IMPORTE CIF

TERCERO

Texto Explicativo

F/2018/1

02/01/2018

1704 1704332210

31/12/2017

275,88 F20025318

ORONA, S. COOP.

REX.- PR: 321739 RAE: 68134 ASCENSOR C/ SANT JOAQUIN 1 PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo:
9200010/2017
2130000
- 12/2017

F/2018/2

02/01/2018

0 17016355

31/12/2017

1.474,99 B03351434

DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.

REX.- (Ctro: 136) A0ED022003635. EQUIPO MULTIFUNCION BIZHUB BH-C280 KONICA MINOLTA (01/12/2017
- 30/12/2017)
92000 2030000

F/2018/3

02/01/2018

0 17016357

31/12/2017

128,56 B03351434

DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.

REX.- (Ctro: 259) A11V021007814. EQUIPO MULTIFUNCION BIZHUB BH-282 KONICA MINOLTA (01/12/2017
30/12/2017)
92000 -2030000

F/2018/4

02/01/2018

0 17016361

31/12/2017

444,87 B03351434

DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.

REX.- (Ctro: 151) A61H021020657. EQUIPO MULTIFUNCION BIZHUB BH-224e KONICA MINOLTA (01/12/2017
92000 2030000
- 30/12/2017)

F/2018/6

02/01/2018

SM1167/1000051

29/12/2017

2.285,62 A28541639

FCC MEDIO AMBIENTE S.A.

REX.- Importe por la ampliación de 1 peón limpieza según modificación del contrato de fecha 21/06/04,16210
DICIEMBRE'17
2270000

F/2018/7

02/01/2018

SM1167/1000050

29/12/2017

48.260,03 A28541639

FCC MEDIO AMBIENTE S.A.

REX.- Certificación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y recogida de muebles
16210DICIEMBRE'17
2270000

F/2018/11

02/01/2018

EEM 17-18- 3

02/01/2018

2.029,99 G98663834

CLUB DE VOLEIBOL OLIVA

REX.- ESCOLA DE VOLEIBOL DECEMBRE 2017

34100

2270000

F/2018/17

03/01/2018

Emit- 34

16/12/2017

415,00 B98825995

EQUIPOS SANITARIOS VALENCIA S.L.

REX-COBERTURA SANITARIA ENCONTRE DE BOIXETS 22 OCTUBRE DE 2017 DE 9 A 14 H

92400

2269900

F/2018/22

03/01/2018

20180000002

02/01/2018

750,93 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- (COLEGIO: LUIS VIVES) / SALIDA DE DOS OPERARIOS A REPARAR / MATERIAL / PANELES
32301
VERDES2130000
INOFOC / (06/11/20

F/2018/27

04/01/2018

Emit- 2718

04/01/2018

260,15 B97036628

TOSSAL SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

REX.- LIMP CENTRO POLIVALENTE: DÍA 22/12/2017 CON BARREDORA FREGADORA Y DÍA 26/12/2017
92400CON2270000
BARREDORA FRE

F/2018/127

05/01/2018

FE17321250382590

04/12/2017

1.041,96 A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

REX.- CONSUMO GAS 21/10/2017 - 21/11/2017 16.272,00 KWH x 0,0436 EUR/KWH ( CUPS ES0222120000135020AY
34100 2210000
PS GABRIE

F/2018/128

05/01/2018

20180000003

02/01/2018

253,91 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- UNA SALIDA DE DOS OPERARIOS A SOLDAR / MATERIAL / SOLDADURA / (FECHA:07/11/2017)
16500
ALUMB.
2130000
PUB.

F/2018/129

05/01/2018

20180000004

02/01/2018

169,84 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- FECHA: 27/11/2017 / SACAR TORNILLOS ROTOS DE SOPORTE / MATERIAL / SOLDADURA16500
-ALUMBRADO
PUBLICO
2130000

F/2018/135

08/01/2018

4002184220

31/12/2017

5.205,30 A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

REX.- SERVICIO CORREOS DICIEMBRE 2017

92000

2220000

F/2018/136

08/01/2018

FV1712- 01402

29/12/2017

1.784,50 B97929566

NUNSYS, S.L.

REX.- Adecuación LOPD/RDLOPD (LEY PROTECCION DATOS) (1ª FRA)

92300

2270000

F/2018/137

08/01/2018

Rect-Emit- 2

29/12/2017

10.715,76 B98808256

ESCOLLERAS RUZAFA Y MORATO S.L.

REX- Emit- 1 / TRASVASE DE ARENA PLAYA DE OLIVA ( TRASVASE DE ARENA EN PLAYA DE OLIVA
17201
3690 M3
2270000
DRAGADA EN PL

F/2018/138

08/01/2018

20180000006

02/01/2018

241,52 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- HACER SOPORTE PEDESTAL CAJA / MAT / CHAPA DE 4 / TUBO DE 100X100 GALVA / (FECHA:22/09/2017)
16500 2130000

F/2018/139

08/01/2018

20180000007

02/01/2018

217,80 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- (FECHA:13/11/2017) / REPARAR BARANDILLA Y REFORZAR / (SEGUN PRESUPUESTO)

F/2018/140

08/01/2018

20180000008

02/01/2018

498,74 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- (FECHA:22/11/2017) / UNA SALIDA DE DOS OPERARIOS A QUITAR / SOLDADURA Y RADIAL
92400
/ TUBO DE
2130000
40X60 GALVA

F/2018/141

08/01/2018

20180000009

02/01/2018

84,98 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.-DESMONTAR Y CAMBIAR LATIGUILLO / MATERIAL / LATIGUILLO / (FECHA:22/09/2017) / (CUBA
41900
DE PULVORIZAR)
2130000 TRACT

F/2018/142

09/01/2018

17/0004577

30/12/2017

312,19 B96603618

SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L.

REX.- RECOLLIT PER JUAN MARTINEZ / POLIESPORTIU MPAL / BRIDA NYLO 48 / PATTEX SP 101
34100
BLANCA2210000
GRIS. / REJILLA C

F/2018/144

09/01/2018

17O-4 14

31/12/2017

174,93 A46015129

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

REX.- MAT RETIRADO DE NUESTRA FACTORIA DURANTE MES DE DICIEMBRE 2017 Tm de Rodadura
15320IV-A caliza
2210000

F/2018/156

10/01/2018

1700361

29/12/2017

367,37 B46147617

ARIDOS FILAES S.L.

REX.- ZAHORRA MACHACADORA SP Y ARTIFICIAL 0/40-T-C.- VÍAS PB

15320

2210000

F/2018/157

10/01/2018

1700362

29/12/2017

95,71 B46147617

ARIDOS FILAES S.L.

REX.- ZAHORRA ARTIFICIAL 0/40-T-C, PLANCHÉ 6/12 .- POLIDEPORTIVO

34100

2210000

F/2018/158

10/01/2018

7F92519 M

30/11/2017

138,52 A28011153

ZARDOYA OTIS SA

REX.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2017/30-11-201723100
CSS FRANCESC
2130000

F/2018/161

11/01/2018

C/001228/1

27/12/2017

500,94 B54258736

PROSEG SEGURIDAD, S.L.

REX.- CUOTA CONEXIÓN C.R.A. JUL-DIC (C.P. LA CARRASCA, ALFADALÍ Y SANTA ANA)

32301

2130000

F/2018/162

11/01/2018

17/047

20/12/2017

484,00 B98787823

SERVICIOS INDUSTRIALES Y TECNICOS TECSEG, S.L.

REX.- PUBLICIDAD DE FIESTAS NAVIDAD 2017 MES PROP Nº 276

33800

2269900

F/2018/163

11/01/2018

17A/9655

18/12/2017

145,20 B46293783

COMERCIAL AGRICOLA SANJUAN Y CANET SL

REX.- CLORO PISCICLOR TAB.- PARQUES Y JARDINES

17100

2210000

F/2018/164

11/01/2018

14963

03/03/2016

51,30 J98529217

PAGINA 3 S.C.

REX.- ADQUISICIÓN LIBROS DÍA DE LA DONA 2016 (UNA CATÁSTROFE AFORTUNADA, ROSA CARAMEL,
92400 LA
2269900
PERRUCA DE LU

F/2018/165

11/01/2018

16957

25/05/2016

31,50 J98529217

PAGINA 3 S.C.

REX.- ADQUISICIÓN LIBROS SEAFI EN 2016 (TRANQUILOS Y ATENTOS COMO UNA R SNEL ELINE,
23182
VAYA RABIETA)
2269900

F/2018/167

11/01/2018

4/17

31/12/2017

210,51 H46928388

CDAD PROPIETARIOS VALENCIA Nº 2

REX.- GASTOS 4º TRIMESTRE DEL 2017 COMUNIDAD PROPIETARIOS AV DE VALENCIA Nº 2 PTAS
92000
13 Y 162269900
Y BAJO.

484,00 B98547565

SAFOR EVENTS, S.L.

REX- CUÑAS PUBLICIDAD DIVERS ACTIVS DICIEMBRE 2017 (MERCADO NAVIDAD, PONENCIA FUTURO,
LLUM,..) COM
91200 DONEM
2220000

F/2018/178

11/01/2018

2018 / RA003

02/01/2018

PROG ECON

92400

91200

2130000

F/2018/182

11/01/2018

3

08/01/2018

500,58 B96993142

SICOMGLOBE XXI, S.L.

REX.- PUBLICIDAD CRÓNICA OLIVA DICIEMBRE 2017 (OLIVA FUTUR, ARRU, ...)

F/2018/185

11/01/2018

37

09/01/2018

726,00 21653194M

QUILES GARCIA ROSA MARIA

REX.- ANIMALES MERCADO NAVIDEÑO DEL 22 AL 24 DICIEMBRE (ALQUILER GRANJA MÓVIL EXPOSICIÓN).33800 2269900
FIESTAS

2220000

F/2018/206

12/01/2018

P 2017/0007311

F/2018/208

12/01/2018

F/2018/209
F/2018/213

31/12/2017

508,20 A46229290

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.

REX.- Publicidad: A0002209400 Tamaño: 2X5 OLIVA - NADAL - 15/12/2017 ( MERCAT DE NADAL ) 43110

1- 970

04/01/2018

447,70 B53699476

JFM SO I ILUMINACIO S.L.

REX.- FIRETA NADAL EN PASEO. 22 DE DECEMBRE / LLOGER DE CASTELL INFABLES / MONITORS
33800
DE CONTROL
226990010-14H -17

12/01/2018

1- 971

04/01/2018

726,00 B53699476

JFM SO I ILUMINACIO S.L.

REX.- DESMUNTAGE I MUNTAGE DE TOT EL ESCENARI FALLER EN INTERIOR DE OLIMPIA PER33800
CAMPANYA
2269900
DE NADAL

15/01/2018

18 00026

12/01/2018

118,07 20018505H

VIDAL FELIU JUAN ANTONIO

REX.- TAPA SUP CUADRO INSTRUMENTOS (SUZUKI BURGMAN 125 S2 7358GXJ) ADHESIVO FLUOR
FRONTAL
(SUZUKI BURG
13200
2140000

F/2018/228

16/01/2018

46181-2018-01-20-N

16/01/2018

666,66 Q2866001G

CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA

REX-PRESTACION DE SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIA EN COLABORACION
23100
CON 2270000
AYTO. DICIEMBRE'1

F/2018/229

16/01/2018

46181-2018-01-18-N

16/01/2018

363,57 Q2866001G

CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA

REX PREST. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SANGRE Y ANALITICAS EN COLABORACION
31100 2270000
AYTO. DICIEMBR

F/2018/230

16/01/2018

46181-2018-01-19-N

16/01/2018

3.545,00 Q2866001G

CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA

REX PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
23100 Y2270000
3ª EDAD DICIEMBR

F/2018/239

17/01/2018

1/2017

15/12/2017

636,83 73907111S

TOMAS MORERA VICENTE

REX.- 50 % ALQUILER SOLAR JUAN SANCHO, 10 (APARCAMIENTO) DEL 15-9-2017/14-9-2018

43110

2000000

F/2018/240

17/01/2018

1/2017

15/12/2017

636,83 73905765A

TOMAS MORERA MARIA

REX.- 50 % ALQUILER SOLAR JUAN SANCHO, 10 (APARCAMIENTO) DEL 15-9-2017/14-9-2018

43110

2000000

F/2018/288

22/01/2018

02/01/2018

2.383,89 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX (FECHA:11/09/2017) / UNA SALIDA DE DOS OPERARIOS A CORTAR / HACER ANCLAJES SOPORTES
34100 Y2130000
SOLDAR TAPAS /

F/2018/306

23/01/2018

23/01/2018

2.420,00 19973278D

MARTINEZ NADAL FCO ALF.

REX.- Honorarios Letrado Recurso Apelación nº 784/15 Sección 1ª Sala Cont. Advo. TSJCV iner. Herencia
92000
Yacente
2269900
Fernando

F/2018/307

23/01/2018

10/01/2018

162,19 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- (FECHA; 25/11/2017) / UNA SALIDA A DESBARBAR PIES DE / MATERIAL / 5 DISCOS ALUMBRADO
16500 PUBLICO
2130000

F/2018/309

24/01/2018

24/01/2018

29.040,00 19973278D

MARTINEZ NADAL FCO ALF.

REX.- Honor Letrado en Proc. Ord. nº 689/2010 Juzgado Cont.Advo. nº 2 Valencia inerpuesto CONSTRUCCIONES
92000 2269900
HISPANO GERM

F/2018/310

24/01/2018

10/01/2018

404,14 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- HACER 2 SOPORTES PARA GARRAFAS / MATERIAL / CHAPA DE 2 GALVA / VARILLA DE 1241900
Y OTROS2130000
/ TRACTOR AGRIC

F/2018/311

24/01/2018

24/01/2018

14.520,00 19973278D

MARTINEZ NADAL FCO ALF.

REX.- Honor Letrado en nombre del Ayto. Oliva en Recurso Apelación nº 1/971/2012-S de la Sección Primera
92000 de2269900
la Sala Con

F/2018/330

24/01/2018

20180000033

10/01/2018

133,10 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- HACER PALETA PARA LA FOSA / (FECHA:12/12/2017) CAMION CUBA

F/2018/331

24/01/2018

20180000034

10/01/2018

132,33 J46405551

TALLERES BOLO S.C.

REX.- (FECHA: 17/11/2017) / REVISAR BOMBA LIMPIAR / DESMONTAR LATIGUILLO CAMBIAR / MAT
41900
/ VALVULA
2130000
-TRACTOR AGR

F/2018/367

30/01/2018

A 170064

30/01/2018

1.490,72 B46682142

PIROTECNIA HNOS. BORREDA S.L.

REX-FESTA DE SANT VICENT / 20-04-17 ENTREGA / DOCENAS DE VOLADORES DE TRUENOS / 33800
TRACA ARTESANAL
2269900 / BATER

F/2018/368

31/01/2018

76/2017

27/06/2017

1.210,00 B97511307

DE JUAN & OLAVARRIETA, S.L.

REX.- HONORS FORMULACIÓN ESCRITO CONTESTACIÓN DEMANDA PO 380/2016 JCA Nº 9 VAL92000
INTERPUESTO
MªDOLORES
2269900

F/2018/370

31/01/2018

45

09/09/2016

220,00 G97324891

ESPAI MULTIACTIVITATS I A.R.E.

REX.- SESIÓN NARRACIÓN ORAL FAMILIAR EL 29-JULIO-2016 EN EL CASAL JOVE.- JUVENTUD 32701

20180000015
2018- 1
20180000024
2018- 2
20180000027
2018- 3

TOTAL

140.528,31

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria.”

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4
vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País
Valencià, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva) i 8 abstencions (5 del Grup Partit
Popular i 3 del Grup Socialista Municipal), acorda aprovar el dictamen transcrit
anteriorment.
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2º.- DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS SOBRE LA
PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, EXPEDIENT PRESC 1/2018 DE
PRESCRIPCIÓ I RECTIFICACIÓ D’OBLIGACIONS I PAGAMENTS
ORDENATS.
Havent donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns
Municipals, de data 20 de febrer de 2018, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu
textualment:
“DICTAMEN
CARLOS CLOQUELL ESCRIVÀ, Secretari Delegat de la Comissió d’Hisenda i béns
Municipals,
CERTIFIQUE que la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en sessió “extraordinària i urgent
que va tindre lloc el dia 20 de febrer de l’any 2018, es va dictaminar favorablement, amb el vot
favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-Compromís, 5 votos), Dª Mireia
Francesca Morera Alemany (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 vots) i D. Alejandro
Salort Rubio (representant d’Esquerra Unida-Acord Ciutadà, 1 vot) i l’abstenció de Dª
Alejandra Tomás Doménech Verdú (representant del PP, 6 vots) entre altres, el següent
assumpte:
“Assumpte: Prescripció i rectificació d’Obligacions i Pagaments ordenats, *PRESC. 1/2018.
Vist l’expedient col·lectiu de baixa d’obligacions reconegudes i pagaments pendents de
pagament, PRESC. 1/2018.
Considerant que després de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017 de
l’Ajuntament d’Oliva s’ha posat de manifest l’existència d’obligacions reconegudes i
pagaments ordenats d’exercicis tancats corresponents a errors de comptabilització (duplicitat),
obligacions prescrites, obligacions comptabilitzades indegudament per falta de justificació i
renúncia a subvencions que es relacionen en l’Annex I.
Considerant, així mateix, l’establert en l’art. 25 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre General
pressupostària, en relació amb l’institut jurídic de la “prescripció”, segons el qual:
1. Llevat de l’establert per lleis especials, prescriuran als quatre anys:
• a) El dret al reconeixement o liquidació per la Hisenda Pública estatal de tota obligació
que no s’haguera sol·licitat amb la presentació dels documents justificatius. El termini es
comptarà des de la data en què es va concloure el servei o la prestació determinant de
l’obligació o des del dia en què el dret va poder exercitar-se.
• b) El dret a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades, si no
anara reclamat pels creditors legítims o els seus drethavents. El termini es comptarà des
de la data de notificació, del reconeixement o liquidació de la respectiva obligació.
2. Amb l’expressada excepció en favor de lleis especials, la prescripció s’interromprà conforme
a les disposicions del Codi Civil.
3. Les obligacions a càrrec de la Hisenda Pública estatal que hagen prescrit, seran baixa en els
respectius comptes, prèvia tramitació de l’oportú expedient.
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Vist l’Informe de la Interventora i el Tresorer municipal, de data 14 de febrer, en relació a
aquest expedient i en virtut de la delegació acordada per Decret d’Alcaldia núm. 2.111/15, es
proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent la següent PROPOSTA
D’ACORD
PRIMER. Aprovar provisionalment l’expedient col·lectiu de baixa d’Obligacions Reconegudes
i Pagaments Ordenats, pendents de pagament i procedents d’exercicis tancats, l’import dels
quals ascendeix a 24.153,24 euros, corresponent als exercicis 1996-2013, sent el desglossament
i detall per subjecte passiu i concepte i motiu, el que s’expressa en l’Annex PRESC. 1/2018 que
consta en l’expedient.
SEGON. Exposar al públic l’expedient en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província durant 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la seua publicació en el BOP,
posant a la disposició del públic la documentació corresponent i podent, durant aquest termini
els interessats presentar reclamacions davant el Ple.
TERCER. En cas que no es presenten reclamacions en termini, considerar definitivament
aprovat l’acord provisional.
QUART. Una vegada aprovat definitivament, que pel servei d’Intervenció es procedisca a
donar de baixa en els comptes comptables les obligacions anul·lades.
CINQUÉ. Publicar l’acord definitiu en el Butlletí Oficial de la Província.”

El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4
vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País
Valencià, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva) i 8 abstencions (5 del Grup Partit
Popular i 3 del Grup Socialista Municipal), acorda aprovar el dictamen transcrit
anteriorment.
3r. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2017.
Havent donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns
Municipals, de data 20 de Febrer de 2018, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu
textualment:
“ASSUMPTE: DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA DE L’EXERCICI 2017.
Per Decret núm. 384/18 de l’Alcalde del dia 12 de febrer de 2018 es va aprovar la Liquidació
del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2017.
Per a donar compliment a l’exigit en l’art. 193.4 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, ES
PROPOSA:
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PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda del Decret
384/18 de l’Alcalde pel qual s’aprova la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de
l’exercici 2017, de la qual resulta un Resultat Pressupostari positiu de 2.456.788,70.-€, un
Romanent de Tresoreria Total d’11.355.084,35.-€ i un Romanent de Tresoreria per a despeses
generals POSITIU d’1.829.731,72.-€
Oliva, 13 de febrer de 2018.”

La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.
4. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE L’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017.
Havent donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns
Municipals, de data 20 de novembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que
diu textualment:
“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A AVALUACIÓ
DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA
REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, A LA VISTA DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA PER A
L’ANY 2017.
Per Decret núm. 384/18 de l’Alcalde del dia 12 de febrer de 2018 es va aprovar la Liquidació
del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2017.
L’article 11.4 la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix que les Corporacions Locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o
superàvit pressupostari aplicable a les Corporacions Locals, examinada la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2017 i amb data 9 de febrer 2018, s’emet informe d’Intervenció que
avalua el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i
sostenibilitat financera a la vista de la Liquidació del Pressupost d’Oliva de l’exercici 2017.
A la vista de l’exposat anteriorment i en compliment de l’exposat en l’art. 16.2 del
RE1463/2007, es proposa, previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda :
PRIMER. Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció que avalua el compliment de
l’Objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i sostenibilitat financera a la vista
de la Liquidació del Pressupost d’Oliva de l’exercici 2017 en el qual es conclou que:
- Existeix estabilitat pressupostària o capacitat de finançament en l’exercici 2017
- S’ha complit la regla de despesa
- El volum de deute se situa per sota del 75%
- L’estalvi net és positiu
- El període mitjà de pagament, se situa per sota del termini màxim de pagament.
Oliva, 13 de febrer de 2018”

La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.
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5.- MOCIÓ DEL GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ-ACORD
CIUTADÀ, DE SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ.
Es dòna compte de la Moció presentada pel Grup Esquerra Unida del País Valencià,
amb registre d’entrada núm. 2504, de fecha 13 de febrer de 2018, que diu textualment:
“Alejandro Salort Rubio, com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida a l’Ajuntament
d’Oliva, a l’empara del que estableix la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació la
següent MOCIÓ DE SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ DE 2018
El moviment feminista, amb el suport d’organitzacions i col·lectius polítics, socials i sindicals
convoca una vaga general de les dones a tot l’Estat espanyol per al proper 8 de març, Dia
Internacional de la Dona Treballadora.
Una convocatòria de denúncia enfront la desigualtat, les discriminacions i les violències
estructurals que pateixen més de la meitat de la població mundial, les dones; però també de
reivindicació d’un nou model social, just, democràtic i igualitari.
Les desigualtats estructurals que pateixen les dones estan arribant a tals nivells de gravetat i de
tal dimensió que es fa ineludible prendre els carrers, les institucions i els centres de treball per
demostrar al sistema capitalista i patriarcal que sense elles el món cau, el món es para.
A tot el món, les dones guanyen només un 60 - 75 % del salari dels homes en treballs d’igual
valor.
A l’Estat espanyol, el treball dedicat per les dones a les llars, a la cura i a la reproducció arriba
al 53% del PIB, la qual cosa significa que l’Estat fa recaure en les dones gran part d’allò que
deuria d’estar atès pels serveis públics.
La pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs no està garantida per a totes les dones. La
legislació existent permet que els metges més reaccionaris puguen negar-se a realitzar la
interrupció en els centres sanitaris públics i que el codi penal continue contemplant l’avortament
com un delicte.
La misogínia que recorre la cultura i la ciència en tots els seus àmbits, invisibilitzant les dones i
fent que aquestes no apareguen en la narració de la Història, sent totalment ignorades les seues
aportacions.
Les agressions sexuals i les violacions, que estan passant de ser actes criminals individuals a
formes grupals cada vegada més presents.
La notòria expansió que està adquirint el debat i la demanda dels ventres/úters de lloguer, no ho
oblidem, de dones pobres, que són les qui es veuen obligades a aquesta forma d’explotació
capitalista i patriarcal.
Els milers i milers de dones i xiquetes traficades per a consum sexual dels homes i la seua
irrefutable connexió amb la “indústria del sexe” i la prostitució.
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I el continu degoteig de dones assassinades.
Han de traduir-se en un rebuig frontal a aquesta inacceptable realitat, que consolide la
construcció d’una cultura antipatriarcal per eradicar aquesta violència sistèmica de la vida de les
dones.
Per aquestes i moltes més raons aquest Ajuntament recolza la Vaga Feminista convocada per al
8 de març de 2018. Una vaga que anirà emmarcada amb grans manifestacions al llarg de tot el
territori espanyol on les dones prendran els carrers per a demostrar que no solament cal parar el
món sinó també cal transformar-lo canviant els seus models patriarcals per models d’igualtat,
justícia, paritat, llibertat, diversitat i democràcia.
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Oliva es compromet a:
- Recolzar la Vaga General de les Dones, facilitant el seu desenvolupament en aquesta
Corporació.
- Facilitar amb tots els mitjans materials, personals i de difusió les manifestacions,
concentracions, activitats i actes que convoquen les associacions de dones en el 8 de
març.
- Enarborar la bandera feminista a l’Ajuntament com a símbol de suport a la lluita de les
dones.
Oliva, 13 de febrer de 2018.
Signat: Portaveu d’Esquerra Unida – Acord Ciutadà.”

El Sr. Mengual presenta esmena verbal a la moció transcrita, que consisteix a afegir en
l’apartat tercer “i els homes”, i a més incorporar un altre apartat que diria:
4t.- Exigir al Govern de l’Estat una partida de 200 milions d’euros per el pacte contra la
violència masclista.
Tot seguit es produeixen les intervencions, que després es reproduiran.
Sotmesa a votació l’esmena, s’aprova amb 13 vots a favor (5 vots del Grup Compromís
per Oliva, 4 del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva, 3 del Grup Socialista, i 1 del Grup
Esquerra Unida del País Valencià), i 6 abstencions (5 del Grup Partit Popular, i 1 del
Grup Municipal Gent d’Oliva).
Sotmesa a votació la moció amb la incorporació de l’esmena presentada, s’aprova amb
13 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 del Grup Projecte –Ciutadans
d’Oliva, 3 del Grup Socialista, y 1 del Grup Esquerra Unida del País Valencià), 5 vots
en contra (del Grup Partit Popular), i 1 abstenció (del Grup Municipal Gent d’Oliva).
En conseqüència, s’aprova la moció amb la incorporació de l’esmena presentada, i la
moció queda redactada de la forma següent:
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“El moviment feminista, amb el suport d’organitzacions i col·lectius polítics, socials i
sindicals convoca una vaga general de les dones a tot l’Estat espanyol per al proper 8 de
març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Una convocatòria de denúncia enfront la desigualtat, les discriminacions i les violències
estructurals que pateixen més de la meitat de la població mundial, les dones; però també
de reivindicació d’un nou model social, just, democràtic i igualitari.
Les desigualtats estructurals que pateixen les dones estan arribant a tals nivells de
gravetat i de tal dimensió que es fa ineludible prendre els carrers, les institucions i els
centres de treball per demostrar al sistema capitalista i patriarcal que sense elles el món
cau, el món es para.
A tot el món, les dones guanyen només un 60 - 75 % del salari dels homes en treballs
d’igual valor.
A l’Estat espanyol, el treball dedicat per les dones a les llars, a la cura i a la reproducció
arriba al 53% del PIB, la qual cosa significa que l’Estat fa recaure en les dones gran part
d’allò que deuria d’estar atès pels serveis públics.
La pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs no està garantida per a totes les
dones. La legislació existent permet que els metges més reaccionaris puguen negar-se a
realitzar la interrupció en els centres sanitaris públics i que el codi penal continue
contemplant l’avortament com un delicte.
La misogínia que recorre la cultura i la ciència en tots els seus àmbits, invisibilitzant les
dones i fent que aquestes no apareguen en la narració de la Història, sent totalment
ignorades les seues aportacions.
Les agressions sexuals i les violacions, que estan passant de ser actes criminals
individuals a formes grupals cada vegada més presents.
La notòria expansió que està adquirint el debat i la demanda dels ventres/úters de
lloguer, no ho oblidem, de dones pobres, que són les qui es veuen obligades a aquesta
forma d’explotació capitalista i patriarcal.
Els milers i milers de dones i xiquetes traficades per a consum sexual dels homes i la
seua irrefutable connexió amb la “indústria del sexe” i la prostitució.
I el continu degoteig de dones assassinades.
Han de traduir-se en un rebuig frontal a aquesta inacceptable realitat, que consolide la
construcció d’una cultura antipatriarcal per eradicar aquesta violència sistèmica de la
vida de les dones.
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Per aquestes i moltes més raons aquest Ajuntament recolza la Vaga Feminista
convocada per al 8 de març de 2018. Una vaga que anirà emmarcada amb grans
manifestacions al llarg de tot el territori espanyol on les dones prendran els carrers per a
demostrar que no solament cal parar el món sinó també cal transformar-lo canviant els
seus models patriarcals per models d’igualtat, justícia, paritat, llibertat, diversitat i
democràcia.
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Oliva es compromet a:
-

-

Recolzar la Vaga General de les Dones, facilitant el seu desenvolupament en
aquesta Corporació.
Facilitar amb tots els mitjans materials, personals i de difusió les manifestacions,
concentracions, activitats i actes que convoquen les associacions de dones en el
8 de març.
Enarborar la bandera feminista a l’Ajuntament com a símbol de suport a la lluita
de les dones i els homes.
Exigir al Govern de l’Estat una partida de 200 milions d’euros per el pacte
contra la violència masclista.

Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot
seguit:
 Sr. Salort Rubio: “La moció que portem hui a plenari és, bàsicament, per a
demanar el suport a la corporació de la vaga general feminista del 8 de març de
2018, la veritat és que els motius han estat de sobra citats en aqueixa moció i sabem
que és una situació que, bàsicament, demana el suport de totes les institucions i
també de la gent que participa al carrer i al tercer sector i, bàsicament, amb els punts
d’acord queda molt ben reflectit el que necessitem. Pose a disposició la moció per si
voleu fer algun tipus d’adhesió.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Voldria primer fer una adhesió al tercer motiu d’acord,
“enarborar la bandera feminista a l’ajuntament com a símbol de suport a la lluita de
les dones”, afegir “i homes”, aquesta lluita no sols és de les dones, també és nostra.
Després, afegir dos punts a aquests compromisos, un exigir al govern central
200.000.000 per al pacte de la violència masclista; i, finalment, ja que li exigim al
govern central, traslladar el present acord al govern d’Espanya, al govern de la
Generalitat Valenciana i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.”
Després de votar la incorporació de l’esmena, s’obri novament el torn d’intervencions:
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que cada 8 de març aquest ajuntament, i així ho
hem manifestat durant molts anys, sempre hem anat de la mà davant d’una
reivindicació històrica, necessària i que sempre s’ha ajustat a la realitat; amb això no
vull dir jo que en la proposta, sobretot, en el text de la moció no hi haja gran part de
realitat del que està passant amb les dones, però hi ha altres, en les quals jo crec que
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s’hiperbolitza en la realitat o en el text de la mateixa moció, on pense que en alguns
casos, no dic que s’exagere, però jo crec que es dramatitza en excés al respecte.
Repetisc, amb tot i això, les dones, s’ha de continuar lluitant per la igualtat en tots
els aspectes, des de la part laboral, en els seus drets i en qualsevol qüestió que d’una
forma o altra estiga relacionat amb la nostra societat, i evidentment, les dones on
tinguen el protagonisme necessari que, fins ara, potser en alguns aspectes no el
tenen. Fins ací tots d’acord; però pense que el text, torne a dir el mateix, crec que
s’exagera un poquet al respecte, es dramatitza més del necessari i, per tant, tenint en
compte que encara que les propostes d’acord, i més, amb l’esmena que s’ha
incorporat, crec que és una moció que s’acosta al que sempre s’ha demanat en
aquest ajuntament, encara que hi ha algunes qüestions com el tema de la vaga que és
la primera vegada que es demana, i sobretot, aportar la quantitat econòmica també
per part del govern central per al pacte contra la violència masclista; però jo pense
que, torne a repetir, és una moció que no és que no s’ajuste en alguns aspectes, sí
que s’ajusta a la realitat, però en altres jo crec que s’exagera un poc, per tant, crec
que en aquest cas per part del grup Gent d’Oliva no anem a votar en contra en
aquesta moció, l’únic que anem a fer es abstenir-nos.”
 Sra. Pastor Bolo: “El meu grup municipal li donarà suport a la moció, és a dir, a
aquesta i a totes les mocions que vinguen per defendre la desigualtat que tenim hui,
encara, en dia. Com tots sabeu, sóc regidora ací de la dona, per tant, aprofite aquesta
moció per a dir que des de l’ajuntament, que és l’administració local més pròxima,
sí que tenim polítiques que estem tots els dies treballant-les, com és el tema de la
violència de gènere, amb els nostres agents locals i guàrdia civil, treballen dia a dia
per controlar tot el tema de violència de gènere a la nostra localitat; a més, els
programes de cursos de formació tenim cursos dirigits a dones, i sobretot, a dones
immigrants per comprovar problemàtiques d’arrel i abans que passe alguna cosa,
tindre-les en estudi i que elles aprenguen el nostre idioma; a més, estem elaborant un
pla d’igualtat, totes les dones ens serveixen d’exemple, en els centre escolars també
fem cursos perquè si hi ha problemàtiques de desigualtat, o violència de gènere, des
de menuts puguem vore-ho de primera mà. Aprofite per dir-los que el dia 8 de març
Oliva serà seu de la XVIII Trobada Comarcal Safor-Valldigna de les Ames de Casa
Tyrius, per tant aqueix dia esperem que aproximadament seran 500 dones que
vindran a visitar-nos i a celebrar la reivindicació del dia de la dona el 8 de març, dia
de la dona.”
 Sr. Mengual Manzanares: “El nostre grup recolzararà; disculpe, primer respecte al
que deia la Sra. Pastor, estic totalment d’acord, però l’educació, evidentment, ha de
ser per a les dones però molt especialment per als homes, que són aquells que
exerceixen generalment la violència. Respecte al Sr. Salort, anem a aprovar-li la
moció, agrair el recolzament de la corporació a les esmenes que hem presentat, però
he de reconèixer-li que si bé en les propostes d’acord no hi ha cap problema, en sí en
la redacció del que és la part expositiva, del que és la moció, no és que estiga o no
estiguem en contra d’absolutament cap punt, però crec que entremescla moltes
situacions, que s’hauria de fer una anàlisi individualitzada, profunda socialment de
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tots i cadascun dels punts que vosté està relatant en aquesta moció; perquè entra a
valorar molts aspectes de forma molt genèrica; per exemple el tema del ventre de
lloguer, vosté diu que són totes pobres, s’ha d’analitzar molt rigorosament aquestes
diverses situacions, i arribar a un consens social com cal; encara així, nosaltres anem
a recolzar-la. Finalment, una llàstima que no ens posem d’acord ni tan sols per a
traure una moció sobre el dia de la dona. Si no som capaços els polítics d’una simple
moció, encara que d’una temàtica molt important, de posar-nos d’acord els grups,
quina imatge anem a donar a la societat? És una moció, supose que tots els que
estem en aquesta corporació entenem que s’ha de celebrar, s’ha de commemorar, i
s’ha de lluitar per la igualtat de gènere; però si ni tan sols som capaços de posar-nos
d’acord en una simple moció, la situació política acaba provocant un fracàs a la
situació social.”
 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres, simplement, anunciar que anem a votar favorablement,
tant a aquesta moció amb les esmenes incorporades com a la moció que,
posteriorment, vindrà com a despatx extraordinari, en cas que es vote la urgència.
Entenem que les dos versen sobre la mateixa qüestió, tot i que aporten matisos
distints; la que ha presentat el grup Esquerra Unida Acord Ciutadà és una moció que
dóna suport explícitament a la vaga que està plantejant-se per al dia 8 de març de
2018, i l’altra té un caràcter més institucional com la que sempre ha passat en anys
anteriors per aquesta corporació i que s’ha votat. Els companys portaveus, amb
anterioritat, tots han incidit que aquest ajuntament des de va temps ve donant suport
a aquestes iniciatives, i continuem fent-ho, perquè tots els grups, és cert que haguera
estat bé haver consensuat en una única moció els textos per a donar suport, però en
qualsevol cas, des del nostre grup podem donar perfectament suport tant a una com
a l’altra; i el que esperem és que algun dia no calga ni celebrar el 8 de març, el dia
de la dona treballadora, perquè les diferències salarials s’hagen assimilat
completament entre homes i dones, i no calga reivindicar un dia de discriminació
positiva o de recolzament explícit cap a aqueixa realitat, com també, i sobretot, que
no calga commemorar, tindre especial commemoració cap a aqueixes situacions el
dia 25 de novembre, per a la violència de gènere.”
 Sra. Tomàs Doménech: “Nosaltres hem presentat hui, via urgència, una moció que
ens va aplegar de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, respecte al dia
de la dona treballadora, consensuat pel Partit Popular, PSOE, Compromís,
Ciutadans i Esquerra Unida; no ha eixit endavant. Després la defendrem si s’aprova
la seua inclusió en l’ordre del dia. De totes maneres, la moció que presenta el
portaveu d’Esquerra Unida, el Sr. Salort, pensem que és un moció amb un text
desafortunat, mal plantejat; el contingut toca temes molt sensibles i els tracta d’una
manera molt frívola. En algun dels textos posa, “és per a reivindicar un model social
just, democràtic i igualitari”, nosaltres pensem que, des de fa 40 anys, en el marc de
la constitució estem vivint en un marc democràtic, igualitari i paritari; altra cosa és
que haguem de treballar i aprofundir més per tal d’aconseguir-ho, però estem ja en
un marc que marca la Constitució de 1978, i que ens dóna llibertat, democràcia i
igualtat per a tots. Vosté parla també en aquesta moció de la interrupció, de
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l’avortament, estigmatitzant els metges que els titlla de reaccionaris perquè no
vulguen fer la interrupció de l’embaràs, parla de les agressions sexuals, les
violacions i, també, del ventre de lloguer, dient que és una explotació capitalista i
patriarcal. Pensem que és un text, vertaderament, desafortunat. Nosaltres hem
intentat amb vosté, que després defendrem, un text consensuat, per això nosaltres no
anem a votar-li aquesta moció.”
 Sr. Salort Rubio: “Respecte a la moció que s’ha presentat hui per via d’urgència, ja
ho vaig comentar, nosaltres anem a donar suport perquè creguem que és una moció,
a la qual s’ha de donar suport; no obstant, hem incidit en la importància de dividirho en dos perquè, com també ha pogut observar el Sr. Canet, són matisos diferents.
El que nosaltres proposem és donar suport a la vaga que es celebrarà el 8 de març.
La celebració del 8 de març, òbviament, està ahí, però s’ha de donar suport, es pot
fer el 8 de març sense la vaga, però nosaltres el que volem també és donar suport a
la vaga. Respecte a una afirmació que ha fet vosté, Sra. Tomàs, sobre que portem 40
anys d’igualtat, xoca un poc amb el contingut de la moció que vostés han presentat,
perquè en el segon full parla d’una diferència salarial que no casa amb aqueixa
igualtat que vosté ha dit. I respecte a les paraules del meu company, Sr. Salazar, no
sé, jo tampoc acabe de vore tot això i crec que ni vosté ni jo, podrem tindre altres
tipus d’opressió, però, per exemple, nosaltres pel fet de nàixer homes no hem hagut
de suportar ni tan sols el sostre de cristall, ni la bretxa salarial, ni les agressions, ni
l’assetjament pel carrer, ni la cosificació, ni el treball a casa pràcticament imposat,
ni la invisibilització; per tant, el que volem és demanar, i no és precisament frivolitat
sinó més bé empatia, i que es done aqueix suport per la part institucional a la vaga
que es celebrarà el dia 8 de març, per donar-li la visibilitat que necessita.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que ja s’ha dit ací i ho hem demostrat any rere any,
tots agarrats de la mà, tots volem el mateix contra la violència de gènere, la igualtat
de la dona al treball, tot això és perfecte i em pareix correctíssim, i és el que hem de
fer, continuar treballant, i tant de bo, com ha dit el portaveu de Compromís, que
algun dia no haguem d’estar reivindicant o celebrant el dia de la dona en aquest
sentit; senyal que haurem arribat a l’objectiu que tots pretenem i no és altre que la
dona tinga els mateixos drets que qualsevol home. Però, torne a repetir el mateix, el
text de la moció trobe que està hiperbolitzat en aquest aspecte perquè, per exemple,
parla “la misogínia que recorre la cultura i la ciència i en tots els seus àmbits,
invisibilitzant les dones i fent que aquestes no apareguen en la narració de la
història, sent totalment ignorades les seues aportacions”, jo crec que això no s’ajusta
a la realitat, perquè ha hagut dones en la història i s’han destacat els mèrits de
moltes dones que l’han tingut; altres els hauran tingut i no les hem destacat, també
és veritat, però no es pot dir que a totes les dones la història les ha ignorat. “Les
agressions sexuals i les violacions que estan passant de ser actes criminals
individuals a formes grupals cada vegada més presents” hi ha massa però no crec
que siga una cosa per a generalitzar, jo crec que hi ha massa així i tot, a més, fa poc
hem pogut vore i podem vore a traves dels noticiaris, i la premsa una sèrie
d’agressions sexuals que no deurien d’existir, però existeixen; però tampoc s’ha de
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generalitzar, jo no crec que tots els homes siguen capaços d’arribar a aquest extrem.
“La notòria expansió que està adquirint el debat i la demanda dels ventres/úters de
lloguer, no oblidem, de dones pobres que són les que es veuen obligades a aquesta
forma d’explotació capitalista i patriarcal”, no és precís que siga capitalista i
patriarcal per a arribar a aquest extrem, i “els milers i milers de dones i xiquetes
traficades per a consum sexual dels homes i de la seua irrefutable connexió amb la
industria del sexe i la prostitució”, evidentment, existeix, també pense que hi ha
massa, però crec que no s’ha de generalitzar amb aqueix aspecte. I això és el que fa
el text d’aquesta moció que no haja de votar a favor de la mateixa, encara que em
sembla que en les propostes d’acord es podrien dir raonables; encara que podríem
estudiar el tema de la vaga general, diguem el caire, si és un caire més polític que
realment el que pretén, ací podríem entrar a debatre aquest motiu, encara que es
podria vore, però ja et dic, el que a mi realment em fa que m’abstinga en la votació
d’aquesta moció és la redacció del mateix text, que crec que per generalitzar i
hiperbolitzar la relació, realment, deficient respecte als drets dels homes en molts
casos, però crec que no es pot generalitzar, ni exagerar en aquesta qüestió; no es
deu.”
 Sra. Pastor Bolo: “Sols per fer-li una matisació al Sr. Mengual, dir-li que sempre
l’educació, xiquets en general, però sempre en les aules tenim xiquets i xiquetes.”
 Sr. Mengual Manzanares: “No parlava de xiquets, parlava ja dels adults; en les
aules hi ha xiquets i xiquetes. Simplement algunes matisacions, Sra. Tomàs; el tema
de la constitució és un teòric marc igualitari, però no ho diga amb tanta seguretat
perquè no és la realitat. Crec que vosté, igual que jo, coneguem que hi ha una bretxa
salarial entre homes i dones, per tant, no existeix aqueixa igualtat. El marc jurídic o
el marc legal així ho defensa, però en la pràctica no està, per tant, haurem de
treballar per a aconseguir-ho. Després, nosaltres discrepem, sí que voldríem que el
dia de la dona treballadora es celebre tots els anys, perquè és un homenatge a la
lluita de la dona per la igualtat; el que no vull són les raons que hi ha darrere del
tema de la violència de gènere, però la celebració del dia de la dona treballadora clar
que sí. I disculpem, Sr. Salazar, després s’escolta, jo crec que no pensa el que ha dit,
o m’agradaria pensar així. M’ha dolgut perquè crec que s’han dit barbaritats; jo vaig
a plantejar simplement una, perquè és poc la meua matèria i de la qual visc, que és
la història. La història o la historiografia, no ho torne a reiterar perquè no és veritat,
no dóna la validesa a la dona del paper que realment ha tingut, ni tan sols actualment
els llibres de història donen la qualitat historiogràfica i la que pertocaria a les dones;
i vaig a dir-li un exemple d’enguany, del manual que jo utilitze; la primera vegada
que parla d’una dona és d’Isabel II, done Història d’Espanya, i quan parla d’Isabel
II, que ho hem denunciat el centre i algun dia ho portaré, parla dels seus amants, que
era simpàtica, que era pícara, això en cap monarca es tracta així. Per tant, la
historiografia, jo m’avergonyisc com a tal, no està reconeixent a dia de hui a les
dones com pertoca; per tant, reflexione el que ha dit, espere que siga per
nerviosisme, perquè crec que els que estem ací, i en aquest cas molt especialment les
dones, els ha hagut de doldre, perquè podem parlar de la moció del Sr. Salort,
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d’alguns punts, però de la realitat que planteja crec que és innegable. I simplement
reiterar, és una llàstima que no s’haja aplegat a un acord, perquè evidentment, en
una o en l’altra podríem haver aplegat a una entesa i en la valoració de motius i en
les propostes haver posat la vaga, allò de la Federació de Municipis i traure un
document únic tan important com la reivindicació de la dona.”
 Sra. Tomàs Doménech: “Sr. Salort, no m’hauré fet entendre; jo no he negat que
encara hi haja molt de camí per recórrer i desigualtat, però es que vosté planteja una
moció quasi agressiva, és partidista, és de la seua ideologia; diu ací, “una vaga per a
canviar el model patriarcal i capitalista per models d’igualtat, justícia, paritat,
llibertat, diversitat i democràcia”, perdone, ací hi ha democràcia, hi ha diversitat, hi
ha llibertat, hi ha justícia, però s’ha de treballar, no és que s’haja de canviar; vosté es
que parla que ací, jo no sé en quin país viu vosté diferent al meu perquè ací vosté
parla que estem en un estat però jo que sé. Aleshores, li vull comentar això, després
ja li ho dic, que es clava vosté en temes de l’avortament que això està legislat, això
als metges els estigmatitza, dient als metges reaccionaris perquè actuen, perquè
tinguen la llibertat, perquè la llibertat és de vosté i dels que no pensen com vosté,
aleshores ací estigmatitza als metges de reaccionaris perquè es puguen negar a
realitzar la interrupció dels embarassos. I ja li dic, està molt mal plantejada, i
nosaltres volíem traure endavant una cosa conjunta, perquè s’ha de reivindicar el fet
de caminar cap a la igualtat, i que la bretxa salarial no siga la que és ara; però ja li
dic, està molt mal plantejada, nosaltres anem a votar en contra i després defendrem,
si es pot defendre, la moció que hem presentat.”
 Sr. alcalde: “ Sr. Salazar, vol el torn per al·lusions? Tancarà el Sr. Salort. Per favor
diga en què s’ha sentit al·ludit, siga breu i evite fer noves al·lusions.”
 Sr. Salazar: “El Sr. Mengual jo crec que o no m’ha entés o vol traure de context el
que jo he dit. Evidentment que la història té un deute amb les dones, però no podem
dir que la història ha ignorat totalment a totes les dones que han tingut un
protagonisme en la mateixa, Isabel la Catòlica, Agustina d’Aragó, Juana la Loca,
Joana d’Arc, per dir-ne algunes i no dir-ne més, algunes, jo crec que aquestes dones
van tindre el seu protagonisme i ha sigut reconegut en el seu moment; que n’haurien
de ser moltes més? Totalment d’acord amb vosté; però no podem dir que s’ha
ignorat totalment a totes les dones que en el seu moment van tindre el protagonisme
que requeria l’època. Per tant, això és el que he dit, i amb això li repetisc el mateix;
no totes han estat reconegudes per la història però conforme diu la moció, en el seu
text diu que “aquestes no apareguen en la narració de la història sent totalment
ignorades les seues aportacions”, ho torne a repetir, no sé si m’ha entés o no; no
totes han tingut el protagonisme que haurien d’haver tingut, totalment d’acord; però
sí que n’hi ha algunes que l’han tingut, s’ha narrat en la història les seues
consecucions, les seues defenses, i sobretot, el protagonisme que han tingut en el seu
moment. Això és el que he dit, ni més ni menys. Que n’haurien de ser moltes més?
Per suposat que sí, però simplement, això; em ratifique en el que acabe de dir i en el
que he dit abans, que anava o ha anat en aqueix sentit, no en altre.”
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 Sr. Salort Rubio: “Jo sempre intente ser una persona respectuosa però la veritat és
que ací m’ho esteu posant molt difícil. En el que fa referència al concepte de metges
reaccionaris, es tracta d’aquells que en un centre sanitari públic, si es garanteix el
dret a l’avortament en els centre públics, les persones han de tindre el dret a avortar;
vull dir, estem parlant d’una cosa que talla el dret d’una persona, aleshores, per això
es parla en aqueixos termes. Quan es parla que en la història han estat
invisibilitzades és perquè, òbviament, han estat invisibilitzades, poden votar des de
fa quatre dies, senyors, però com podem posar en dubte tot això? El que passa és
que hem de tornar a posar les coses on toca, i parlar des de la igualtat i contrarestar
tot açò, perquè flipe que la gent estiga dubtant encara que ha sigut tallat totalment el
paper de la dona en la història, hauria de fer una altra explicació per a això. Després,
les agressions sexuals, tinc ací sis titulars de fa dos setmanes, són constant, i com
han comentat ací, l’única clau és l’educació igualitària, que ens ensenyem, sobretot
als homes, sobretot no, als homes, que les dones no són un cos, no són propietat de
ningú; el que hem de fer és respectar i això a dia de hui no s’està duent a terme.
Després, parlen que senyale el sistema capitalista i patriarcal, clar, el fet que
aquestes persones hagen de recórrer a això és per part de la violència del sistema;
vull dir, les dones que recorren a això és per la necessitat de diners que comporta el
fet de ser extretes del mateix sistema. I que parle, justament, d’igualtat i justícia el
dia després que isca la sentència, en la qual es condemna a una persona a tres anys i
mig de presó per haver rapejat, això tela.”
6é. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ
DE SEGUIMENT, AMB PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS PORTAVEUS DELS
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, PER A RECERCA DE LA FACTURA Núm.
2017/5062.
Es dóna compte de la Moció presentada pel Grup Municipal Popular, amb registre
d’entrada núm. 2902, de data 20 de febrer de 2018, que és del següent tenor literal:
“Salvador Llopis Ibiza, com a regidor del Grup Popular de l’Ajuntament d’Oliva, EXPOSA:
El Grup Popular de l’Ajuntament d’Oliva en data de 29-01-2018 sol·licita a tots els altres grups
polítics del consistori, una comissió de SEGUIMENT I INVESTIGACIÓ, per la factura núm.
2017/5062, en descobrir un fals concepte, seguidament es constitueix una Junta de Portaveus en
data de 19-02-2018 per a informar de l’informe de la secretària on textualment diu així:
Sense perjudici de l’exposat, a la vista de l’assenyalat en l’article 20 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local, d’aprovar-se la seua constitució, l’acord haurà de ser adoptat, com
per a la creació de les comissions informatives, pel Ple de l’Ajuntament, en el qual determinarà
l’objecte de la investigació, composició de la Comissió d’Investigació, el seu règim de
funcionament, pla de treball, publicitat o no de les reunions, etc.
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El Grup Popular hem debatut i informat a tots els membres assistents en aquesta Junta de
Portaveus, on l’únic portaveu i grup polític que no ha assistit ha sigut Projecte Ciutadans Oliva,
justament el portaveu del grup que signa aquesta factura denunciada.
És per açò que el Grup Popular SOL·LICITA elevar al Ple la següent proposta:
La creació de la Comissió de Seguiment, amb la participació dels portaveus de cada grup polític
que conformen la Corporació Municipal per a tractar el tema dictat anteriorment en l’exposició
de motius, sent l’objecte de la Comissió de Seguiment, investigar la factura núm. 2017/5062 i si
aquesta factura porta camuflada l’adquisició de noves lluminàries.
Oliva, 20 de febrer de 2018.”

Finalitzades les intervencions, que després es produiran.
El Ple de l’Ajuntament, amb 13 vots a favor (5 del Grup Partit Popular, 4 vots del Grup
Projecte –Ciutadans d’Oliva, 3 del Grup Socialista Municipal, i 1 vot del Grup
Municipal Gent d’Oliva) i 6 abstencions (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 1 vot
del Grup Esquerra Unida del País Valencià) acorda aprovar el dictamen transcrit
anteriorment.
Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot
seguit:
 Sr. Llopis Ibiza: “L’única cosa que puc dir davant d’aquesta situació, com he dit ja
alguna vegada, donar les gràcies, pareix que vaja a ser la primera comissió de
seguiment que hi ha en aquest ajuntament, o en temes així, i jo done les gràcies
perquè crec que açò a nosaltres ens porta, tant a oposició, govern o, especialment,
els qui porten delegacions que tenen l’opció de menejar o firmar factures o portar a
terme altres coses que des de l’oposició no es pot, saber que pot tindre la seua
repercussió no fer les coses correctament. Aleshores, jo el que espere, que amb
aquesta comissió de seguiment estic segur que serà aprovada per tots, no tinc cap
dubte, que siga resolta com toque, i que el resultat siga el que la majoria puguem
opinar al respecte de la denuncia que va fer el Partit Popular.”
 Sr. alcalde: “Abans d’obrir un torn per si algun portaveu vol intervindre,
simplement un matís, no és la primera comissió especial, o de seguiment que es crea
en aquest ajuntament, es va crear en 2008 una, concretament, per al tema d’Aigua
Blanca IV.”
 Sr. Peiró Sanchis: “El nostre grup municipal anem a donar suport a aquesta
comissió de seguiment. No és la primera que es fa, com bé ha dit el Sr. alcalde,
inclús, no és la primera que es bloqueja per algun grup municipal que tots recordem,
quan es volia investigar unes firmes que es van enviar a alguna conselleria. Per tant,
el nostre suport, clar que sí, clar que volem una comissió de seguiment. Entenem
que el Sr. Llopis té una fixació personal en la persona que li parla, en el seu
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portaveu, dia darrere dia, però aqueix tema no ens preocupa gens. El que sí ens
preocupa és que en aquest plenari, frases com les que s’han dit, que esperem que es
resolga i que siga així, vull dir, ja pareix que la comissió ja està tenint uns resultats
abans de crear-se, volem que es cree, clar que sí; i volem que s’esclarisca, per
suposat. I volem que les coses i les difamacions que s’han dit ací en aquest plenari,
cosa que no entenem i no anem a aguantar-li, com de corrupció, de mentiders,
aqueixes paraules, Sr. Llopis, deuen començar a intentar evitar-les mentre no tinga
la resolució d’aqueixa comissió d’investigació. Ja li dic que tots els dies ens alcem, i
lamente que siga així, amb alguna historieta de vosté, a mi no em preocupa el més
mínim, però li dic que no vaig a permetre ni que difame, ni que ens falte al respecte.
Vosté té tot el dret del món a la seua llibertat d’expressió, però els meus companys i
jo tenim també un dret, la seua llibertat acaba quan vosté comença a passar el límit
de la difamació. Simplement, dir-li que si segueix per aqueix camí ens trobarà en el
jutjat, perquè no anem a consentir aquesta voràgine que comença ara d’ací un any
que venen eleccions, la dinàmica de vosté, en concret, i del seu grup.”
 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres avançar que anem a abstindre’ns en la votació
d’aquesta proposta, més que moció, i volem explicar el motiu pel qual el nostre grup
anem a abstindre’ns. Anem a abstindre’ns perquè, d’entrada, no tenim cap
inconvenient que es faça un seguiment o s’investigue cap qüestió relativa a aquest
ajuntament; ni aquesta, ni cap altra, però per un altre costat també entenem que les
energies que hi ha en aquesta administració són bastant limitades, que hi ha una
série de temes de vital importància per a aquesta administració i per a la nostra
ciutadania, entre els quals podríem parlar de més d’un centenar de temes més
importants que aquests, i que, en definitiva, anem a crear una segona comissió de
seguiment, la primera que vam crear en aquesta administració no va tindre cap
recorregut, és probable que aquesta vaja un poc pel mateix camí, perquè el que es
planteja simplement és l’inici, encara falta determinar tot el contingut de la pròpia
comissió de seguiment i entenem que és una qüestió bastant golosa de cara a la
galeria, de cara a l’exterior, als mitjans de comunicació la creació de comissions de
seguiment, etc. però que hi ha moltes qüestions, insistisc, molt importants en
aquesta administració de bastant més recorregut, de bastant més importància, i
bastant més incidència per als nostres ciutadans i ciutadanes; i si comencem a
encetar comissions de seguiment, probablement, haurem de destinar moltíssimes
més energies a qüestions que no redundaran en cap millora per als nostres ciutadans
i ciutadanes i sí, en canvi, van a absorbir molt el de les energies d’aquesta
administració que no va sobrada, precisament, d’elles.”
 Sr. Llopis Ibiza: “Fixació personal, Sr. Peiró. Si aquestes factures, el concepte de la
factura l’haguera firmat qualsevol altre regidor, qualsevol altre alcalde, qui fóra, li
puc assegurar que aquest regidor haguera fet la mateixa denúncia, no tinga cap
dubte. Després, amb les amenaces, que si seguim per aquest camí ens portarà als
jutjat o no se què; ja pot començar Sr. Peiró o hi ha una manera millor perquè aquest
regidor cada dia no s’alce i denuncie la seua deixadesa, la seua falta de coordinació
en el treball; hi ha una manera, faça les coses correctes, i aquest regidor no tindrà
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per què dir-li res. Jo crec que ací sóc membre d’un grup polític, per a mi és el mateix
que estiga vosté en el govern, que el Sr. Salazar, que el Sr. Salort, s’hauria de
preguntar per què a vosté se li denuncia deu vegades més que als altres companys de
corporació, vosté s’ho hauria de preguntar. L’altre dia ja li ho vaig dir, es va queixar
que l’acusava que el dilluns no havia vingut a la Junta de Portaveus; escolte, vostés
són un grup que tenen tres dedicacions i mitja, tres dedicacions exclusives i mitja
amb un assessor, i quina coincidència que no tenen prou per a vindre 20 minuts que
va durar la junta de portaveus, allí per debatre i que tots l’esperaven a vosté, per a
intentar que açò no arribara a votar-se en el plenari, així que no em conte vosté; li
puc assegurar que vaig a continuar pel mateix camí, demà ja pot posar-se en
contacte amb els advocats, els passa tota la informació i portem on vosté vulga. Jo
intente no dir mentides, intente no, quan afirme alguna cosa és perquè és així.
Recorde que quan li vaig fer el prec en el plenari passat, va ser vosté mateix qui va
dir que les lluminàries les havia canviat, quan el Sr. alcalde em va dir que l’endemà
tindríem les factures d’aqueixes lluminàries; a dia de hui aqueixes factures no
existeixen, no estan, o siga que a mi no em diga el que és real o el que no és real,
perquè si estigueren potser aquest regidor no hauria fet aquesta denúncia.”
 Sr. alcalde: “Dir-li, simplement, que ha fet al·lusió al Sr. alcalde, vull dir, que vosté
tenia la factura; quan ho va dir jo desconeixia que vosté tenia les factures
relacionades amb l’assumpte que vosté va pregar al Sr. Peiró. Una vegada vosté
tenia les factures jo no li puc donar factures que no hi ha, aqueixes són les factures i,
per tant, les factures les té. Com saben vostés, es publiquen la relació de factures,
entre altres mesures de transparència, abans això no es publicava, com els decrets i
com altres mesures, i per tant, vostés poden demanar les factures que vulguen i se’ls
lliura còpia de factures, contractes, decrets, etc. Per tant, vosté ja tenia la factura en
el moment que li vaig contestar i jo ho desconeixia. Passem a la votació d’aquesta
proposta de la creació de comissió de seguiment que és l’enquadre que la secretària
en el seu informe jurídic diu que ha de tindre, d’acord amb la legislació de
l’administració local.”

7é.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE COMMEMORACIÓ DEL 8 DE
MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA.
Es dóna compte de la Moció presentada pel Grup Municipal Popular, amb registre
d’entrada núm. 3131, de data 22 de febrer de 2018, que diu textualment:
“Salvador Llopis Ibiza portaveu del Grup Municipal Popular en l’Ajuntament de Oliva en el seu
nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la següent MOCIÓ,
Pàgina: 35

AJUNTAMENT D’OLIVA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 8 de març de 1857 un grup d’obreres tèxtils va prendre la decisió d’eixir als carrers de Nova
York a protestar per les míseres condicions en què treballaven. A partir d’aquesta data es van
succeir diferents moviments, entre ells una vaga. En una fàbrica de SirtwootCotton, les
treballadores reclamaven igualtat salarial, disminució de la jornada laboral a 10 hores i un temps
per a donar de mamar els seus fills i filles. Durant aquesta vaga un centenar de dones van ser
cremades dins de la fàbrica, l’incendi de la qual es va culpar el propietari de la fàbrica com a
mesura repressora cap a les treballadores.
Després de la Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores a Copenhaguen en
1910, es va establir el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona Treballadora. Dia de
reivindicació dels drets laborals i socials de les dones reconegut internacionalment com a
reivindicació de la igualtat i de l’equitat entre dones i hòmens.
En els últims temps, la crisi econòmica ens ha portat cap a una situació de major desigualtat.
Així mateix, la situació econòmica ha suposat un atac directe contra el procés d’igualtat entre
dones i hòmens, en aspectes tan importants com la precarietat laboral.
A l’Estat Espanyol, la situació dista molt de la d’altres països del nostre entorn, com Alemanya,
França, Noruega, Dinamarca o Islàndia, que s’ha convertit en el primer país a l’aprovar per llei
que exigeix en les empreses (amb 25 treballadors o més) i organismes públics, que demostren
que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix treball realitzat.
Aquelles entitats que no ho puguen demostrar s’enfrontaran a sancions econòmiques.
La diferència salarial de l’Estat Espanyol se situa en un 23,25%, és a dir, una mitjana d’uns
6000 € anuals menys per una treballadora que desenvolupa un treball del mateix valor que un
home, segons dades de l’últim informe realitzat per les organitzacions sindicals.
Encara que la nostra legislació en matèria d’igualtat efectiva entre dones i hòmens és un avanç,
es continuen produint flagrants casos de violència de gènere, discriminació salarial, major índex
de desocupació femenina, escassa presència de dones en llocs de responsabilitat política, social,
cultural i econòmica i continuen havent-hi molts problemes per a conciliar la vida personal,
laboral i familiar.
També les Administracions Locals, tenen la responsabilitat, com a administracions pròximes,
d’elaborar polítiques de conscienciació i sensibilització per mitjà del diagnòstic de problemes i
aplicació de solucions per mitjà d’accions concretes dirigides a la promoció de conductes
discriminatòries, per mitjà de plans d’igualtat tant per als seus àmbits territorials com les seues
mateixes plantilles municipals.
A pesar dels esforços que les Administracions Publiques estan fent per fer front a la diferència
laboral i a la desigualtat entre hòmens i dones, cal recordar que les competències en matèria
laboral ara per ara són estatals, per això des de l’FVMP, considerem més que necessària una llei
per a pal·liar aquesta injustícia social i econòmica que afecta totes les dones treballadores, així
com la implementació de les mesures que les Corts Valencianes, en resolució de la Comissió de
Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, del 5 de desembre de 2017, van instar el
govern estatal.

Pàgina: 36

AJUNTAMENT D’OLIVA
Així, traslladem al govern espanyol la nostra preocupació per la situació de discriminació que
pateixen les dones i demanem que es contemplen els recursos suficients perquè l’aplicació de la
Llei 3/2007 del 22 de març per la igualtat efectiva de dones i hòmens siga eficaç.
És per això pel que proposem els següents ACORDS
PRIMER: Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure
esdeveniments dirigits a reforçar el principi d’igualtat entre hòmens i dones.
SEGON: Comprometre’s a avaluar i fer el seguiment dels acords presos altres anys en matèria
d’igualtat.
TERCER: Demanar el govern espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei d’equiparació
efectiva salarial entre hòmens i dones.
QUART: Instar els partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats a presentar
propostes i que agilitzen els processos per a aprovar la llei.
CINQUÉ: Instar el govern estatal a destinar recursos en inspecció del treball i seguretat social
per a detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per raó de sexe.
SISÉ: Instar les Administracions Públiques competents a equiparar els permisos de paternitat i
maternitat i, a més, fer que siguen intransferibles i cent per cent remunerats, amb el calendari
d’implementació respectiu.
SETÉ: En la mesura de les competències locals respectives, integrar de forma activa i
transversal el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens, el
desenvolupament de totes les seues accions i decisions, especialment els àmbits següents: accés
i promoció en l’ocupació; eradicació de la violència de gènere; educació; pensions; salut; esport,
representació política i social; investigació; desenvolupament i innovació; societat de la
informació, cultura, política exterior, cooperació al desenvolupament i en el medi rural.
HUTÉ: Traslladar el present acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat
Valenciana i a l’FVMP.”

Tot seguit es produeixen les intervencions, que després es reproduiran.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels membres assistents aprova la Moció
presentada, amb la incorporació del següent apartat: “Exigir al Govern de l’Estat una
partida de 200 milions d’Euros per el pacte contra la violència masclista”; quedant la
part dispositiva de la forma següent:
PRIMER: Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure
esdeveniments dirigits a reforçar el principi d’igualtat entre hòmens i dones.
SEGON: Comprometre’s a avaluar i fer el seguiment dels acords presos altres anys en
matèria d’igualtat.
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TERCER: Demanar el govern espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei
d’equiparació efectiva salarial entre hòmens i dones.
QUART: Instar els partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats a
presentar propostes i que agilitzen els processos per a aprovar la llei.
CINQUÉ: Instar el govern estatal a destinar recursos en inspecció del treball i seguretat
social per a detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per raó de
sexe.
SISÉ: Instar les Administracions Públiques competents a equiparar els permisos de
paternitat i maternitat i, a més, fer que siguen intransferibles i cent per cent remunerats,
amb el calendari d’implementació respectiu.
SETÉ: En la mesura de les competències locals respectives, integrar de forma activa i
transversal el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens, el
desenvolupament de totes les seues accions i decisions, especialment els àmbits
següents: accés i promoció en l’ocupació; eradicació de la violència de gènere;
educació; pensions; salut; esport, representació política i social; investigació;
desenvolupament i innovació; societat de la informació, cultura, política exterior,
cooperació al desenvolupament i en el medi rural.
HUITÉ: Exigir al Govern de l’Estat una partida de 200 milions d’Euros per el pacte
contra la violència masclista.
NOVÉ: Traslladar el present acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat
Valenciana i a l’FVMP.
Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot
seguit:
 Sra. Tomàs Doménech: “Com bé els he dit, en la reunió de la Federació
Valenciana de Municipi i Províncies del dia 20 de febrer es va aprovar una moció
conjunta del Partit Popular, PSOE, Compromís, Ciutadans i Esquerra Unida per tal
de donar suport, donar una mica de llum al tema de la celebració del 8 de març, el
dia de la dona. Tenen la moció, supose que l’hauran pogut fullejar una miqueta.
Naturalment, és treballar per a minorar la diferència salarial que encara existeix que,
per descomptat, provocat per la crisi encara continua, i demana que s’arriben a uns
acords de commemorar el dia 8 de març, promoure els esdeveniments dirigits a
reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, comprometre’s a avaluar i fer
seguiment dels acords presos altres anys en matèria d’igualtat, demanar al govern
espanyol que inicie els tràmits per a aprovar una llei d’equiparació efectiva salarial
entre homes i dones, instar als partits polítics amb representació al Congrés dels
Diputats a presentar propostes i que agiliten els processos per a aprovar la llei, instar
al govern estatal a destinar recursos en inspecció de treball i seguretat social per a
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detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per raó de sexe,
instar a les administracions públiques competents a equiparar els permisos de
paternitat i maternitat, i a més, fer que seguisquen intransferibles i 100%
remunerats. I després, una altre punt seté, la mesura en què les competències locals
respectives, integrar de forma activa i transversal el principi d’igualtat de tracte i
oportunitats entre homes i dones, el desenvolupament de totes les seues accions i
decisions, especialment els àmbits següents: accés i promoció a l’ocupació,
eradicació de la violència de gènere, educació, pensions, salut, esports, representació
política i social, investigació, desenvolupament, innovació, societat de la
informació, cultura, política exterior, cooperació i en el mitjà rural. Traslladar el
present acord al govern d’Espanya, al govern de la Generalitat Valenciana i a la
Federació. Voldria també, supose que ho hauria d’haver fet abans, em pareix molt
bé també introduir la mateixa esmena que ha posat el Sr. Carlos Mengual d’instar
també al govern a posar diners del pressupost per tal de lluitar per la violència de
gènere, voldria també, està ja en l’altra; val, aleshores la deixem tal com està. Sí que
volia dir-li que continue ratificant-me amb el portaveu d’Esquerra Unida perquè
m’ha paregut que parlar despectivament del nostre sistema no m’ha paregut a mi bé.
El nostre sistema és democràtic, i igualitari en el marc de la constitució, aleshores,
parlar vosté del capitalisme patriarcal era una manera despectiva.”
 Sr. alcalde: “L’Alcaldia no té cap inconvenient si vol introduir l’esmena, però com
entenc que és un acord de plenari que ja ha eixirà d’aquest plenari, crec que és
redundant. Si vol incloure-la, per mi cap problema, vull dir, jo li deia que aquest
plenari ja acordarà això.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo pense que, evidentment, el text i les propostes s’ajusten
més a la necessitat en aquests moments, independentment que al final s’incorpore
també la proposta que ha fet el portaveu del Partit Socialista, el tema d’instar al
govern a posar un partida de 200.000.000 d’euros per al tema del pacte referit. Per
tant, jo crec que el text és més ajustat a la realitat en aquests moments, a més, que és
un text consensuat pels diferents partits que conformen la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies, que no és que ens acabem d’inventar la moció, evidentment,
han sigut els partits que estan representats que, al final, han preparat una moció per a
celebrar el 8 de març, el dia de la dona treballadora; encara que per a mi les dones
treballadores són totes, totes tenen la seua obligació dins de casa i fora, per tant, jo
pense que unes en major i altres en menor mesura, però totes són dones
treballadores. Per tant, crec que s’ajusta més a la realitat el text, les propostes
d’acord, i a més, si s’incorpora, conforme ja he dit, si es pot incorporar a aquesta
moció el que hem demanat en l’anterior, la proposta que havia fet el portaveu del
PSOE, instar al govern central, pel pacte contra la violència masclista. Jo crec que
quedarien unes propostes d’acord suficientment completes i reivindicatives com per
a votar-les totalment a favor i, evidentment, és el que pensa fer aquest grup
municipal, votar a favor d’aquesta moció plantejada d’aquesta manera i si és
possible que s’incorporara, conforme s’ha incorporat a l’altra, l’esmena presentada
pel Partit Socialista, millor encara.”
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 Sr. alcalde: “Finalment, la proponent havia descartat introduir-la perquè sabia, si
volen que s’introduïsca algú l’ha de proposar, es vota, s’introdueix i ja està. Ara, en
acabant, si volen seguim i, al final, si cal, s’introdueix, es vota l’esmena i ja està.”
 Sr. Salort Rubio: “Vaig a tractar de fer-ho el més simple possible. Sra. Tomàs, pot
explicar-me, si estem en un sistema igualitari per què presenta vosté açò? Per què?
Què estem reclamant ací, si ja és igualitari? Vosté ací, en l’exposició de motius
també diu motius; vull dir, no vulguem enganyar a la gent. I després, si estem en un
estat democràtic per què es tanquen a persones en la presó per rapejar, o per publicar
tweets? Vaig més enllà, per què no, en el cas de publicar tweets, els tanquen a tots i
no sols a aquells que van contra la corona, o contra altres persones que critiquen
l’antifeixisme, per què no els tanquen a tots? Per què tanquen sols a uns i a altres
no? No coneix que això és sistèmic també i que potser té alguna cosa a vore, que qui
està al poder promulga la seua violència sobre una altra, que en aquest cas, en el cas
del capitalisme, és els drets dels poderosos contra els altres? Li pot molestar que
l’encunye de sistema capitalista i patriarcal, però es que és així. I no sé, no vull
tampoc fer d’un plenari una sessió de debat polític, però crec que almenys aqueix
mínim ha de tindre’l clar.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres per suposat que anem a recolzar aquesta proposta,
aquesta i totes les que vinguen en el mateix, el nostre grup creu que ens quedem
curts ací en el plenari; vull dir, crec que a nivell nacional aquests debats serien molt
interessants. Sí que pense que tal vegada hi ha una pregunta que ens fem i és que,
tant el tema que s’ha plantejat abans en la moció del salari de la policia i de la
guàrdia civil, com aquest de la dona, com altres que hi ha importantíssims com és el
tema de les pensions que està d’actualitat, i que hui hi ha un col•lectiu de dones molt
important que han treballat durant molts anys, i no té reconeguts els drets, totes
aquestes mocions, tota aquesta solidaritat, crec que hi ha un punt central; potser estic
jo enganyat, però crec que governa a nivell nacional el Partit Popular i hui qui ha de
donar aqueixes solucions són ells, i ací, en aquest plenari, el Partit Popular està
dient-se al mateix Partit Popular que han de fer les coses millor. Jo agraïsc i, a més,
els felicite; però a voltes no ho acabe d’entendre. Però tindran el nostre suport en
aquesta i 24 més.”
 Sra. Tomàs Doménech: “Si que m’agradaria fer l’esmena, m’ha despistat vosté,
perquè ja que nosaltres hem votat en contra de la moció del Sr. Salort, perquè
considerem que és una moció desafortunada en el contingut, sí volem incloure la
mesura de posar diners per a lluitar contra el tema de la violència, així quedarà
millor. I després, tenim el marc democràtic, d’igualtat, de llibertat, donat per la
constitució; hem d’anar sempre caminant per a millorar la igualtat, millorar la
justícia, però això ja ho tenim. Vosté vol portar-nos al món, de posar-nos un mono
gris a tots i ser tots, i això és un món que en les urnes ens vorem.”
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 Sr. alcalde: “Per tant, entenc que seria un punt nové perquè té huit punts i seria
exigir al govern de l’Estat una partida pressupostària de 200.00.000 d’euros per al
pacte contra la violència masclista.”
 Sr. Salort Rubio: “Intentaré no donar el debat més, que no done per a més ni
s’allargue més del que deu. La igualtat no és una escala de grisos, la igualtat es té o
no es té; si vosté diu que està el marc teòric ahí, s’haurà de posar a la pràctica. En el
món que propose jo de monos grisos, d’explotació i de menjar-se xiquets, és una
cosa tan utòpica com que les persones tinguen els mateixos drets, és simplement
això, no estic demanant altra cosa. En aquesta moció i en la d’abans, que repetisc,
les mocions tenen a voltes un caràcter ideològic i això s’ha de tindre clar, estem ací i
no ens presentem pel partit de la piruleta, ni el de l’arc de Sant Martí, estem ací per a
fer política, aleshores, en les mocions ideològiques debaten coses ideològiques, i és
una cosa que vosté i jo tenim punts de vista oposats, i això hi ha moments que a
voltes saturen un poquet perquè es pot vore o no es pot vore però vosté quan
presenta això reconeix que no hi ha igualtat i vosté està dient-me, per una altra
banda, que hi ha igualtat, aleshores, què fem?”
 Sra. Tomàs Doménech: “Sí, és veritat que ideològicament no ens podrem aclarir
mai. En el nostre món d’ara vosté cap, no en aqueix món futur de vosté. Nosaltres
estem que cap talent es perda, estem en igualtat però hem de continuar aprofundint
en ella. No vull entrar més perquè ja és ideològic, com vosté diu.”
PRECS I PREGUNTES.
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit
s’indiquen:
 Sr. Mengual Manzanares: “Faré un prec, dos agraïments i una qüestió. En el prec,
és a la Sra. Morera, li explique un poc, li pregue millorar o ampliar les visites
guiades a la nostra localitat. Quan crides per telèfon perquè vols organitzar una
visita guiada pel nucli vell i per Oliva, sols et donen dimecres a les 10 del matí; és
horari inamovible, no pots anar un altre dia ni per la vesprada. Cride vosté a Altea, o
a Xàbia, i vorà com poden agafar qualsevol dia de la setmana, a qualsevol hora;
evidentment, es consensua amb la regidora, però no té un horari inamovible d’un
dimecres a les 10 del matí, perquè si algú ha de vindre per la vesprada no té
capacitat per a tindre un servei per part de l’ajuntament. Per tant, li pregue que
intente millorar aquest servei que beneficiaria el turisme a Oliva. Després, dos
agraïments. El primer agraïment és a l’Associació del Barri de Sant Francesc,
especialment a la seua presidenta, pel seu treball incansable per la defensa del seu
barri i dels veïns que hi viuen; defensen, crec que com ningú, el carrer Niño, el
Comte d’Oliva, mobilitzen un barri, estan treballant molt i exigint les solucions al
problema de seguretat del passeig dels Rajolars i, evidentment, també han treballat
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molt per la possible construcció del necessari ambulatori o Centre de Salut del barri
de Sant Francesc, aqueix és un agraïment. El segon agraïment també al Sr. alcalde
perquè el 15 de febrer va enviar la documentació corresponent per a aquest Centre
de Salut tan necessari per al barri de Sant Francesc, i traslladar-li que nosaltres
estem al costat de l’Alcaldia i estem al costat del govern en tots els tràmits i totes les
reivindicacions que facen per a les millores de la nostra localitat; i també dins de les
nostres possibilitats, siga del color polític que siga, siga qualsevol conselleria, allí on
puguem arribar defensarem els interessos dels olivers i de les oliveres. I ara ve el
tema de la qüestió, encara que coincidència, és el barri de Sant Francesc; què està
passant en el tema del carrer Niño? Vosté va anar el 26 de setembre, els va portar
una sèrie de documentació, la tinc ací, i va traslladar que en dos setmanes estaria
solucionat aquesta problemàtica que vostés han creat. Són cinc mesos. Crec que és
necessari una solució a aquest problema, per tant, dintre d’aquesta qüestió traslladarli tres qüestions: què ha ocorregut perquè no es done encara la solució als veïns del
barri de Sant Francesc, quina és la solució que vosté va a donar-los, i si per al
pressupost de 2018, no sé si és per a vosté o per al Sr. Canet, ja estarà pressupostat
certs diners per a la solució del carrer Niño.”
 Sr. Morera Romaguera: “Aquest prec era per al mes anterior, per a la Sra. regidora
de Turisme però com no estava vaig a fer-lo ara. El consell assessor del CDT que es
celebra en l’Alqueria del Duc de Gandia, es reuneix dos voltes a l’any per a decidir
els cursos de formació turística en el semestre següent. En aquest consell assessor té
representació el nostre Ajuntament d’Oliva per mitjà de la Regidoria de Turisme. És
importantíssima l’assistència de tots els membres per a presentar les propostes i
suggeriments per als pròxims cursos. El 27 de desembre es va reunir el consell
assessor i es va notar la falta d’assistència de la representació per part de
l’Ajuntament d’Oliva, per la qual cosa li demane a la Sra. regidora de Turisme que
no es falte a aquestes reunions, ja que també és el moment de demanar els cursos de
formació que es poden fer directament des d’Oliva.”
 Sr. Llopis Ibiza: “M’he fixat que per l’entrada d’ací del costat de l’ajuntament, per
on està la rampa perquè puguen accedir les persones amb algun tipus de
discapacitat, tenim un timbre, el que passa és que està anul·lat. Clar, si ens fixem bé
a les 14.00 h es tanca dita porta i per l’entrada principal ja no hi ha opció que
aquestes persones puguen accedir a l’ajuntament. Jo pregaria que es mirara si hi ha
l’opció que torne a funcionar el dit timbre, perquè podia ser una forma que si
almenys es decideix a tancar la porta, tocant el timbre la persona que està de vigilant
sense cap problema pot obrir, i així aquestes persones poden tindre millor
accessibilitat; perquè hem de saber que a partir de les 14:00 h, que es tanca, la gestió
política continua en aquest ajuntament, i la gestió també de qualsevol altre
departament està funcionant.”
 Sra. Pous Marí: “Jo tenia dos qüestions. La primera sobre la pintura vial, que a
finals d’agost va haver una empresa que va procedir a pintar algunes zones, com va
ser l’entrada al sector 5, com va ser San Fernando, també la part del Kiko, una cosa
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també tan important com va ser els voltants del col·legi, alguns passos de vianants
del passeig; però jo pensava que una vegada acabat el que es considerava més
prioritari, s’anava a continuar pintant la resta dels barris de la població, però vaig
vore que no va ser així. Aleshores, la meua pregunta és si tenen previst per a
enguany acabar de pintar tots els passos de vianants que no es van fer en el seu dia;
perquè de vegades una té la sensació que hi ha ciutadans que són VIPS i els altres
no. La segona no seria una pregunta, és un dubte, i és sobre el carril bici que va cap
a Gandia. Pareix ser, segons m’han comentat alguns llauradors, que hi ha un tram
del carril bici que utilitzen tant vianants i persones que van en bicicleta, com
llauradors perquè és l’única forma d’accedir al seu bancal; és a dir, que
comparteixen un tram del carril bici, no sé si és així. En cas que siga així, jo
suggeriria que es posara algun tipus de placa, perquè segons sembla moltes vegades
hi ha conflictes entre vianants i llauradors, que van per allí amb el seu tractor o bé
amb el seu cotxe; i per tal d’evitar aquests conflictes no costaria res posar una placa,
perquè tots els afectats, totes les persones que utilitzen el carril foren coneixedores
d’aquest tema i evitar precisament els conflictes.”
 Sra. Morera Alemany: “Respecte al prec del Sr. Carlos Mengual, dir-li que les
visites guiades es va consultar amb la mateixa empresa que està fent visites en altres
destinacions turístiques d’ací de la zona, i la meua sorpresa va ser quan em va dir
que ací estaven fent-se més visites que en cap lloc; perquè precisament en els mesos
fora de la temporada alta, normalment en destinacions veïnes de la nostra comarca i
de la Marina Alta, que sabem que són poblacions molt turístiques, estaven fent-se
només una visita al mes i no com estem fent ací. De totes maneres no és una excusa,
al contrari, estem agarrant totes aqueixes visites, sol·licituds, que ens arriben, no de
persones individuals, això és cert, però a mi encara no m’ha arribat cap sol·licitud o
cap grup interessat fora d’aqueix horari que no l’hem pogut atendre. M’agrada que
m’ho comunique perquè m’agrada saber-ho, perquè estic disposada a fer totes
aquelles visites que, sempre amb una coherència, si és una persona que ve un dia, i a
l’endemà ve una altra, sabem que no és possible; però per suposat que les visites
estan per a donar a conèixer el nostre territori i estic totalment a favor d’augmentarles si és necessari. I després al Sr. Vicente Morera, comentar-li que en la
convocatòria no se’m va enviar com correspondria que se m’enviara; em vaig
assabentar per terceres persones el dia 21, i la convocatòria era per al dia 22, i jo
tenia altres compromisos professionals. Immediatament ho vaig comunicar al CDT
perquè comprendrà que estava molesta, perquè és de vital importància que formem
part d’aquest consell; i no és la primera vegada que no se’m comuniquen
informacions importants del CDT com caldria; immediatament em vaig posar en
contacte i així ho vaig comunicar.”
 Sr. alcalde: “Vaig a començar pel final. Pel que fa al que ha comentat la Sra. Pous
del carril bici, aqueix tram, enviarem a la Policia Local i si cal reforçar la
senyalística i tractar aqueixa problemàtica, li buscarem alguna solució; informaré de
com quede o bé a vosté directament a la Comissió de Governació on se solen parlar
d’aquest temes. Després, a finals d’agost es va adjudicar amb un contracte menor els
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treballs de pintura vial i es va avançar molt però el municipi està molt retardat,
perquè al llarg d’uns anys, pels motius que siguen, la pintura vial ha sigut deficient i
en aquests moments el que estem esperant és la possibilitat de signar un segon
contracte, i van a continuar els treballs. Li puc assegurar que el criteri no és
ciutadans de primera i ciutadans de segona, sinó que en aquells moment van ser els
entorns dels col·legis, com a criteri que començaven les escoles, i després la policia
anava marcant-nos el criteri de vials principals, i ara anem a entrar a carrers més
secundaris; efectivament hi ha molt per pintar encara i estem treballant ja en aqueix
segon contracte, aqueix és el motiu. Entenc també que el Sr. Llopis ha fet un prec
sobre el tema del timbre, òbviament ho mirarem, perquè és un prec a més encertat,
no sé quan de temps porta sense funcionar, m’estranya que ningú ens ho haja fet
arribar, però més val tard que mai. Seguim. Sr. Mengual, jo vaig dir que les primeres
mesures en aquella reunió, vaig presentar una reestructuració del trànsit per a
intentar –fórmules màgiques no hi ha– pal·liar el problema el carrer del Niño; a més,
en aqueix document s’explica quines són les variables en funció dels estudis que fa
la policia, etc. Les dos setmanes van ser per a implementar les primeres mesures de
reducció de velocitat al carrer del Niño, com eren els passos elevats, que es van
intentar posar, però el dia que anaven a posar-se una representació de veïnes, entre
elles la presidenta de l’associació de veïnes i veïns del barri de Sant Francesc, em va
demanar juntament amb cinc veïnes majors del carrer, que no posara aqueixos
passos elevats perquè, com ja saben vostés, les voreres són molt estretes i quan van
per baix de la vorera, per on és l’asfalt, les més majors que van amb andadors
podien ensopegar i caure; per tant, els cotxes estaven llevats, les senyals estaven
posades, els veïns estaven avisats i l’Alcaldia en companyia de la Policia va decidir
ajornar la col·locació de passos elevats. La reestructuració de trànsit, ho vaig
explicar, està en funció, per la pròpia configuració, que en l’encreuament entre
Germans Benlliure, carrer de l’Elca i carretera de Pego s’instal·le un semàfor, que
com vosté si ha passat fa poc estarà veient, per fi ja s’està procedint a aqueixa
instal·lació semafòrica, perquè la Policia ens aconsellava a totes totes en els seus
informes que no podíem abocar allí tot el trànsit que venia des del carrer de l’Elca a
la carretera de Pego, confrontant-lo amb el trànsit que entrava al barri pel carrer de
Germans Benlliure, i amb la doble direcció de la carretera. Aqueix semàfor, també,
s’ha hagut de seguir el procediment administratiu que pertoca, és un semàfor que la
instal·lació val, aproximadament, uns 16.000 euros, per tant, és un contracte menor i
ha calgut la retenció de crèdit, el procés de contractació corresponent, el permís de
carreteres, en aquest cas de la Generalitat, i tot això ha tardat més del que nosaltres
haguérem volgut. En el moment que s’instal·le aqueix semàfor serà possible fer la
reestructuració del trànsit, com la que es va explicar en aqueixa reunió, i esperem
que aqueixa reestructuració del trànsit pal·lie, no que acabe amb el trànsit en el
carrer del Niño, també ho vaig explicar, però pal·lie la densitat de trànsit que té el
carrer del Niño. No tenim encara un quantitat pressupostaria, perquè per a
pressupostar diners per a fer una obra fa falta projecte; és una de les pròximes
memòries que tinc previst en aqueixa relació de memòries que s’encarreguen als
arquitectes d’Oliva, encarregar-la; però encara no tenim una quantitat, per tant, no
anem a consignar una quantitat sense saber què estem parlant, però en el full de ruta
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del govern si que està prevista una actuació en el carrer del Niño, tot i que també li
avance que hi ha diferents opinions al mateix carrer sobre si voreres més amples o
aparcament, perquè com sap vosté que per matemàtica pura o es fan les voreres més
amples o es queda l’aparcament però les dos coses no caben. I després, jo porte
tretze anys en política i sé molt bé el que ha fet vosté agraint-me l’enviament de la
documentació del Centre Salut Sant Francesc; ho sé perfectament el que ha fet. Jo
també celebre que la presidenta del barri de Sant Francesc i tota la ciutadania faça
costat a les gestions de l’Alcaldia, faça costat a les gestions de l’equip de govern i
faça costat a les gestions de la corporació; recentment en el tema del tren crec que ha
sigut un model d’èxit, d’unió entre la corporació i la ciutadania. Però jo sé molt bé el
que ha fet, vaig a evitar dir-ho ací, perquè ja li he dit que porte tretze anys ja en
política i un al final sap, en fi, d’algunes estratègies. Dir-li que li agraïsc que m’haja
agraït, valga la redundància, l’enviament de documentació, però no ha sigut l’única
gestió que s’ha fet des de l’Alcaldia o des de l’equip de govern, sobretot, tenint en
compte que tenim una conselleria, abans del PP durant deu anys, totalment hostil a
la construcció, i contrària al centre sanitari de Sant Francesc, i ara, amb una
conselleria del PSOE, també prou hostil a la construcció del centre sanitari de sant
Francesc; i per què li dic açò? Perquè d’aquests dos anys i mig, dir-li que quan
l’ajuntament va aprovar en 2005 cedir una parcel·la per a la construcció del centre
sanitari, fa dotze anys, i finalment en novembre de 2017, més de dotze anys després,
la conselleria governada per diferents partits es va dignar a contestar; fins a
novembre de 2017 ni tan sols la conselleria després de dotze anys, en fi, va contestar
si iniciava l’expedient per tal de recepcionar aqueixa parcel·la, amb aqueix certificat
de l’acord plenari, que es va enviar en el seu dia en 2005, i després s’ha tornat a
enviar contínuament. Més concretament, i li parle d’aquesta legislatura, perquè veja
que no només enviem documentació, sinó que fem nombroses gestions a tots el
nivells, li ho puc assegurar, en novembre de 2015, finalment, després de moltes
insistències, ens va rebre a principis de legislatura una representació de la
Conselleria de Sanitat, en aquell moment la secretària autonòmica que hui ja no està,
i el director general d’assistència sanitària. Allí, la regidora de Salut Pública, Inma
Ibiza, i jo, vam portar i vam registrar un nou certificat de l’acord de Ple de 2005, de
la cessió de la parcel·la, i els vam dir que volíem el centre sanitari de Sant Francesc
que ens el mereixem després de tants anys, els vam fer una explicació de tota la
problemàtica, que no cal dir ací perquè tots la coneixem, i allí la sorpresa va ser,
encara que quan vam agarrar cita sabien a què anàvem, allí mateix ens van dir que
no tenien ni idea d’aqueix acord de Ple de 2005 que l’ajuntament va prendre; que no
tenien ni idea, tot i que jo ja els havia enviat aqueix certificat amb aqueix registre
d’eixida i aqueix registre d’entrada en la conselleria; és a dir, que sí que va arribar;
però no sabien res, nosaltres els ho vam dir, els vam demanar també que iniciaren
l’expedient perquè la conselleria s’inscriguera al seu nom aqueixa parcel·la, i els
vam demanar també que feren el centre sanitari. Allí ens van dir que ho farien al
llarg de les pròximes setmanes, és a dir, contestar-nos, que encara no ens havien
contestat, ens contestarien per a iniciar l’expedient de recepció de la parcel·la, i
també per a iniciar l’expedient per a la redacció del projecte constructiu del centre
sanitari. Això va ser en novembre de 2015, les gestions van continuar; a la vista que
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passaven els mesos i ni tan sols ens contestaven, les gestions van continuar al llarg
de tot l’any, vam tindre entrevistes amb diputats de Les Corts Valencianes, vam
tindre entrevistes amb gent de la Conselleria, vam tindre entrevistes i reunions amb
el gerent del centre Francesc de Borja de Gandia, com a responsable de zona, i en
octubre de 2016, quasi un any després de 2015, insistisc, sense que aquesta
conselleria ni tan sols es dignara a contestar-nos, vam forçar –i si dic forçar és
forçar– una nova reunió amb la conselleria, en aquest cas amb el nou secretari
autonòmic. Allí ens van dir exactament el mateix, els vam preguntar per què no ens
havien contestat, tampoc tenien constància de l’enviament que havíem registrat
d’aqueix acord plenari de cessió de la parcel·la, i allí els vam tornar a repetir
exactament el mateix i l’equip de la Conselleria es va comprometre que en els
pressupostos de la Generalitat de 2017 s’inclouria una partida per a licitar la
redacció del projecte constructiu del centre sanitari. Per si de cas, en tornar i en
acord amb la regidora de Salut Pública, el 8 de novembre, això va ser a finals
d’octubre, vam decidir tornar a enviar un certificat, amb el vistiplau de la secretària,
d’aqueix acord plenari de 2005, perquè també el tingueren i iniciaren l’expedient de
recepció de la parcel·la; i vam continuar fent gestions. La nostra sorpresa va ser que
es va publicar el pressupost de la Generalitat de 2017, i la nostra sorpresa és que
aqueixa promesa que ens havien fet, que com a mínim hi hauria una partida per a la
redacció del projecte constructiu del centre de salut de Sant Francesc no existia; per
suposat, altres que venien darrere sí que existien, com per exemple el quatre milions
d’euros per a enderrocar l’antic hospital de Gandia, etc. però el de Oliva no estava.
Aleshores, vam iniciar gestions amb la consellera, no sé si això ho sap, o no li
interessa, però li ho dic també per a que sàpiga un poc l’històric, vam iniciar
gestions amb la consellera que no estava disposada a incloure en el pressupost de
2017 una partida pressupostària, ni tan sols per a la redacció del projecte
constructiu; i vam haver de començar a fer moltíssimes gestions, entre elles gestions
amb tots els grups parlamentaris de Les Corts Valencianes amb independència que
foren govern o oposició. Al final, l’única manera, treballant molt intensament i fent
moltes gestions polítiques vam aconseguir que els grups parlamentaris en Les Corts
Valencianes forçaren, en el període d’esmenes dels pressupostos, la introducció
d’una partida de 120.000 euros perquè es poguera dur a terme en 2017 la redacció
d’aqueix projecte constructiu. Però la cosa va continuar i continuaven el 2017 sense
contestar-nos al document de cessió de la parcel·la municipal. Per tant, després de
moltíssimes gestions, en octubre de 2017 vam enviar una carta prou extensa, com a
alcalde, relatant-li tot això que estic dient-li, i a més, una carta pujada de to, això va
generar que un 17 de novembre vinguera el secretari autonòmic ací, i en el despatx
de l’Alcaldia portara un requeriment que era el que havíem estat demanant-li al llarg
de dotze anys, en aquest cas a aquesta Conselleria al llarg de dos anys, per fi portara
un requeriment amb la contestació per a dir-nos la documentació que els feia falta
per a ells iniciar aqueix expedient de recepció de la parcel·la, dos anys després.
Quan ens va portar aquest requeriment, aqueixos 120.000 euros que estaven
pressupostats ja no els podíem gastar, perquè estàvem al final de l’exercici
pressupostari i no donava temps per a invertir i licitar en la redacció d’aqueix
projecte constructiu; per tant, aqueixos 120.000 euros es van perdre del pressupost
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de la Generalitat a finals d’any. Per això li dic que tenim una conselleria, per
desgràcia, per molt que diga, perquè els fets així ho constaten, hostil a la construcció
del centre sanitari de Sant Francesc. Al final de la correguda, la informació abundant
que demanaven s’ha estat treballant, els tècnics municipals han estat treballant per
tal de confeccionar-la, plànols, informes, etc. no tota la documentació que s’havia
d’enviar l’havia de fer l’ajuntament, sinó que hi havia documentació que havia de
fer, sobretot, empreses externes, com subministradores de diferents serveis
municipals, finalment, una de les subministradores estava donant-nos llargues, i li
vam demanar per escrit que diguera que no anava a presentar-nos la documentació,
que era Iberdrola, la qual es va decidir suplir amb un informe de l’enginyer tècnic
industrial, no sabem si valdrà o no, i la documentació es va remetre per tal de no
demorar més l’inici de l’expedient. Al mateix temps, en aqueixos mesos, i al mateix
temps que fèiem gestions per al tren, etc. vam fer gestions per a assegurar-nos que
en el pressupost de 2018 tornava a haver una partida que fera possible la licitació de
la redacció del projecte constructiu del Centre de Salut de Sant Francesc. Per tant,
tot això s’ha fet abans d’arribar a aqueixa remissió de documentació, li agraïsc el
seu agraïment i, sobretot, que s’haja posat a disposició de l’Alcaldia, i que anem tots
a la una en aquest poble, crec que és una bona noticia, i crec que en els temes de
ciutat això és el que hem de fer, i deixar-nos d’altres qüestions.”
I no havent més assumptes a tractar, el senyor president alça la sessió a l’hora
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que com a secretària done fe.
Vist i plau
El president
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