AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 15/2019
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 25 DE JULIOL DE 2019.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES
HORA D’ACABAMENT:
21.00 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:
YOLANDA PASTOR BOLO
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY
ENRIQUE PARRA MAÑÓ
FRANCISCO ESCRIVÁ MATA
JOAN MASCARELL ALEMANY
JOAN MATA COTS

lloc indicat a l’encapçalament, es

YOLANDA NAVARRO VIZCAINO
JOSEP ESCRIVÁ SAVALL
YOLANDA BALAGUER PERICÁS
JULIO LLORCA ESTEVE
MIGUEL DOMENECH CARDONA

de l’Ajuntament, amb el caràcter i

ANA MARÍA MORELL GÓMEZ
JOAQUÍN CALAFAT ROCHER
ANA MENA ZAMORA
MIGUEL MONZONÍS SALLEMI
Mª JOSEP LLORÉNS LLIDO
SALVADOR LLOPIS IBIZA
SILVIA MENA ESTEVE
ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH
JOSÉ SALAZAR CUADRADO
SRA. SECRETÀRIA ACCTAL:
SOFIA GREGORI BOSCH
SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART
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reuneixen sota la presidència que
també consta, els membres de la
corporació expressats al marge, a
l’objecte de realitzar la sessió del Ple
convocatòria que també consten; actua
com a fedatari públic la secretària
acctal. de l’ajuntament.
El Ple es constitueix vàlidament, per
complir

el

terç

legal

dels

seus

membres, i assisteix el president i la
secretària acctal.
La Presidència declara oberta la sessió,
que es desenvolupa d’acord amb el
següent Ordre del Dia:

AJUNTAMENT D’OLIVA
Abans de començar el debat dels assumptes del Ple el Sr. alcalde recorda als membres
de la corporació el funcionament de les intervencions dels senyors regidors en les
sessions del Ple.
PRIMER.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DETERMINACIÓ DE LA
PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE FIXACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
Constituïda la nova corporació, en sessió extraordinària realitzada el dia 15 de juny de 2019, a
conseqüència de les eleccions locals del dia 26 de maig del 2019. Procedeix determinar el règim
de realització de les sessions ordinàries del Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 38
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.
A l’efecte, l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, estableix la periodicitat mínima
de la realització de les sessions ordinàries del Ple en atenció de la població del Municipi, per la
qual cosa, com que aquesta població és de 25.199 habitants, procedeix realitzar sessió cada mes.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de
28 de novembre, en concordança amb el règim de periodicitat de les sessions plenàries
ordinàries imposada per l’article 46.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Fixar la realització de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, l’últim dijous
de cada mes, en primera convocatòria, i dos dies naturals després en segona convocatòria a la
mateixa hora, amb el següent horari:
- D’octubre a març, a les dinou hores i trenta minuts (19.30 hores).
- D’abril a setembre, a les vint hores (20.00 hores).
SEGON.- Durant els mesos d’agost no es realitzaran sessions ordinàries.
TERCER.- Facultar l’alcalde, per iniciativa pròpia o a instància dels portaveus dels Grups
Polítics, per causa justificada, a variar la data de realització de la sessió ordinària, avançant o
retardant el dia i hora de realització en un interval màxim de 3 dies, inclús encara que el nou dia
fixat no estiga comprés en el mes corresponent a aquell, conservant la sessió el caràcter
d’ordinària.
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, perquè en prengueu coneixement i
tinga els efectes que corresponguen.”
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En el torn d’intervencions, la Sra. Pastor Bolo manifesta que és costum que les
convocatòries de les sessions del Ple es publiquen, per al seu coneixement, en les
xarxes socials i en la pàgina web de l’ajuntament, i lamenta que no se li haja donat
publicitat a través dels mitjans a la primera sessió de la corporació.
El Sr. alcalde reconeix que és una errada de l’Alcaldia per l’acumulació de treball
i l’absència del funcionari responsable de comunicació, i que ho tindrà en compte
perquè no torne a passar.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb disset vots favorables (6 vots del Grup
Projecte Oliva, 6 vots del Grup Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista
Municipal) i quatre abstencions (3 abstencions del Grup Municipal del Partido Popular i
1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
Primer.- Fixar la realització de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, l’últim
dijous de cada mes, en primera convocatòria, i dos dies naturals després en segona
convocatòria a la mateixa hora, amb el següent horari:
- D’octubre a març, a les dinou hores i trenta minuts (19.30 hores).
- D’abril a setembre, a les vint hores (20.00 hores).
Segon.- Durant els mesos d’agost no es realitzaran sessions ordinàries.
Tercer.- Facultar l’alcalde, per iniciativa pròpia o a instància dels portaveus dels Grups
Polítics, per causa justificada, a variar la data de realització de la sessió ordinària,
avançant o retardant el dia i hora de realització en un interval màxim de 3 dies, inclús
encara que el nou dia fixat no estiga comprés en el mes corresponent a aquell,
conservant la sessió el caràcter d’ordinària.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, perquè en prengueu coneixement
i tinga els efectes que corresponguen.
SEGON.PROPOSTA
DE
L’ALCALDIA
SOBRE
COMISSIONS
INFORMATIVES
PERMANENTS,
NOMBRE,
COMPOSICIÓ
I
DENOMINACIÓ.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA
L’article 38.B del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals, requereix la determinació del nombre, denominació, atribucions i composició de les
comissions Informatives Permanents que, si és el cas, s’hagen de constituir en la corporació
municipal que resulta de les eleccions locals realitzades el dia 26 de maig del 2019.
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Atés el que preveu l’article 20 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i en els articles 29, 38 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat mitjançant Reial Decret 2.568/1986, de 28
de novembre, i normes concordants i generals d’aplicació.
Vist l’informe emès per la secretària acctal, de data 15 de juliol de 2019.
Aquesta Alcaldia, proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Crear en aquest ajuntament, amb les atribucions i facultats que en cada cas
s’indiquen, les següents comissions informatives permanents:
1. COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS, que uneix la
condició de la preceptiva Comissió Especial de Comptes, l’objecte i comeses de la qual seran
l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a economia i hisenda de
l’entitat. També podrà informar aquells assumptes de la mateixa naturalesa que, sent
competència pròpia de la Presidència de la corporació (o de la Junta de Govern Local), se li
sotmeten per expressa decisió d’aquestos.
Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Béns Municipals realitzarà sessió ordinària una vegada al mes, en la data i hora que establesca
la Presidència de la Comissió, que podrà convocar també sessions extraordinàries per iniciativa
pròpia o amb la sol·licitud prèvia motivada de la quarta part dels seus membres.
Els seus assumptes són:
 Pressupostos i les seues bases d’execució
 Plans econòmico-financers
 Propostes financeres
 Consells d’administració d’empreses mixtes que es puguen constituir
 Recaptació voluntària i executiva
 Modificacions de crèdit i operacions de tresoreria
 Inventari del Patrimoni Municipal
 Ordenances fiscals municipals
 Aprovació subvencions i convenis
 Ingressos i despeses
2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, l’objecte i comeses
de la qual seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:
 Pla General i normes urbanístiques
 Disciplina urbanística
 Plans de conservació del casc antic
 Rehabilitació d’habitatges
 Foment construcció d’habitatges de protecció oficial
 Espais verds
 Ordenances municipals en matèria urbanística i mediambiental
 Conservació del patrimoni històric-artístic
 Servei d’arqueologia
 Aigua potable
 Aigües residuals
 Clavegueram
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Serveis d’ús públic: Cementiri, Recollida de fems, depuradora, neteja viària, canera
municipal
Programes de protecció d’espais d’interès mediambiental, i de recuperació d’espais
degradats
Tractament, recuperació, reciclatge o transformació de residus

Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori
realitzarà sessió ordinària amb una freqüència quinzenal, en la data i hora que establesca la
Presidència de la Comissió, que podrà convocar també sessions extraordinàries per iniciativa
pròpia o amb la sol·licitud prèvia motivada de la quarta part dels seus membres.
3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, l’objecte i comeses de la qual seran
l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:
 Cens de població i habitatge
 Padró d’habitants i cens electoral
 Plantilla de personal i relació de llocs de treball
 Retribucions del personal
 Bases per a l’accés a l’administració pública local
 Informatització dels serveis municipals
 Modernització de l’Administració
 Jutjat de Pau
 Seguretat i higiene en el treball del personal de l’Ajuntament
 Seguretat pública
 Junta Local de Protecció Civil
 Circulació urbana i interurbana
 Manteniment i noves atribucions a l’Oficina d’Atenció i Informació a la Ciutadania
 Mesures de transparència
Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa de Governació realitzarà
sessió ordinària una vegada al mes, en la data i hora que establesca la Presidència de la
Comissió, que podrà convocar també sessions extraordinàries per iniciativa pròpia o amb la
sol·licitud prèvia motivada de la quarta part dels seus membres.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, l’objecte i comeses de la qual
seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:
 Voluntariat Social.
 Ajudes econòmiques.
 Política d’ajudes socials.
 Servei d’ajuda a domicili
 Programes globals d’integració de la dona.
 Protecció de menors.
 Serveis d’ajuda a la família
 Llar de Jubilats i Gent Gran
 Política d’Igualtat
 Participació Ciutadana i centres de participació ciutadana
 Integració social educativa i laboral dels minusvàlids.
 Eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
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Prevenció, rehabilitació i reinserció de toxicòmans.
Campanyes de vacunació humana i d’animals.
Campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
Salubritat general de les aigües.
Potabilització de les aigües de consum humà.
Indicadors de salut comunitària.
Control del servei de Canera
Convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament

Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa de Benestar Social
realitzarà sessió ordinària una vegada al mes, en la data i hora que establesca la Presidència de
la Comissió, que podrà convocar també sessions extraordinàries per iniciativa pròpia o amb la
sol·licitud prèvia motivada de la quarta part dels seus membres.
5. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS, l’objecte i comeses
de la qual seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:
 Oficina d’informació Juvenil
 Consell Local de la Joventut
 Programes d’oci alternatiu
 Centres Joves
 Serveis Esportius Municipals
 Associacionisme esportiu
 Esport escolar, escoles esportives i esport de natura
 Instal·lacions esportives
 Convenis i subvencions esportives, culturals i festives
 Centres culturals
 Activitats culturals
 Associacions musicals
 Denominació de places i carrers
 Protocols, honors i distincions
 Comité d’Agermanament amb Sisteron i relacions amb altres ciutats europees
 Arxius i publicacions municipals
 Biblioteques i sales de lectura
 Escolarització
 Manteniment de centres docents públics
 Transport escolar
 Educació permanent d’adults
 Beques escolars
 Gabinet Psicopedagògic Municipal
 Escola Infantil “El caragol” i “La Taronja”
 Museus
 Festes
 Promoció de l’ús del Valencià
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Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals
realitzarà sessió ordinària una vegada al mes, en la data i hora que establesca la Presidència de
la Comissió, que podrà convocar també sessions extraordinàries per iniciativa pròpia o amb la
sol·licitud prèvia motivada de la quarta part dels seus membres.
6. COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC, l’objecte i comeses de la qual
seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:
 Llicències d’obertura, canvis de titularitat, trasllats, ...
 Normativa en matèria d’activitats industrials i comercials
 Tramitació de projectes d’activitat
 Guals
 AFIC
 OMIC
 Fira del Motor i altres de caràcter comercial
 Oficines Municipals de Turisme
 Consell Local de Turisme
 Consell Local Agrari
 Mercats i venda ambulant
 Promoció dels polígons industrials
 Formació per a la inserció laboral i accions destinades a la millora de l’ocupació
 Convenis amb l’INEM i el SERVEF
Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa de Foment Econòmic
realitzarà sessió ordinària una vegada al mes, en la data i hora que establesca la Presidència de
la Comissió, que podrà convocar també sessions extraordinàries per iniciativa pròpia o amb la
sol·licitud prèvia motivada de la quarta part dels seus membres.
SEGON.1.- En totes les comissions informatives hi haurà un representant de cada un dels grups polítics
municipals, i s’aplicarà , el sistema de vot ponderat.
2.- L’adscripció concreta dels membres de la corporació que hagen de formar part de cada una
de les esmentades comissions, en representació de cada grup polític, es realitzarà mitjançant
escrit del seu portaveu dirigit a l’Alcaldia Presidència i del qual es donarà compte al Ple. Podrà
designar-se, de la mateixa manera, un o diversos suplents de cada titular.
TERCER.- El president de la corporació és el president nat de totes les comissions
Informatives, si bé, podrà delegar la seua Presidència efectiva en qualsevol dels seus membres,
a proposta de la mateixa comissió, després de la corresponent elecció realitzada en el seu si, en
la qual es proposarà la designació de president titular i els suplents que es tinguen per
convenients.”

Obert el torn d’intervencions, el Sr. alcalde informa la resta de membres de la
corporació que s’ha mantingut el mateix nombre, denominació i atribucions de les
Comissions Informatives de l’anterior corporació i que com és costum es delegarà
la seua Presidència en el regidor o regidora, membre de la comissió, que
elegesquen els seus membres, i que es mantindrà la periodicitat de les sessions
que ells mateix establesquen.
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb disset vots favorables (6 vots del Grup
Projecte Oliva, 6 vots del Grup Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista
Municipal), i Quatre abstencions (3 abstencions del Grup Municipal del Partido Popular
i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
PRIMER.- Crear en aquest ajuntament, amb les atribucions i facultats que en cada cas
s’indiquen, les següents comissions informatives permanents:
1. COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS, que uneix la
condició de la preceptiva Comissió Especial de Comptes, l’objecte i comeses de la qual
seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a
economia i hisenda de l’entitat. També podrà informar aquells assumptes de la mateixa
naturalesa que, sent competència pròpia de la Presidència de la corporació (o de la Junta
de Govern Local), se li sotmeten per expressa decisió d’aquestos.
Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa Permanent
d’Hisenda i Béns Municipals realitzarà sessió ordinària una vegada al mes, en la data i
hora que establesca la Presidència de la Comissió, que podrà convocar també sessions
extraordinàries per iniciativa pròpia o amb la sol·licitud prèvia motivada de la quarta
part dels seus membres.
Els seus assumptes són:
 Pressupostos i les seues bases d’execució
 Plans econòmico-financers
 Propostes financeres
 Consells d’administració d’empreses mixtes que es puguen constituir
 Recaptació voluntària i executiva
 Modificacions de crèdit i operacions de tresoreria
 Inventari del Patrimoni Municipal
 Ordenances fiscals municipals
 Aprovació subvencions i convenis
 Ingressos i despeses
2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, l’objecte i
comeses de la qual seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els
assumptes relatius a:
 Pla General i normes urbanístiques
 Disciplina urbanística
 Plans de conservació del casc antic
 Rehabilitació d’habitatges
 Foment construcció d’habitatges de protecció oficial
 Espais verds
 Ordenances municipals en matèria urbanística i mediambiental
 Conservació del patrimoni històric-artístic
 Servei d’arqueologia
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Aigua potable
Aigües residuals
Clavegueram
Serveis d’ús públic: Cementiri, Recollida de fems, depuradora, neteja viària,
canera municipal
Programes de protecció d’espais d’interès mediambiental, i de recuperació
d’espais degradats
Tractament, recuperació, reciclatge o transformació de residus

Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa d’Ordenació del
Territori realitzarà sessió ordinària amb una freqüència quinzenal, en la data i hora que
establesca la Presidència de la Comissió, que podrà convocar també sessions
extraordinàries per iniciativa pròpia o amb la sol·licitud prèvia motivada de la quarta
part dels seus membres.
3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, l’objecte i comeses de la qual
seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:
 Cens de població i habitatge
 Padró d’habitants i cens electoral
 Plantilla de personal i relació de llocs de treball
 Retribucions del personal
 Bases per a l’accés a l’administració pública local
 Informatització dels serveis municipals
 Modernització de l’Administració
 Jutjat de Pau
 Seguretat i higiene en el treball del personal de l’Ajuntament
 Seguretat pública
 Junta Local de Protecció Civil
 Circulació urbana i interurbana
 Manteniment i noves atribucions a l’Oficina d’Atenció i Informació a la
Ciutadania
 Mesures de transparència
Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa de Governació
realitzarà sessió ordinària una vegada al mes, en la data i hora que establesca la
Presidència de la Comissió, que podrà convocar també sessions extraordinàries per
iniciativa pròpia o amb la sol·licitud prèvia motivada de la quarta part dels seus
membres.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, l’objecte i comeses de
la qual seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:
 Voluntariat Social.
 Ajudes econòmiques.
 Política d’ajudes socials.
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Servei d’ajuda a domicili
Programes globals d’integració de la dona.
Protecció de menors.
Serveis d’ajuda a la família
Llar de Jubilats i Gent Gran
Política d’Igualtat
Participació Ciutadana i centres de participació ciutadana
Integració social educativa i laboral dels minusvàlids.
Eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
Prevenció, rehabilitació i reinserció de toxicòmans.
Campanyes de vacunació humana i d’animals.
Campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
Salubritat general de les aigües.
Potabilització de les aigües de consum humà.
Indicadors de salut comunitària.
Control del servei de Canera
Convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament

Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa de Benestar Social
realitzarà sessió ordinària una vegada al mes, en la data i hora que establesca la
Presidència de la Comissió, que podrà convocar també sessions extraordinàries per
iniciativa pròpia o amb la sol·licitud prèvia motivada de la quarta part dels seus
membres.
5. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS, l’objecte i
comeses de la qual seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els
assumptes relatius a:
 Oficina d’informació Juvenil
 Consell Local de la Joventut
 Programes d’oci alternatiu
 Centres Joves
 Serveis Esportius Municipals
 Associacionisme esportiu
 Esport escolar, escoles esportives i esport de natura
 Instal·lacions esportives
 Convenis i subvencions esportives, culturals i festives
 Centres culturals
 Activitats culturals
 Associacions musicals
 Denominació de places i carrers
 Protocols, honors i distincions
 Comité d’Agermanament amb Sisteron i relacions amb altres ciutats europees
 Arxius i publicacions municipals
10

AJUNTAMENT D’OLIVA












Biblioteques i sales de lectura
Escolarització
Manteniment de centres docents públics
Transport escolar
Educació permanent d’adults
Beques escolars
Gabinet Psicopedagògic Municipal
Escola Infantil “El caragol” i “La Taronja”
Museus
Festes
Promoció de l’ús del Valencià

Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa de Serveis
Socioculturals realitzarà sessió ordinària una vegada al mes, en la data i hora que
establesca la Presidència de la Comissió, que podrà convocar també sessions
extraordinàries per iniciativa pròpia o amb la sol·licitud prèvia motivada de la quarta
part dels seus membres.
6. COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC, l’objecte i comeses de
la qual seran l’informe previ, dictamen, consulta o proposta en els assumptes relatius a:
 Llicències d’obertura, canvis de titularitat, trasllats, ...
 Normativa en matèria d’activitats industrials i comercials
 Tramitació de projectes d’activitat
 Guals
 AFIC
 OMIC
 Fira del Motor i altres de caràcter comercial
 Oficines Municipals de Turisme
 Consell Local de Turisme
 Consell Local Agrari
 Mercats i venda ambulant
 Promoció dels polígons industrials
 Formació per a la inserció laboral i accions destinades a la millora de l’ocupació
 Convenis amb l’INEM i el SERVEF
Llevat que no haguera assumptes a tractar, la Comissió Informativa de Foment
Econòmic realitzarà sessió ordinària una vegada al mes, en la data i hora que establesca
la Presidència de la Comissió, que podrà convocar també sessions extraordinàries per
iniciativa pròpia o amb la sol·licitud prèvia motivada de la quarta part dels seus
membres.
SEGON.-
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1.- En totes les comissions informatives hi haurà un representant de cada un dels grups
polítics municipals, i s’aplicarà , el sistema de vot ponderat.
2.- L’adscripció concreta dels membres de la corporació que hagen de formar part de
cada una de les esmentades comissions, en representació de cada grup polític, es
realitzarà mitjançant escrit del seu portaveu dirigit a l’Alcaldia Presidència i del qual es
donarà compte al Ple. Podrà designar-se, de la mateixa manera, un o diversos suplents
de cada titular.
TERCER.- El president de la corporació és el president nat de totes les comissions
Informatives, si bé, podrà delegar la seua Presidència efectiva en qualsevol dels seus
membres, a proposta de la mateixa comissió, després de la corresponent elecció
realitzada en el seu si, en la qual es proposarà la designació de president titular i els
suplents que es tinguen per convenients.
TERCER.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE L’ASSIGNACIÓ DEL
RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL A DETERMINATS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE L’ASSIGNACIÓ DEL RÈGIM DE
DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL A DETERMINATS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ.
Assumpte: Règim de dedicació exclusiva i parcial.
Els articles 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 13
del Reial Decret 2568/1986, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, preveuen la possibilitat que els membres de la Corporació
desenvolupen les seues responsabilitats amb règim de dedicació exclusiva i parcial.
Atés que per al normal desenvolupament de les funcions polítiques dels membres de la
Corporació és necessari establir la relació de càrrecs que es puguen exercir en règim de
dedicació exclusiva i parcial.
Vist l’informe emès per la secretaria acctal, de data 10 de juliol de 2019.
Vist l’informe favorable de Intervenció de data 22 de juliol.
Vistes les atribucions que confereixen els Articles 21 de la Llei de Bases de Règim Local i 41
del Reglament d'Organització, Règim Jurídic i Funcionament de les entitats locals, esta Alcaldia
eleva al Ple la següent
PROPOSTA D'ACORD
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PRIMER.- Aprovar l’establiment del règim de dedicació exclusiva als següents càrrecs
municipals:
Càrrec/Funcions
Sr./Sra. Alcalde/ssa
Primer Tinent d’Alcalde i Sr./Sra. Regidora d’Hisenda,
Patrimoni, Contractació i Gent Gran
Sr./Sra. Regidor/a de Participació Ciutadana, Memòria
Democràtica, Comunicació, Informació a la ciutadania i
Modernització
Sr./Sra. Regidor/a de Turisme i Platges, Ocupació-empresa.
Sr./Sra. Regidor/a d’Esports i Festes.

Retribució anual
Pagadora en 14 mensualitats
33.110,00
29.800,00
26.308,00
26.308,00
26.308,00

Sr./Sra. Regidor/a de Joventut, Benestar Animal i d’Igualtat
diversitat.
Sr./Sra. Regidor/a de Benestar Social, comerç, mercats
consum.
Sr./Sra. Regidor/a de Planejament Urbanístic, Parcas, jardins
cementeri, i Salut Pública
Sr./Sra. Cultura, música, biblioteques i arxius, Museus
patrimoni Arquitectònic i artístic

i
i
i
i

26.308,00
26.308,00
26.308,00
26.308,00

SEGON.- Aprovar l’establiment del Règim de dedicació parcial als següents càrrecs
municipals, tot i especificant-hi el nombre de hores de dedicació setmanal:
Càrrec/Funcions
Sr./Sra. Regidor/a d’Obres, serveis,
serveis públics i agricultura.
Sr./a. Portaveu del Grup Projecte
Oliva (PRO Oliva), per a les tasques
de control i fiscalització de l'equip de
Govern.
Sr./a. Portaveu del Grup municipal del
Partido Popular, per a les tasques de
control i fiscalització de l'equip de
Govern.
Sr./a. Portaveu del Grup Municipal
Ciudadanos, per a les tasques de
control i fiscalització de l'equip de
Govern.

Retribució anual Pagadora
en 14 mensualitats
18.416,00

18.416,00

18.416,00

18.416,00

Temps de dedicació
efectiva
28
hores
setmanals,
distribuïdes de dilluns a
divendres.
28
hores
setmanals,
distribuïdes de dilluns a
divendres.
28
hores
setmanals,
distribuïdes de dilluns a
divendres.
28
hores
setmanals,
distribuïdes de dilluns a
divendres.

TERCER.- El nomenament d’un membre de la Corporació per a un dels càrrecs indicats només
suposarà l’aplicació del règim de dedicació parcial o exclusiva si s’accepta per l’interessat,
circumstància que es comunicarà al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió ordinària.
QUART.- Els Regidors que tindran la dedicació parcial o exclusiva seran aquells que en cada
moment es designen per ocupar els càrrecs anteriors.
El càrrec o les funcions d’Alcalde que figuren en el punt Primer de la part dispositiva d’aquesta
proposta serà per el Sr. David González Martínez segons proclamació i pressa de possessió que
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va tindre lloc el dia 15 de juny de 2019 ( sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de
15/06/2019).
Els càrrecs de Regidors que figuren tant al punt Primer com al Segon d’aquesta proposta ho
seran per aquells membres de la Corporació, nomenats per Decret de l’Alcaldia núm. 1985/19,
de data 15 de juliol de 2019, sobre Delegacions Municipals, llevat de modificacions posteriors.
CINQUÉ.- Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social els membres de la
Corporació que ocupen càrrecs de dedicació parcial o exclusiva, i la Corporació assumirà el
pagament de les quotes empresarials que calguen; els regidors estaran obligats a formular
declaració complementària, davant la Secretaria d’aquest Ajuntament, per a la seua inscripció
en el Registre d’Interessos dels Membres de la Corporació.
SISÉ.- El present acord tindrà efectes econòmics des del dia següent a la data de l’acord.
SETÉ.- De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de la
Corporació.”

En el torn d’intervencions El Sr. alcalde, respecte de les dedicacions, comenta
que la seua proposta contempla una pujada del 10% respecte a la corporació
anterior, motivat per la pèrdua adquisitiva soferta durant els anys de la crisi, a
conseqüència de tres baixades de salari i que des de fa uns dotze anys no es
produïa una pujada salarial. Així i tot, les retribucions proposades estan per sota
del límit fixat en les Pressupostos Generals de l’Estat i si comparem amb altres
ajuntaments són molt inferiors.
El Sr. Salazar Cuadrado reconeix que la pujada del 10% que es proposa era
necessària per a dignificar la tasca dels polítics, però no entén per què la pujada no
ha sigut igual per a tots els regidors de la corporació, ja que la retribució de la
primera tinent d’alcalde es veu incrementada en un 25%, per la qual cosa lamenta
que no haja hagut una equiparació amb la resta de membres.
El Sr. Llopis Ibiza manifesta estar satisfet que els grups de l’oposició se’ls
reconega, almenys, una dedicació parcial, i recorda que en l’anterior corporació
van haver d’esperar tres anys fins que s’aprovara, amb el recolzament del Sr.
Salazar, una moció presentada pels grups de l’oposició per a cobrar-la. Tot i que
lamenta que no hi haja una equiparació entre totes les dedicacions de regidors.
Lamenta també que el Sr. alcalde no haja realitzat allò que va prometre en
campanya, de deixar obert a tots els grups que ho desitjaren la seua participació en
les funcions de govern, però que igualment està disposat a col·laborar.
La Sra. Morell Gómez agraeix al Sr. Salzar el recolzament obtingut perquè
després de tres anys pugueren cobrar els portaveus dels grups de l’oposició una
dedicació parcial, ja que considera que la seua tasca és fonamental per a una bona
acció del govern. Ella sempre ha mantingut que si arribava a governar
reconeixeria aqueixa dedicació parcial. Agraeix també al Sr. Llopis el seu
oferiment a col·laborar amb l’equip de govern.
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En aquest moment, sent les 20.15 hores, es detecta un error en la gravació de la sessió
plenària, per la qual cosa el sr. alcalde concedeix un recés per comprovar el que ocorre i
tractar d’esmenar-ho.
Sent les 20.25 h es reprén la sessió i el Sr. alcalde comenta que ja que no és possible
enregistrar la sessió, la secretària procedirà a recollir de forma extractada les
intervencions que hi haja, ja que no hi ha cap impediment legal per a això.
El Sr. Mata Cots manifesta que el seu partit s’abstindrà per a ser coherents amb
la seua postura. S’ha portat tot en un paquet. És a dir, l’aprovació dels sous porta
incorporada una pujada d’un 10%, i que en el cas de la Sra. Morell és d’un 25%.
La nostra coherència s’explica perquè una pujada de sous ha d’anar lligada a una
millora dels serveis. Des de l’oposició estem per a col·laborar per tal que es
produesca la dita millora; vostés són coherents amb el pacte del Botànic, que
també portava incorporada una pujada salarial, però a nosaltres ens hauria agradat
que aquesta pujada no haguera sigut en el primer plenari i que primer s’haguera
millorat el funcionament del servei.
El Sr. alcalde agraeix totes les intervencions i en contestació a elles indica que
pel que fa a allò manifestat en campanya , les seues decisions no depenen
únicament d’ell, ja que està en un pacte de govern; i que sí s’hauria pogut
posposar l’increment salarial a un altre any, però els regidors treballen
intensament des del primer dia; i com s’ha indicat anteriorment, fa dotze anys que
no es produeix una pujada i si comparem amb alktres ajuntaments, no cap duibte
que no suposen uns salaris excessius. A més no només els govern del Botànic
estan procedint a pujades salarials sinó que és generalitzat.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista Municipal), i deu abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva, 3 abstencions del Grup Municipal del Partido
Popular i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
PRIMER.- Aprovar l’establiment del règim de dedicació exclusiva als següents càrrecs
municipals:
Càrrec/Funcions

Retribució anual
Pagadora en 14 mensualitats

Sr./Sra. Alcalde/ssa
Primer Tinent d’Alcalde i Sr./Sra. Regidora
d’Hisenda, Patrimoni, Contractació i Gent Gran
Sr./Sra. Regidor/a de Participació Ciutadana,
Memòria Democràtica, Comunicació, Informació a
la ciutadania i Modernització
Sr./Sra. Regidor/a de Turisme i Platges, Ocupació-

33.110,00
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empresa.
Sr./Sra. Regidor/a d’Esports i Festes.

26.308,00

Sr./Sra. Regidor/a de Joventut, Benestar Animal i
d’Igualtat i diversitat.
Sr./Sra. Regidor/a de Benestar Social, comerç,
mercats i consum.
Sr./Sra. Regidor/a de Planejament Urbanístic,
Parcas, jardins i cementeri, i Salut Pública
Sr./Sra. Cultura, música, biblioteques i arxius,
Museus i patrimoni Arquitectònic i artístic

26.308,00
26.308,00
26.308,00
26.308,00

SEGON.- Aprovar l’establiment del Règim de dedicació parcial als següents càrrecs
municipals, tot i especificant-hi el nombre de hores de dedicació setmanal:
Càrrec/Funcions

Sr./Sra. Regidor/a d’Obres,
serveis, serveis públics i
agricultura.
Sr./a. Portaveu del Grup
Projecte Oliva (PRO Oliva), per
a les tasques de control i
fiscalització de l'equip de
Govern.
Sr./a. Portaveu del Grup
municipal del Partido Popular,
per a les tasques de control i
fiscalització de l'equip de
Govern.
Sr./a. Portaveu del Grup
Municipal Ciudadanos, per a les
tasques de control i fiscalització
de l'equip de Govern.

Retribució anual Pagadora
en 14 mensualitats

Temps de dedicació
efectiva

18.416,00

28 hores setmanals,
distribuïdes de dilluns
a divendres.
28 hores setmanals,
distribuïdes de dilluns
a divendres.

18.416,00

28 hores setmanals,
distribuïdes de dilluns
a divendres.

18.416,00

18.416,00

28 hores setmanals,
distribuïdes de dilluns
a divendres.

TERCER.- El nomenament d’un membre de la Corporació per a un dels càrrecs
indicats només suposarà l’aplicació del règim de dedicació parcial o exclusiva si
s’accepta per l’interessat, circumstància que es comunicarà al Ple de l’Ajuntament en la
pròxima sessió ordinària.
QUART.- Els Regidors que tindran la dedicació parcial o exclusiva seran aquells que
en cada moment es designen per ocupar els càrrecs anteriors.
El càrrec o les funcions d’Alcalde que figuren en el punt Primer de la part dispositiva
d’aquesta proposta serà per el Sr. David González Martínez segons proclamació i pressa
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de possessió que va tindre lloc el dia 15 de juny de 2019 ( sessió extraordinària del Ple
de l’Ajuntament de 15/06/2019).
Els càrrecs de Regidors que figuren tant al punt Primer com al Segon d’aquesta proposta
ho seran per aquells membres de la Corporació, nomenats per Decret de l’Alcaldia núm.
1985/19, de data 15 de juliol de 2019, sobre Delegacions Municipals, llevat de
modificacions posteriors.
CINQUÉ.- Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social els membres de la
Corporació que ocupen càrrecs de dedicació parcial o exclusiva, i la Corporació
assumirà el pagament de les quotes empresarials que calguen; els regidors estaran
obligats a formular declaració complementària, davant la Secretaria d’aquest
Ajuntament, per a la seua inscripció en el Registre d’Interessos dels Membres de la
Corporació.
SISÉ.- El present acord tindrà efectes econòmics des del dia següent a la data de
l’acord.
SETÉ.- De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes
de la Corporació.
QUART.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE ASSISTÈNCIA PER LA
CONCURRÈNCIA EFECTIVA A SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
DE LA CORPORACIÓ.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE ASSISTÈNCIES PER LA CONCURRÈNCIA
EFECTIVA A SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA CORPORACIÓ.
Assumpte: Assistències per concurrència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats de la
Corporació.
Els articles 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 13.6
del Reial Decret 2568/1986, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, preveuen la possibilitat que els membres de la corporació
que no desenvolupen les seues responsabilitats amb règim de dedicació exclusiva perceben amb
càrrec al pressupost municipal indemnitzacions en la quantia i condicions que acorde el Ple de
la Corporació
Atés que per al normal desenvolupament de les funcions polítiques dels membres de la
corporació és necessari establir el règim de les assistències a percebre per concórrer a les
sessions dels òrgans col·legiats de l’ajuntament.
Vist l’informe emès per la Secretaria acctal de data 10 de juliol de 2019.
Vist l’informe favorable de la interventora emés el día 22 de juliol
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Vistes les atribucions que conferixen 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, esta Alcaldia
eleva al Ple la següent
PROPOSTA DE ACORD
PRIMER. Els membres de la corporació que no tinguen reconeguda la dedicació exclusiva ni
parcial percebran en concepte d’assistències a qualsevol sessió del Ple de l’Ajuntament, Junta
de Govern Local i Comissions Informatives que realitze aquest Ajuntament, la quantia de 240 €
per sessió.
SEGON. El nombre màxim de sessions que donarà dret a la percepció d’indemnitzacions serà
de dos mensuals, quatre bimestrals o sis trimestrals, i està permesa la compensació d’assistència
dins de cada trimestre natural, de forma que les faltes d’assistència d’un mes podran compensarse en els mesos següents de cada trimestre natural.
TERCER. Aquest acord entrarà en vigor a partir del dia següent a la data de l’acord, tindrà
efectes econòmics a partir del tercer trimestre de 2019, i mantindrà la seua vigència fins que el
Ple de l’Ajuntament adopte acord per a la seua modificació o derogació.
QUART. De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de la
Corporació.”

En el torn d’intervencions, el Sr. alcalde manifesta que en aquest cas l’increment
és del 20% i això és perquè el descens ha sigut major en el cas de les assistències
que en el cas dels sous.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista Municipal), i deu abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva, 3 abstencions del Grup Municipal del Partido
Popular i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
PRIMER. Els membres de la corporació que no tinguen reconeguda la dedicació
exclusiva ni parcial percebran en concepte d’assistències a qualsevol sessió del Ple de
l’Ajuntament, Junta de Govern Local i Comissions Informatives que realitze aquest
Ajuntament, la quantia de 240 € per sessió.
SEGON. El nombre màxim de sessions que donarà dret a la percepció
d’indemnitzacions serà de dos mensuals, quatre bimestrals o sis trimestrals, i està
permesa la compensació d’assistència dins de cada trimestre natural, de forma que les
faltes d’assistència d’un mes podran compensar-se en els mesos següents de cada
trimestre natural.
TERCER. Aquest acord entrarà en vigor a partir del dia següent a la data de l’acord,
tindrà efectes econòmics a partir del tercer trimestre de 2019, i mantindrà la seua
vigència fins que el Ple de l’Ajuntament adopte acord per a la seua modificació o
derogació.
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QUART. De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985,
publicar íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’Edictes de la Corporació.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ASSIGNACIÓ DE DOTACIÓ
ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“ASSUMPTE: Assignació dotació econòmica als grups municipals
PROPOSTA DE L’ALCALDIA
L'apartat 3 de l'article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
local, afegit per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, per la qual es modifica la Llei de Bases de Règim
Local, preveu que el Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals, podrà assignar
als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic
per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d'ells.
Sembla oportú que aquest ajuntament faça ús de la disposició legal esmentada per tal que el
normal desenvolupament de les funcions polítiques dels membres de la corporació i dels grups
municipals constituïts, puga realitzar-se en les condicions mínimes imprescindibles, i, com a
conseqüència, és necessari establir assignacions als grups polítics, es per això, que vist
l’informe de la secretaria acctal de data 10 de juliol de 2019 i l'informe de la Interventora de
data 22 de juliol i vistes les atribucions que conferixen 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, esta Alcaldia eleva al Ple la següent:
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- A cada grup polític constituït davant l'Ajuntament s'assigna una quantia mensual de
85,00 euros.
SEGON.- Per cada regidor que integre el grup polític s'assigna a este una quantia mensual de
40,00 euros.
TERCER.- Les quanties que resulten d'aplicació dels paràgrafs primer i segon les rebran els
diferents grups polítics mitjançant transferència al compte de l'entitat bancària o d'estalvi que
indiquen, amb efectes econòmics del del dia 1 de juliol de 2019.
Per al cas que els diferents grups polítics constituïts hagen de signar qualsevol tipus de
document com a conseqüència del present acord, s'entendrà que el portaveu del grup polític es
el representant a tots els efectes administratius del grup corresponent.
QUART.- Les quantitats assignades no es podran destinar al pagament de remuneracions de
personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l'adquisició de béns que puguen
constituir actius fixes de caràcter patrimonial.
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CINQUÉ.- Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de les quantitats
assignades, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que este ho demane.
SISÉ.- Les assignacions aprovades queden subjectes als límits que, en el seu cas, establesquen
les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. De tal forma que, si les assignacions aprovades
superen els límits que establiren les lleis, mentre el Ple no adopte altre acord, les assignacions
quedaran reduïdes al límit fixat per la Llei.”

En el torn d’intervencions, el Sr. alcalde comenta que aquesta proposta és
idèntica a la de l’any 2015 però és possible que canvie més endavant, en funció de
la consulta que s’ha plantejat a la Direcció General de la Funció Pública sobre si
és possible, tal i com ja fan les Corts, que els mateixos grups polítics siguen els
qui contracten els seus secretaris de grup.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista Municipal), i deu abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva, 3 abstencions del Grup Municipal del Partido
Popular i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
PRIMER.- A cada grup polític constituït davant l'Ajuntament s'assigna una quantia
mensual de 85,00 euros.
SEGON.- Per cada regidor que integre el grup polític s'assigna a este una quantia
mensual de 40,00 euros.
TERCER.- Les quanties que resulten d'aplicació dels paràgrafs primer i segon les
rebran els diferents grups polítics mitjançant transferència al compte de l'entitat bancària
o d'estalvi que indiquen, amb efectes econòmics del del dia 1 de juliol de 2019.
Per al cas que els diferents grups polítics constituïts hagen de signar qualsevol tipus de
document com a conseqüència del present acord, s'entendrà que el portaveu del grup
polític es el representant a tots els efectes administratius del grup corresponent.
QUART.- Les quantitats assignades no es podran destinar al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l'adquisició
de béns que puguen constituir actius fixes de caràcter patrimonial.
CINQUÉ.- Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de les
quantitats assignades, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que este
ho demane.
SISÉ.- Les assignacions aprovades queden subjectes als límits que, en el seu cas,
establesquen les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. De tal forma que, si les
assignacions aprovades superen els límits que establiren les lleis, mentre el Ple no
adopte altre acord, les assignacions quedaran reduïdes al límit fixat per la Llei.
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SISÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS
DE
L’AJUNTAMENT
D’OLIVA
EN
LA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA
SAFOR.
Després de la constitució de la nova Corporació Municipal, que va tindre lloc el passat 15 de
juny de 2019, i dintre dels aspectes relacionats a l’organització municipal, cal procedir al
nomenament de representants de la Corporació en diferents òrgans col·legiats d’àmbit
supramunicipals.
D'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i especialment allò disposat a l’article 20.2 de la Llei 21/2018, de
16 d’octubre, de la Generalitat, de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana, on es contempla
respecte l’organització de la Mancomunitat i els Municipis, que cada municipi estarà representat
en el Ple de la Mancomunitat per el seus Alcalde o Alcaldessa, i un l’altra regidor/ra triat pel Ple
corresponent, i que es mantindrà fins que no siga revocat pel Ple que el va triar o perda la seua
condició de regidor.
Atès igualment de l’escrit tramés per part de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, R.E.
12073, de 16 de juliol de 2019, així com el contingut dels Estatus d’aquesta Entitat Local.
Atès allò contemplat en l’article 44 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de
Règim Local i article 88 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana.
Vist l’informe emès per la Secretària acctal, de data 17 de juliol de 2019.
És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:
Primer.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de
Municipis de la Safor, amb dret de vot, juntament amb l’alcalde, al següent regidor:
Sra. Ana María Morell Gómez, Primer tinent d’alcalde .
Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes
oportuns.”

En el torn d’intervencions el Sr. alcalde recorda que els alcaldes són membres nats
de la Mancomunitat de Municipis, i com en anys anteriors s’ha optat perquè l’altre
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representant de la corporació siga el primer tinent d’alcalde. També informa que
el pròxim 29 de juliol tindrà lloc al sessió constitutiva.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista Municipal), i deu abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva, 3 abstencions del Grup Municipal del Partido
Popular i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
Primer.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament en el Ple de la
Mancomunitat de Municipis de la Safor, amb dret de vot, juntament amb l’alcalde, al
següent regidor:
Sra. Ana María Morell Gómez, Primer tinent d’alcalde .
Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes
oportuns.
SETÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL CONSORCI DE PREVENCIÓ,
EXTINCIÓ D’INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE
VALÈNCIA.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS
MUNICIPALS EN EL CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ EXTINCIÓ
D’INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
Després de la constitució de la nova Corporació Municipal, que va tindre lloc el passat 15 de
juny de 2019, i dintre dels aspectes relacionats a l’organització municipal, cal procedir al
nomenament de representants de la Corporació en diferents òrgans col·legiats d’àmbit
supramunicipal.
Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
Vist l’article 17 del Text Refós dels Estatus del Consorci per el Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis, i de Salvament de la Província de València, on es regula la composició de
l’Assemblea General.
Vist igualment l’escrit tramés per part del Consorci Provincial de València de Bombers, R.E.
10151, de 13 de juny de 2019, així com el contingut dels Estatus d’aquesta Entitat Local.
Considerant el que disposen el article 87 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Règim Local, els articles 118 a 127 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim
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Jurídic del Sector Públic, i els articles 108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim
Local de la Generalitat Valenciana.
Vist l’informe emès per la Secretària acctal, de data 17 de juliol de 2019.
És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part de l'Assemblea General
del Consorci Provincial de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de
València el Sr. Alcalde David González Martínez, com a titular, i la regidora Sra. Maria Josep
Llorens Llidó, com a suplent.
Segon.- Traslladar aquest acord al Consorci Provincial de Bombers (Consorci Provincial de
Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament) de la Província de València, als efectes
oportuns.”

En el torn d’intervencions el Sr. alcalde informa que s’ha seguit el mateix criteri
que en la legislatura anterior, de relacionar els representants en funció de les
competències que ostenten. Així, en aquest cas, està l’Alcaldia, per les seues
competències en matèria de Protecció Civil i la Sra. regidora Sra. Maria Josep
Llorens, per les seues competències en Medi Ambient.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista Municipal), i deu abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva, 3 abstencions del Grup Municipal del Partido
Popular i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part de l'Assemblea
General del Consorci Provincial de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de la
província de València el Sr. Alcalde David González Martínez, com a titular, i la
regidora Sra. Maria Josep Llorens Llidó, com a suplent.
Segon.- Traslladar aquest acord al Consorci Provincial de Bombers (Consorci
Provincial de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament) de la Província de
València, als efectes oportuns.
VUITÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL CONSORCI TURISTIC-CULTURAL
DE LA SAFOR.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS
MUNICIPALS EN EL CONSORCI TURÍSTIC-CULTURAL DE LA SAFOR.
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Després de la constitució de la nova Corporació Municipal, que va tindre lloc el passat 15 de
juny de 2019, i dintre dels aspectes relacionats a l’organització municipal, cal procedir al
nomenament de representants de la Corporació en diferents òrgans col·legiats d’àmbit
supramunicipal.
Vist que, d’acord amb allò disposat en l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l’Ajuntament ha d’adoptar els acords oportuns
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
Vist que, el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, en sessió ordinària de 24 de setembre de 2009, va
aprovar els Estatuts del Consorci Turístic-Cultural de la Safor.
Vist que, en l’article 1 dels esmentats estatuts es determina que La Mancomunitat de Municipis
de la Safor, l’Ajuntament de Gandia, l’Ajuntament d’Oliva, l’Ajuntament de Tavernes de la
Valldigna i la Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES) es constitueixen en
consorci, a l’empara de tot allò que es disposa en l’article 87 de la Llei 7/85, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vist que, en l’article 4, es determina que “Constitueix el fi essencial del Consorci TurísticCultural de la Safor la promoció i el foment del turisme en el territori delimitat pels termes
territorials dels municipis d’Alfauir, Almiserà, Almoines, l’Alqueria de la Comtessa, Barx,
Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la
Conquesta, Daimús, la Font d’en Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant
Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia,
Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco i Xeresa”, així com la
composició de l’Assemblea General contemplada a l’article vuitè d’aquests Estatus, que asigna
dos vocals a l’Ajuntament d’Oliva.
Considerant el que disposen el article 87 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Règim Local, els articles 118 a 127 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, i els articles 108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim
Local de la Generalitat Valenciana.
Vist l’informe emès per la Secretària acctal, de data 17 de juliol de 2019.
És per això que proposa al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:
Primer.- Designar com a representants de l’Ajuntament d’Oliva en el Consorci TurísticCultural de la Safor, el Sr. regidor delegat de Turisme, Sr. Joaquin Calafat Rocher, i el Sr.
regidora delegada de Cultura, Sr. Julio Llorca Esteve.
Segon.- Trametre certificat de l’acord, amb la documentació pertinent, a la Mancomunitat de
Municipis de la Safor, als efectes oportuns.”

En el torn d’intervencions, el Sr. alcalde manifesta qeu pel mateix motiu que en
el punt anterior, la vinculació amb les competències delegades, s’ha proposat al
24

AJUNTAMENT D’OLIVA
regidor de Turisme i al de Cultura. Aquest criteri és el que s’ha seguit per a tots
els òrgans col·legiats.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista Municipal), i deu abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva, 3 abstencions del Grup Municipal del Partido
Popular i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
Primer.- Designar com a representants de l’Ajuntament d’Oliva en el Consorci
Turístic-Cultural de la Safor, el Sr. regidor delegat de Turisme, Sr. Joaquin Calafat
Rocher, i el Sr. regidora delegada de Cultura, Sr. Julio Llorca Esteve.
Segon.- Trametre certificat de l’acord, amb la documentació pertinent, a la
Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes oportuns.”
NOVÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LA “RUTA DELS PORRATS” DE LA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR..
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS
MUNICIPALS EN LA “RUTA DELS PORRATS” DE LA MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS DE LA SAFOR.
Després de la constitució de la nova Corporació Municipal, que va tindre lloc el passat 15 de
juny de 2019, i dintre dels aspectes relacionats a l’organització municipal, cal procedir al
nomenament de representants de la Corporació en diferents òrgans col·legiats d’àmbit
supramunicipals.
Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
Vist el contingut del punt setè de la clàusula segona del Reglament de Funcionament de la
Unitat d’Actuació de la Ruta dels Porrats.
Atès allò contemplat en l’article 44 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de
Règim Local i article 88 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana.
Vist l’informe emès per la Secretària acctal, de data 17 de juliol de 2019.
És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:
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Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en la Ruta dels Porrats de la Mancomunitat
de Municipis de la Safor la regidora d’aquest ajuntament Sra. Yolanda Navarro Vizcaíno, com a
titular, i el Sr. Joaquín Calafat Rocher, com a suplent .
Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes
oportuns.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista Municipal), i deu abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva, 3 abstencions del Grup Municipal del Partido
Popular i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en la Ruta dels Porrats de la
Mancomunitat de Municipis de la Safor la regidora d’aquest ajuntament Sra. Yolanda
Navarro Vizcaíno, com a titular, i el Sr. Joaquín Calafat Rocher, com a suplent .
Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes
oportuns.
DESÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL CALAIX JOVE DE
LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL CALAIX JOVE DE LA MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS DE LA SAFOR.
Després de la constitució de la nova Corporació Municipal, que va tindre lloc el passat 15 de
juny de 2019, i dintre dels aspectes relacionats a l’organització municipal, cal procedir al
nomenament de representants de la Corporació en diferents òrgans col·legiats d’àmbit
supramunicipals.
Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
Vist el contingut del articul vuité del Reglament de Funcionament de la Unitat d’Actuació del
Calaix Jove de la Safor.
Atès allò contemplat en l’article 44 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de
Règim Local i article 88 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana.
Vist l’informe emès per la Secretària acctal, de data 17 de juliol de 2019.
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És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en el Calaix Jove de la Mancomunitat de
Municipis de la Safor la regidora d’aquest ajuntament Sra. Anna Mena Zamora, com a titular, i
el regidor Sr. Josep Escrivà Savall, com a suplent.
Segon.- Designar al tècnic Sr. Ramón Llopis Martínez com responsable del projecte en aquest
municipi, per tal que el represente en la comissió de tècnics que organitza i coordina totes les
activitats que es porten a cap durant l’any.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes
oportuns.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista Municipal), i deu abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva, 3 abstencions del Grup Municipal del Partido
Popular i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en el Calaix Jove de la
Mancomunitat de Municipis de la Safor la regidora d’aquest ajuntament Sra. Anna
Mena Zamora, com a titular, i el regidor Sr. Josep Escrivà Savall, com a suplent.
Segon.- Designar al tècnic Sr. Ramón Llopis Martínez com responsable del projecte en
aquest municipi, per tal que el represente en la comissió de tècnics que organitza i
coordina totes les activitats que es porten a cap durant l’any.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als
efectes oportuns.
ONZÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS D’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA XÀRCIA DE
MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA XÀRCIA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A
LA SOSTENIBILITAT.
Després de la constitució de la nova Corporació Municipal, que va tindre lloc el passat 15 de
juny de 2019, i dintre dels aspectes relacionats a l’organització municipal, cal procedir al
nomenament de representants de la Corporació en diferents òrgans col·legiats d’àmbit
supramunicipals.
Vist que, d’acord allò disposat en l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l’Ajuntament ha d’adoptar els acords oportuns
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
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Vist el contingut del punt primer de l’article 13 dels Estatuts de la Xàrcia de municipis
valencians cap a la sostenibilitat, de la Diputació de Valencia.
Atès allò contemplat en l’article 88.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Vist l’informe emès per la Secretària acctal, de data 17 de juliol de 2019.
És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:
Primer.- Designar representant d’aquest Ajuntament, que formarà part de la Xàrcia de
Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat la regidora Sra. María Josep Llorens Llidó, com a
titular, i el regidor Sr. Josep Escrivá Savall, com a suplent.
Segon.- Traslladar aquest acord a la Xàrcia de Municipis Valencians Cap a la sostenibilitat, de
la Diputació de Valencia.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista Municipal), i deu abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva, 3 abstencions del Grup Municipal del Partido
Popular i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
Primer.- Designar representant d’aquest Ajuntament, que formarà part de la Xàrcia de
Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat la regidora Sra. María Josep Llorens Llidó,
com a titular, i el regidor Sr. Josep Escrivá Savall, com a suplent.
Segon.- Traslladar aquest acord a la Xàrcia de Municipis Valencians Cap a la
sostenibilitat, de la Diputació de Valencia.
DOTZÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS D’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL CONSORCI DE
L’ÀREA DE GESTIÓ 2 DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI
I XII.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 DEL PLA
ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII.
Després de la constitució de la nova Corporació Municipal, que va tindre lloc el passat 13 de
juny de 2015, i dintre dels aspectes relacionats a l’organització municipal, cal procedir al
nomenament de representants de la Corporació en diferents òrgans col·legiats d’àmbit
supramunicipal.
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Vist que, d’acord amb allò disposat en l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l’Ajuntament ha d’adoptar els acord oportuns
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
Vist l’article 7é i 8é dels Estatus del Consorci de l’Àrea de Gestió 2 per a les Previsions del Pla
Zonal de Residus de les Zones X, XI i XII.
Considerant el que disposen el article 87 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Règim Local, els articles 118 a 127 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, i els articles 108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim
Local de la Generalitat Valenciana.
Vist l’informe emès per la Secretària acctal, de data 17 de juliol de 2019.
És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:
Primer.- Nomenar, com a representant de l’Ajuntament d’Oliva en l’Assemblea General del
CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 PER A LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE
RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII al Sr. Alcalde, Sr. David González Martínez, com a
titular, i la regidora Sra. Maria Josep Llorens Llidó, com a suplent.
Segon.- Notificar degudament el present acord a la Presidència del Consorci als procedents
efectes estatutaris.”

El Sr. alcalde indica que en la proposta del representat suplent d’aquest Ajuntament en
el CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 PER A LES PREVISIONS DEL PLA
ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII, hi ha un error; on diu la regidora
Sra. Maria Josep Llorens Llidó, ha de dir Ana María Morell Gómez, en conseqüència es
passarà a votar l’esmena corresponent.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb quinze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, 5 vots del Grup Socialista Municipal, 3 vots del Grup Municipal
del Partido Popular i 1 vot del Grup Municipal Ciudadanos), i sis abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva,), aprova l’esmena assenyalada, i per tant
s’incorpora a la proposta de l’Alcaldia.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista Municipal), i deu abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva, 3 abstencions del Grup Municipal del Partido
Popular i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
Primer.- Nomenar, com a representant de l’Ajuntament d’Oliva en l’Assemblea
General del CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 PER A LES PREVISIONS DEL
PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII al Sr. Alcalde, Sr. David
González Martínez, com a titular, i la regidora Sra. Ana Maria Morell Gómez, com a
suplent.
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Segon.- Notificar degudament el present acord a la Presidència del Consorci als
procedents efectes estatutaris.
TRETZÈ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS D’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA COMISSIÓ DE
SEGUIMENT DEL CONVENI AMB EL CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI
AMB EL CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL
Atès que, el dia 26 de març de 1998 es va signar el Conveni entre la Secretaria d’Estat
d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Oliva, de Col·laboració en matèria
de gestió cadastral, que havia aprovat el Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 d’octubre de 1997.
En la clàusula novena es preveu la creació d’una Comissió de Seguiment, formada per tres
membres de cadascuna de les parts, presidida pel Gerent Territorial, que tindrà les funcions que
s’especifiquen en la clàusula esmentada.
Després de les eleccions municipals de 26 de maig, sembla oportú canviar els membres que, per
part de l’Ajuntament, han de formar part de la Comissió de Seguiment.
Per la qual cosa es proposa que el Ple de l’Ajuntament adopte el següent acord:
Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió de Seguiment del Conveni entre la
Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Oliva, de
Col·laboració en matèria de gestió cadastral, les següents persones:



Sra. Ana María Morell Gómez, regidora d’Hisenda, Patrimoni i Contractació de
l’Ajuntament d’Oliva
Sr. Andrés Cardona Micó, funcionari coordinador de l’Agència Local Tributària

Segon.- Que es trameta el present acord a la Gerència Territorial del Cadastre de València.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots favorables (6 vots del Grup
Compromís per Oliva, i 5 del Grup Socialista Municipal), i deu abstencions (6
abstencions del Grup Projecte Oliva, 3 abstencions del Grup Municipal del Partido
Popular i 1 abstenció del Grup Municipal Ciudadanos), acorda:
Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió de Seguiment del Conveni entre la
Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Oliva, de
Col·laboració en matèria de gestió cadastral, les següents persones:
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Sra. Ana María Morell Gómez, regidora d’Hisenda, Patrimoni i Contractació de
l’Ajuntament d’Oliva
Sr. Andrés Cardona Micó, funcionari coordinador de l’Agència Local Tributària

Segon.- Que es trameta el present acord a la Gerència Territorial del Cadastre de
València.
CATORZÈ.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS
POLÍTICS DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA.
El Sr. alcalde dóna compte dels escrits que s'han presentat, sobre constitució de Grups
Polítics en l'Ajuntament d'Oliva, a l'empara d'allò que disposen els articles 23, 24 i 25
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
resulta la següent composició:
GRUP PROJECTE OLIVA (PRO OLIVA), del qual formen part els regidors/es Sra.
Yolanda Pastor Bolo, Sra. Mireira Francesca Morera Alemany, Sr. Enrique Parra Mañó,
Sr. Francisco Escrivá Mata, Sr. Joan Mascarell Alemany i Sr. Joan Mata Cots.
GRUP COMPROMÍS PER OLIVA, del qual formen part els regidors/es Sra. Yolanda
Navarro Vizcaíno, Sr. Josep Escrivá Savall, Sra. Yolanda Balaguer Pericás, Sr. Julio
Llorca Esteve, Sr. Miguel Domenech Cardona, i el Sr. Alcalde David González
Martínez.
GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL, del qual formen part els regidors/es Sra. Ana
María Morell Gómez, Sr. Joaquín Calafat Rocher, Sra. Ana Mena Zamora, Sr. Miguel
Monzonís Sallemi, i Sra. Maria Josep Llorens Llidó.
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, del qual formen part els regidors/
es Sr. Salvador Llopis Ibiza, Sra. Silvia Mena Esteve, i Sra. Alejandra Tomás
Domenech.
GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS, del qual forma part el regidor Sr. José Salazar
Cuadrado.
El Sr. alcalde informa la resta de membres de la presentació, el dia de hui, a
través del Registre d’Entrada, d’un nou escrit del Grup Municipal Projecte Oliva ,
pel qual comuniquen el canvi de portaveu, de forma que el portaveu del partit serà
el Sr. Joan Mata Cots i la portaveu suplent serà la Sra. Yolanda Pastor Bolo.
En els mateixos escrits, cada grup polític designa els respectius portaveus en el Ple de
l'Ajuntament, tant els titulars com els suplents. D’acord amb això, i el nou escrit que ha
anunciat el Sr. alcalde, la designació de portaveus és la que tot seguit s'indica:
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Pel GRUP PROJECTE OLIVA (PRO OLIVA), portaveu titular Sr. Joan Mata Cots, i
portaveu suplent Sra. Yolanda Pastor Bolo.
Pel GRUP COMPROMÍS PER OLIVA, portaveu titular Sr. Josep Escrivà Savall i
portaveu suplent Sra. Yolanda Balaguer Pericás.
Pel GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL, portaveu titular Sra. Ana María Morell
Gómez, i portaveu suplent Sra. Maria Josep Llorens Llidó.
Pel GRUP MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, portaveu titular Sr. Salvador
Llopis Ibiza, i portaveu suplent Sra. Silvia Mena Esteve.
Pel GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS, portaveu titular Sr. José Salazar Cuadrado.
La corporació en queda assabentada.
QUINZÈ.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE
PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA.
Es dóna compte de la constitució de la Junta de Portaveus:
“CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
La Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, ha creat, com a òrgan complementari i de deliberació la Junta de Portaveus,
de la forma que tot seguit s’indica:
Article 136. Junta de Portaveus.
1. Els portaveus dels grups polítics, presidits pel president o presidenta de la
corporació, integraran la Junta de Portaveus, que tindrà les funcions següents:
 Accedir a les informacions que la Presidència els proporcione per a difondrela entre els membres del seu grup.
 Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb
la seua participació en els debats corporatius.
 Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.
2. La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter d’òrgan complementari i
deliberant, en les seues sessions no s’adoptaran acords ni resolucions amb força
d’obligar davant de tercers.
Conseqüentment,
Primer.- Establir que la Junta de Portaveus es compondrà de la forma que tot seguit
s’indica:
Presidència: Sr. David González Martínez.
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Membres:
Sr. Joan Mata Cots, portaveu del Grup Projecte Oliva (suplent Sra.
Yolanda Pastor Bolo).
Sr. Josep Escrivà Savall, portaveu del Grup Polític Municipal Compromís
per Oliva (suplent Sra. Yolanda Balaguer Pericás).
Sra. Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista (suplent Sra.
Maria Josep Llorens Llidó).
Sr. Salvador Llopis Ibiza, portaveu del Grup Partido Popular (suplent Sra.
Sivia Mena Esteve).
Sr. José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos.
Segon.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se realitze.”
El Sr. alcalde manifesta que l’escrit a què s’ha fet referència en el punt anterior
també queda reflectit en aquest.
La corporació en queda assabentada.
SETZÈ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE
NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE.
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1986 /19, de data 15 de juliol de
2019, que es del següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la
Corporació en sessió de data 15 de juny de 2019, fent ús de les facultats que
m'atribueixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i 43 i 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals,
RESOLC:
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència de
l’alcalde Sr. David González Martínez, els següents regidors:
- Sra. Ana Maria Morell Gómez.
- Sr. Josep Escrivá Savall.
- Sr. Miguel Monzonís Sallemi.
- Sr. Yolanda Navarro Vizcaíno.
Segon.- Nomenar tinents d’alcalde als següents regidors d’aquest Ajuntament, membres
de la Junta de Govern Local, per l’ordre que seguidament s’estableix, i amb les funcions
que al càrrec li atribueixen els articles 23 de la Llei i 47 del Reglament esmentats:
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- Primer tinent d’alcalde: Ana Maria Morell Gómez.
- Segon tinent d’alcalde: Josep Escrivá Savall.
- Tercer tinent d’alcalde: Miguel Monzonís Sallemi.
- Quart tinent d’alcalde: Yolanda Navarro Vizcaíno.
Tercer.- Correspondrà a la Junta de Govern Local, integrada com s’ha dit, i sota la
Presidència d’aquesta Alcaldia, l’assistència permanent a l’Alcaldia a en l’exercici de
les seus atribucions, així com les que li delegue qualsevol òrgan municipal, o
expressament li atribuesquen les lleis.
Quart.- Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, amb
caràcter quinzenal el dia dilluns a les huit hores i trenta minuts, en primera
convocatòria, i una hora més tard, en segona.
Cinqué.- Notificar la present resolució a les persones designades, amb la finalitat que
presten l’acceptació dels càrrecs.
Sisé.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que es realitze, notificar als designats, i publicar en el Butlletí Oficial de València, sense
perjudici de la seua efectivitat a partir del dia següent de la signatura.
Oliva, 15 de juliol de 2019.”
El Sr. alcalde informa que, de moment la Junta de Govern estarà integrada per
quatre tinents d’alcalde, a més de l’alcalde; i com en la corporació anterior, no
ostentarà competències delegades, ni de l’Alcaldia, ni del Ple, només les que li
atribueixen les ordenances municipals. Queden vacants tres llocs a l’objecte que si
els grups municipals de l’oposició manifesten la seua voluntat, es puguen
incorporar.
La corporació en queda assabentada.
DISSET.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE
LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES GENÈRIQUES I ESPECIFIQUES.
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1985 /19, de data 15 de juliol de
2019, que es del següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la
Corporació en sessió de data 15 de juny de 2019, fent ús de les facultats que
m'atribueixen els articles 21.3r. i 23.4t. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i 43 i 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
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Jurídic de les Entitats Locals, tot això amb referència a l'expressa delegació de facultats
de l'Alcaldia a favor de regidors, RESOLC:
Primer.- Efectuar a favor de la Sra. tinents d’alcalde, membre de la Junta de Govern
Local, UNA DELEGACIÓ GENÈRICA d’atribucions de gestió i resolució dels
assumptes en l’àmbit funcional de la matèria delegada, i que a títol enunciatiu, es
recullen a continuació per a cadascun d’ells.
1.- HISENDA, PATRIMONI I CONTRACTACIÓ:
Tinent d’Alcalde: Ana María Morell Gómez.
Àmbit funcional:
 Gestió pressupostària.
 Comptes municipals.
 Hisenda i gestió tributària.
 Patrimoni i Inventari de Béns.
 Adquisició i alineació de béns.
 Alteració de la qualificació jurídica de béns.
 Formes d’utilització de béns de domini públic.
 Cessió de béns.
 La coordinació, seguiment i impuls de les propostes d'inici de contractació remeses
per les diferents àrees al Servei de Contractació.
 L'aprovació dels contractes d'obres, serveis i subministraments, gestió de serveis
públics, contractes administratius especials i contractes privats si el seu import no
supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas la
quantia de sis milions d'euros, incloses les de caràcter plurianual si la seua duració
és superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seues anualitats
no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 L'adjudicació de concessions sobre els béns i adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial si el seu valor no supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del
patrimoni, si el seu valor no supera el percentatge ni la quantia indicada.
 L'aprovació dels contractes menors de tota índole conforme a l'establert a les Bases
d'Execució del Pressupost.
 L'aprovació dels Projectes d'obres i de serveis quan siga competent l'Alcaldia per a
la seua contractació o concessió i estiguen previstos al pressupost.
 Designació de la direcció facultativa de l'obra i nomenament del responsable dels
contractes.
 L'aprovació dels Plans de Seguretat i Salut.
 L'aprovació de les revisions de preus, devolucions de fiances i qualssevol actes
d'execució del contracte administratiu que no corresponguen per disposició legal al
Ple de la Corporació.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
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2.- GENT GRAN.
Tinent d’Alcalde: Ana María Morell Gómez
Les seues funcions són:
 Organització dels actes del Dia de la Gent Gran i d'altres que se celebren.
 Coordinar les associacions de jubilats
 Coordinar la Llar de Jubilats i Pensionistes
 Promoure programes per a millorar la qualitat de vida de la gent gran
 Promoure accions de jubilació activa
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
Segon. La Delegació genèrica de competències a favor dels regidors comprendrà tant la
facultat de dirigir els serveis corresponents como la de gestionar-los en general, inclosa
la facultat de resoldre actes administratius que afecten a tercers.
Així mateix aquesta delegació comprén la resolució dels recursos de reposició que
s’interposen als actes administratius delegats.
Tercer.- Les resolucions que s’adopten per delegació s’entendran dictades per aquesta
Alcaldia com a titular de la competència originària, i els actes administratius són
executius i gaudeixen de la presumpció de legitimitat.
Quart.- Conferir a favor dels Sr. regidors que es relacionen, UNA DELEGACIÓ
ESPECIFICA d’atribucions per la gestió del següents assumptes:
3.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tinent d’Alcalde: Josep Escrivá Savall
Les seues funcions són:
 Impulsar la formació d’associacions.
 Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana.
 Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de
l’administració.
 Coordinar les associacions de veïns amb l’ajuntament.
 Impulsar un pacte cívic.
 Coordinar el Servei d’Atenció al Ciutadà.
 Coordinar les activitats públiques o festives, de les delegacions de caràcter social i
de participació ciutadana.
 Planificació i coordinació dels centres de participació ciutadana i del Centre
Polivalent.
 Dirigir i gestionar l’ús del parc de l’Hort de la Bosca.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
4.- MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Tinent d’Alcalde: Josep Escrivá Savall
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 Seguir desenvolupant el projecte "Els camins de la memòria" (afegint entrevistes,















fotografies, testimonis...).
Continuar amb els cicles anuals "Fem memòria", obrint-los a aportacions i
testimonis locals (vivències del front, de la vida en la ciutat durant el conflicte
bèl·lic, de la repressió...).
Continuar amb la tasca de retrobar familiars de víctimes, ajudant-los en la seua
recerca d'informació i en la posada en contacte de persones amb interessos comuns
en aquesta matèria.
Facilitar a les víctimes i els seus familiars, la recerca i l'esclariment dels fets de
violència o persecució que van patir.
Col·laborar amb la Generalitat en tasques com ara la identificació de familiars,
recollida de mostres d'ADN, etc.).
Identificació i adequada restitució de les víctimes mortals a què fa referència la llei
Llei 52/2007 de memòria històrica i la LLEI 14/2017, de 10 de novembre, de la
Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat
Valenciana.
Inventariar, i posar a l'abast dels investigadors/les investigadores, la documentació
local existent de l'època de la II República, Guerra civil i immediata postguerra
(dades repressió franquista).
Impulsar i coordinar l'establiment de criteris de localització, senyalització i
conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista,
la lluita antifranquista i la transició democràtica.
Potenciar les activitats de les entitats memorialistes d’Oliva o que l’àmbit d’actuació
tinga relació amb el municipi.
Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

5.- COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA I MODERNITZACIÓ
DE L'ADMINISTRACIÓ
Tinent d’Alcalde: Josep Escrivá Savall
 Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la Corporació.
 Disseny i planificiació de campanyes informatives institucionals generals, sense
perjudici de les específiques de cadascuna de les delegacions.
 Difusió d’informació corporativa i institucional a través de la web municipal i
xarxes socials.
 Coordinació i participació en l’elaboració de suports o materials informatius i/o per
a campanyes: díptics, butlletins, cartells … etc..
 Notes i dossiers de prensa i posterior difusió als mitjans de comunicació, que siguen
confeccionades per cadasuna de les delegacions.
 Suport i assessorament a les entitats en material de difusió.
 Desenvolupar els Plans de Comunicació i imatge atenent a les estratègies i directrius
aprovades.
 Planificiació i elaboració del Butlletí d’Informació Municipal i d’altres mitjans
d’informació municipal.
 Relació amb els mitjans de comunicació.
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 Avançar en la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a










l’Ajuntament d’Oliva.
Millorar i adequar les infraestructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la
interactuació dels ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves
tecnologies.
Implantació de la xarxa sense fils municipal: WiFi
Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva
amb els ciutadans.
Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de
manera remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró,
descàrrega de rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries,
etc.
Dirigir, gestionar i coordinar els serveis informàtics.
Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

6.- TURISME I PLATGES
Regidor: Joaquín Calafat Rocher
Les seues funcions són:
 Plans i programes per potenciar el turisme.
 Supervisar les Oficines Municipals de Turisme, i altres òrgans i entitats creats amb
la finalitat de potenciar el turisme.
 Proposar accions encaminades al desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme.
 Presidir la permanent del Consell Local de Turisme i de qualsevol òrgan municipal
de Turisme, en absència de l’alcaldia.
 Proposar noves infraestructures en matèria de turisme.
 Canalitzar les relacions amb entitats públiques i privades de naturalesa turística.
 Promoure les festes d’interés turístic en col·laboració amb les delegacions d’esports,
joventut i festes.
 Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat i banderes blaves, i les seues
normes.
 Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració
amb la delegació de Medi Ambient.
 Proposar noves infraestructures en matèria de platges.
 Promoure el Pla d’instal·lacions temporals i serveis de platja i zones turístiques en
col·laboració amb altres àrees municipals.
 Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat, i les seues normes.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
7.- OCUPACIÓ-EMPRESA
Regidor: Joaquín Calafat Rocher
Àmbit funcional:
 Promoure accions de formació per a la inserció laboral de la població aturada.
38

AJUNTAMENT D’OLIVA
 Organitzar estadístiques de treball, posant-les en relació amb les necessitats
d’ocupació de les empreses.
 Formació de Tallers d'Ocupació i altres instruments de foment de l'ocupació.
 Dirigir i gestionar cursos de formació.
 Dirigir i gestionar els convenies entre el SERVEF i l'Ajuntament.
 Fomentar l´ocupació i la col.laboració amb el sector empresari.
 Analitzar les necessitats i mancances laborals amb les empreses.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
8.-ESPORTS:
Tinent d’Alcalde: Yolanda Navarro Vizcaíno
Les seues funcions són:
 Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió
de l’esport.
 Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
 Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per
aconseguir recursos
 Supervisar les instal·lacions esportives.
 Proposar les millores d’infraestructura que requeresquen les instal·lacions
esportives.
 Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
 Coordinar-se amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
 Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
 Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
 Fomentar l’associacionisme esportiu.
 Potenciar els esports autòctons.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
9.- FESTES:
Tinent d’Alcalde: Yolanda Navarro Vizcaíno
Les seues funcions són:
 Proposar i planificar les activitats festives pròpies de l’ajuntament, i de les
associacions festives.
 Potenciar les festes locals.
 Proposar els dies de festa local.
 Representar la corporació local davant les juntes de festes.
 Organitzar esdeveniments festius singulars.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
10.- DELEGACIÓ DE JOVENTUT
Regidora: Anna Mena Zamora
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Les seues funcions són:
 Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil.
 Gestionar el Casal Jove
 Proposar millores d’infraestructura juvenil
 Foment de l’associacionisme juvenil.
 Desenvolupar el Pla Integral de Joventut.
 Promoció del Consell Local de Joventut.
 Elaborar programes d’oci alternatiu per als joves.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
11.- DELEGACIÓ DE BENESTAR ANIMAL
Regidora: Anna Mena Zamora
Les seues funcions són:
 Creació d'un protocol i campanya d´actuació davant l´abandonament I el maltracte
d'animals domèstics.
 Control de colònies felines.
 Creació d´espais d´oci i activitats animals per a una adequada convivència entre
aquests i les persones.
 Creació de campanyes de conscienciació i de reforç en la recollida dels excrements
per al manteniment dels espais i vies públiques.
 Inspecció i revisió de la situació domèstica dels animals per a garantir unes
condicions òptimes.
 Gestió de la protectora municipal.
 Establiment de convenis de col.laboració amb associacions i col.lectius que lluïten
pel benestar animal.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
12.- DELEGACIÓ D'IGUALTAT I DIVERSITAT
Regidora: Anna Mena Zamora
Les seues funcions són:
 Promoure la participació de la dona mitjançant informació i formació als àmbits
social, cultural i polític.
 Desenvolupament i seguiment del Pla d'Igualtat Municipal.
 Promoure programes globals d’integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
 Promoció de la Igualtat de Gènere mitjançant iniciatives de sensibilització i foment
d'acords amb col·lectius, organismes i associacions.
 Coordinació amb les associacions de dones existents.
 Organització dels actes del Dia de la Dona i contra la Violència de Gènere.
 Atenció i assessorament, i proposar mesures preventives contra les víctimes de
violència de gènere.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
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13.- DELEGACIÓ DE BENESTAR SOCIAL
Regidora: Yolanda Balaguer Pericás
Les seues funcions són:
 Proposar les ajudes en l’àmbit competencial que li corresponga, amb els recursos
disponibles.
 Planificar i organitzar el voluntariat social
 Coordinar les actuacions derivades d’aquesta delegació amb el gabinet
Psicopedagògic
 Planificar, organitzar i controlar als treballadors socials.
 Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial,
autonòmica i estatal.
 Planificar, organitzar i atorgar beques socials.
 Establir un fons Econòmic i Social en col·laboració amb entitats privades
 Conveniar amb entitats públiques i privades en matèria de Serveis Socials.
 Coordinar els centres socials.
 Promoure la integració social, educativa i laboral de les persones amb diversitat
funcional.
 Impulsar convenis amb els col·lectius persones amb diversitat funcional.
 Accions encaminades a l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
 Vetlar per la protecció dels menors.
 Crear els recursos necessaris per a l’atenció dels malalts mentals.
 Prevenció, rehabilitació i reinserció dels toxicòmans.
 Accions d'informació dels recursos socials de l’ajuntament.
 Planificar i gestionar la teleassistència.
 Planificar els serveis d’ajuda a la família: SEAFI.
 Accions encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 Coordinar els convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament en matèria de
Benestar Social
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
14.- COMERÇ, MERCATS I CONSUM:
Regidora: Yolanda Balaguer Pericás
Les seues funcions són:
 Promoure plans i programes per potenciar el comerç
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats
comercials.
 Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries
de competències de Comerç i Mercats.
 Desenvolupar el Pla d’Acció Comercial.
 Coordinació amb les associacions de comerciants.
 Promoure nous aparcaments en zones comercials, en col·laboració amb la Delegació
de Gestió Urbanística i/o de Planejament.
 Organitzar i coordinar la Fira del Motor i altres Fires Comercials.
 Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant.
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 Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions del








Mercat
Controlar els Serveis d’ORA.
Coordinació de l'Agència per al Foment de la innovació Comercial (AFIC)
Supervisió del funcionament dels Serveis d’Informació i defensa dels consumidors i
Usuaris
Planificació de campanyes d’informació al consumidor.
Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries
de competències de Consum.
Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

15.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC:
Tinent d’Alcalde: Miguel Monzonís Sallemi
Àmbit funcional:
 Dirigir la revisió del PGOU.
 Proposta de modificació de les normes urbanístiques.
 Rebre i coordinar les demandes d’informes que genere la delegació de medi ambient
en materia d’estudi, disseny i projectes de futur.
 Promoure l'aprovació de Plans Parcials, així com de la resta d'intruments de
planejament urbanístic.
 Promoure les actuacions urbanístiques.
 Proposta de convenis urbanístics.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
16.- PARCS, JARDINS I CEMENTERI:
Tinent d’Alcalde: Miguel Monzonís Sallemi
Les seues funcions són:
 Organitzar el treball de la Brigada de Jardineria.
 Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos
 Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
 Coordinar el funcionament i el manteniment del servei públic del Cementeri
Municipal.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
17.- DELEGACIÓ DE SALUT PÚBLICA
Tinent d’Alcalde: Miguel Monzonís Sallemi
Les seues funcions són:
 Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
 Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
 Planificació de campanyes de vacunació humana i animal.
 Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
 Vigilar la salubritat general de les aigües.
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Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà
Control dels indicadors de Salut Comunitària
Control del servei de la Canera.
Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

18.- CULTURA, MÚSICA, BIBLIOTEQUES I ARXIUS
Regidor: Julio Llorca Esteve
Les seues funcions són:
 Gestionar la utilització de la Casa Maians, Teatre Olímpia i altres edificis d’ús
cultural.
 Estudi de necessitats en matèria d’infraestructures culturals.
 Coordinar, promoure, planificar i organitzar el funcionament del Consell Local de
Cultural.
 Programar tot tipus d’activitats artístiques i culturals.
 Coordinar les activitats musicals i les bandes de música.
 Coordinar les escoles de música.
 Proposar la denominació de carrers i places.
 Proposar protocols, honors i distincions.
 Planificar i coordinar la promoció lingüística.
 Exercir la coordinació amb el Comité d’Agermanament de Sisteron, i altres posibles
agermanaments.
 Planificar i potenciar els serveis de publicacions municipals.
 Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal.
 Promoure les relacions interadministratives en matèria de cultura.
 Gestió d’espais culturals.
 Planificar, organitzar i coordinar les Biblioteques, sales de lectura i hemeroteca.
 Planificació i creació de noves biblioteques.
 Promoure les relacions interadministratives en matèria de biblioteques.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
19.- MUSEUS I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARTÍSTIC:
Regidor: Julio Llorca Esteve
Les seues funcions són:
 Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat.
 Promoure les relacions interadministratives en matèria de museus.
 Planificació del Servei d’arqueologia
 Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic.
 Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric i
artístic.
 Catèleg de béns i espais protegits
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
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20.- EDUCACIÓ:
Regidora: Maria Josep Llorens Llido
Les seues funcions són:
 Promoure i planificar l’EPA
 Col·laborar amb l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment
dels centres docents públics.
 Vigilar el compliment de l’escolarització obligatòria, en coordinació amb la
delegació de benestar Social.
 Planificar, organitzar i controlar les diferents ofertes educatives.
 Canalitzar les demandes del sector educatiu, tant pel que fa a recursos materials com
d’infraestructura.
 Proposar la creació de noves infraestructures educatives.
 Gestionar el transport escolar
 Supervisar el bon funcionament de les escoletes infantils municipals.
 Supervisar i coordinar l’activitat del Gabinet Psicopedagògic municipal als col·legis
públics
 Ostentar la representació de l’alcaldia en el Consell Escolar Municipal i a la
Comissió Municipal d’escolarització.
 Promoure beques i ajudes a l’estudi.
 Direcció i gestió del parc d’educació viària.
 Coordinació del manteniment i la neteja dels centres escolars
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
21.- MEDI AMBIENT I CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA:
Regidora: Maria Josep Llorens Llido
Les seues funcions són:
 Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
 Coordinació del voluntariat ecològic.
 Propostes per a la zones protegides.
 Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal
 Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi
Ambient i el desenvolupament sostenible.
 Planificar accions encaminades a la conservació i millora dels ecosistemes locals,
tant urbans com rurals.
 Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat
 Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria
mediambiental.
 Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge,
aprofitament o transformació de residus.
 Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
 Gestionar l’abastiment d’aigua a jardins i dependències municipals, fonts públiques,
boques de rec, bombers, etc.
 Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la
xarxa de clavegueram.
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 Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el

departament d’Urbanisme.
 Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions de
bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
22.- OBRES, SERVEIS I SERVEIS PÚBLICS:
Regidor: Miquel Doménech Cardona
Les seues funcions són:
 Organitzar la distribució i el treball de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis.
 Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
 Controlar i dirigir el funcionament del magatzem de subministraments.
 Coordinar el funcionament dels serveis d’ús públic: Recollida de fems, depuradora,
neteja viària, enllumenat públic.
 Establir plans de manteniment, rehabilitació, millora o reparació de les
instal·lacions, utillatge i infraestructura urbana i rural de domini públic.
 Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
 Planificar la necessitats de repostos, combustibles i materials auxiliars.
 Recollida de fem: supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i
papereres instal·lades en la via pública, així com el control i el seguiment de la
concessionària.
 Control i supervisió de la neteja viària i seguiment del contracte
 Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
 Gestionar i dirigir l’Ecoparc.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
23.- AGRICULTURA:
Regidor: Miquel Doménech Cardona
Les seues funcions són:
 Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura
 Presidir el Consell Local Agrari
 Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries
 Gestió del magatzem d’usos agrícoles
 Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació,
aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
Aquestes delegacions comprenen la direcció, impuls i inspecció del servei delegat,
l’emissió de propostes i informes d’actuació, així com el seguiment de l’execució dels
acords que s’adopten, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afecten a tercers.
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Cinqué.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, i no són susceptibles de delegar-les pels seus titulars en un altre
òrgan o regidor.
Sisé.- La delegació d’atribucions té caràcter indefinit, d’acord amb allò disposat en
l’article 118 del ROF, és revocable en qualsevol moment, en tot o en part, i no serà
obstacle perquè puga avocar-se el despatx i resolució de qualsevol assumpte comprés en
la matèria.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats,
aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les competències delegades com a
titular de la competència originaria, entenent-se a aquests efectes, exercitada la potestat
d’avocació en base a la present resolució, sense necessitat de nova resolució expressa en
aquest sentit.
Seté.- El regidor delegat està obligat a informar l’Alcaldia, de forma detallada, de la
gestió de les atribucions que se li deleguen, i de les resolucions dictades; així mateix,
informarà prèviament l’Alcaldia de l’adopció de decisions d’importància.
Vuité.- Les delegacions conferides produiran efectes des del dia següent a la data de la
resolució, sense perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Nové.- De la present resolució es donarà compte al Ple, en la primera sessió que es
celebre.
Oliva, 15 de juliol de 2019.”
La corporació en queda assabentada.
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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