
Minuta núm. 01

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
26 DE GENER DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.30 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sra. ALCALDESSA:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ

Srs. REGIDORS:
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
JUAN FRANCISCO PI APARICI
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
SALVADOR FUSTER MESTRE
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT ROIG TOMÀS
VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI ACTAL:
ANTONIO MANSANET MORANT

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa, 

MARIA  CONSUELO  ESCRIVÁ 

HERRAIZ,  en  primera 

convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren la totalitat de l’Ajuntament, 

per  dur  a  terme  sessió  ordinària  i 

pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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Abans de desenvolupar l’ordre del dia, el regidor Sr. González Martínez,  demana la 
paraula per una qüestió d’ordre, i manifesta el següent:

 Sr. González Martínez: “Volia fer al·lusió a una qüestió d’ordre. L’Ajuntament 
d’Oliva,  en  l’actualitat,  no  disposa  d’un  Reglament  d’Organització  Municipal, 
reglament que va anunciar l’alcaldessa a finals de setembre, però que encara no en 
disposem.  Per  tant,  és  d’aplicació  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. Aquest, en l’article 94.1, apartat d), estableix que el membre del Ple que 
es considere al·ludit per una intervenció, podrà sol·licitar de l’Alcalde-President que 
li concedisca un torn per al·lusions, que serà breu i concís. Simplement li demane 
alcaldessa, com a presidenta i moderadora del Ple, que tinga en consideració aquest 
punt a l’hora del debat i la votació dels punts que vindran tot seguit.”

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU,  DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE  29 DE DESEMBRE DE 2011.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
29  de  desembre  de  2011,  i  s’autoritza  la  seua  transcripció  al  Llibre  d’Actes 
corresponent.

SEGON. INFORMACIÓ D’ASSUMPTES I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL.

El Sr.  Secretari  dóna compte de les  diferents disposicions  publicades  en els  diaris  i 
butlletins oficials, i correspondència oficial d’interés, i en concret de les següents:

Publicades en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

 BOE núm. 315, de 31 de desembre de 2011, on es publiquen:

a) Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

b) Reial Decret 1888/2011, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 
2012 (641,40 euros/mes).
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Publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

 DOCV núm. 6.682, de 30 de desembre de 2011, on es publica la Llei 10/2011, de 
27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2012.

 DOCV núm. 6.688, de 10 de gener de 2011, on es publica el Decret Llei 1/2012, 
de 5 de gener,  de mesures  urgents  per  a  la  reducció  del  dèficit  a  la  Comunitat  
Valenciana.

 DOCV núm. 6.692, de 16 de gener de 2012, on es publica el Decret Llei 2/2012, 
de  13  de  gener,  de  mesures  urgents  del  suport  a  la  iniciativa  empresarial  i  als 
emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat 
Valenciana.

Assabentada la corporació, es produeix la intervenció que tot seguit s’indica:

TERCER.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  I  RESOLUCIONS  DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

El Sr. Secretari  dóna compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia,  des del núm. 
4.835 al 5.002, de 2011, i del núm. 01 al 96, de 2012, que en extracte són els següents:

 Decret  núm.  4835 Resolució d’imposició d’una sanció tributària  per  18,20 Euros  Exp. 
Núm. 20010000059459

 Decret núm. 4836 Concessió llicència urbanística ome 229/11 en C/Magraner, 9 a JEAN 
CLAUDE ALFRED RODIER

 Decret núm.  4837 Concessió llicència urbanística ome 253/11 en C/ Menorca, 19-12 a 
REPSOL DIRECTO SA.
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 Decret núm.  4838 Concessió llicència urbanística en C/ Músic Alvar Marçal,  2-2º-2ª a 
SEBASTIAN MAS MARTIN OME 232/09

 Decret núm. 4839 Concessió llicència urbanística en Ps. Lluís Vives, 15 a COMUNITAT 
DE PROPIETARIS PS. LLUIS VIVES, 15 OME 268/11

 Decret núm. 4840 Concessió llicència urbanística en Pl. Església, 1 pbj a JOSE GISBERT 
LEON ome 267/11

 Decret  núm.  4841  Concessió  llicència  urbanística  en  Ctra.  del  Convent,  40-1º-2ª  a 
DOMINGO COTS MOLLA OME 265/11

 Decret  núm.  4842  Concessió  llicència  urbanística  a  JUAN SANCHIS  TORRES en  c/ 
major, 16-1º OME 262/2011

 Decret  núm.  4843 Concessió  llicència  urbanística  en  C/  Gabriel  Ciscar,  87  a  PEDRO 
RAMON GISBERT PONS ome 260/2011

 Decret  núm.  4844  Concessió  llicència  urbanística  en  C/  Santa  Isabel,  14  pbj  a 
FRANCISCO JAVIER SALELLES MATEU OME 258/11

 Decret núm.  4845 Concessió llicència urbanística en Av. de València, 2-2º-5ª a DIEGO 
SANCHEZ MATEU ome 247/11

 Decret  núm.  4846 Concessió llicència urbanística  en Ps.  Lluís Vives,  19-3º-6ª a JOSE 
CLIMENT GOMAR ome 244/11

 Decret núm. 4847 concessió llicència en Passeig Lluís Vives a PYROLAB SL

 Decret núm. 4848 Aprovació de la certificació d’obra NÚM. 16 CENTRE POLIVALENT 
D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret núm. 4849 Aprovació del reconeixement de l’obligació a favor dels grups polítics 
de l’assignació econòmica corresponent al quart trimestre 2011 per total de 4.650,00 Euros

 Decret núm. 4850 Aprovació de la liquidació a favor dels membres de la corporació sense 
dedicació exclusiva per les seues assistències a òrgans col·legiats

 Decret núm.  4851 Complimentar el nombre de contractacions de treballadors desocupats 
per a la realització d’obres d’interés social PACTSAFOR

 Decret  núm.  4852  Aprovació  de  la  certificació  NÚM.  1  de  ACTUACIONS  DE 
CONDICIONAMENT  DEL  VIAL  I  IMPLEMENTACIÓ  PAISATJÍSTICA  RONDA 
CAMÍ LA FONT- PINET, FASE II

 Decret núm. 4853 Aprovació d’una gratificació extraordinària a Mª CARMEN CARRERO 
DURO per les funcions fetes al front del Departament de Comerç durant set mesos

 Decret núm. 4854 Sol·licitant la inclusió de l’obra "RED DE COLECTORES PLUVIALES 
Y REFUERZO DE FIRMES EN ENTORNO C/SERRANOS-VERGE DE LES AIGÜES 
VIVES (BARRANCO 3ª FASE) dins del PPOS 2012

 Decret  núm.  4855 Sol·licitant  la  inclusió  de l’obra  "NUCLEO CAMACHO-ERAS DE 
JUAN : ASFALTADO DE LA CALLE COVATELLES" dins del PLA DE NUCLIS 2012

 Decret núm. 4856 Devolució de Fons del Programa ILIOBE/2010/15/46 per 688,52 Euros
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 Decret  núm.  4857  Aprovació  factura  i  ordenació  de  pagament  de  154,49  Euros  a 
CABLEUROPA SAU pel període de facturació del 26/11/11 al 25/12/11

 Decret  núm.  4858  Aprovació  del  gasto  i  ordenació  de  pagament  a  GALP  ENERGIA 
ESPAÑA SAU per 6.080,17 Euros

 Decret núm. 4859 Ordenació de pagament de les factures emeses per la mercantil AGUAS 
POTABLES  PLAYA  DE  OLIVA  per  import  de  4.272,93  Euros  i  de  596,68  Euros. 
Aprovació  de  la  compensació  del  Cànon  per  la  concessió  administrativa  i  taxa  del  
clavegueram

 Decret  núm.  4860 Ordenació d’incoació del  procediment  de responsabilitat  patrimonial 
Ref: 35/11 VICTOR SAVALL IBIZA

 Decret núm. 4861 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom 
de ROSA MARIA SANCHEZ RECUERO

 Decret núm. 4862 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom 
de JOSE VICENTE JORDA BERTOMEU

 Decret núm. 4863 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom 
de VASILE CIPRIAN POP

 Decret núm. 4864 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom 
de GUSTAV MARIN ZIMMERMANN

 Decret núm. 4865 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom 
de RACHID BELAKHDAR

 Decret núm. 4866 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  94,10  Euros  a  Mº  ESTHER  COSME 
BARBERO NÚM. EXP. 20010000059471

 Decret núm. 4867 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  987,58;  11,80;  69,97  Euros  a  GRUPO 
PROMOTOR 3000 MARTIN SL NÚM. EXP. 20010000059589

 Decret núm. 4868 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per 1.015,51; 26,61 Euros a GRUPO PROMOTOR 
3000 MARTIN SL NÚM. EXP. 20010000059583

 Decret núm. 4869 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  48,95  Euros  a  AIGO  CLARA  SL 
UNIPERSONAL NÚM. EXP. 20010000059577

 Decret núm. 4870 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per 81,32 Euros a GRUPO PROMOTOR 3000 
MARTIN SL NÚM. EXP. 20010000059582

 Decret núm. 4871 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per 75,36 Euros a MINANGO SANCHEZ JOSE 
RICARDO NÚM. EXP. 20010000059537
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 Decret núm. 4872 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  159,62  Euros  a  VICENCIO INOSTROZA 
JUAN PATRICIO NÚM. EXP. 20010000059523

 Decret núm. 4873 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per 594,71; 11,65 Euros a GRUPO PROMOTOR 
3000 MARTIN SL NÚM. EXP. 20010000059516

 Decret núm. 4874 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per 1.009,34; 11,74 Euros a GRUPO PROMOTOR 
3000 MARTIN SL NÚM. EXP. 20010000059590

 Decret  núm.  4875  S’informe  de  forma  favorable  en  part  del  recurs  de  reposició  exp. 
sancionador 37/06 contra SALVADOR BENIMELI GILABERT

 Decret núm. 4876 Declarar la caducitat del procediment eru 49/09 contra Mª ANGELES 
ZAMORA GASQUEZ

 Decret  núm.  4877  Acordar  el  sobreseïment  i  arxiu  de  l’expedient  ltiu  70/06  de 
SALVADOR PALOMARES ESCRIVA

 Decret núm. 4878 Acordar el sobreseïment i arxiu de l’expedient eplu i sancionador 70/06 
de SALVADOR PALOMARES ESCRIVA

 Decret núm.  4879 Acordar el sobreseïment i arxiu de l’expedient ltiu 77/06 de JOSE A. 
PUIG MARTIN Y JUAN R. VILA SANCHEZ

 Decret núm.  4880 Acordar el sobreseïment i arxiu de l’expedient sancionador 77/06 de 
JOSE A. PUIG MARTIN Y JUAN R. VILA SANCHEZ

 Decret  núm.  4881 En l’expedient  80/06 de MANUEL ALFREDO FARO TORRES es 
concedeix tràmit d’audiència en el termini de 15 dies per tal de fer al·legacions i presentar 
documentació

 Decret  núm.  4882 En l’expedient  ERU 000020/2010 de MANUEL ALFREDO FARO 
TORRES es concedeix tràmit d’audiència en el termini de 15 dies per tal de fer al·legacions 
i presentar documentació

 Decret núm. 4883 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  618,34;  201,47;  79,58  Euros  a  TUDOSA 
FLORIN NÚM. EXP. 20010000059596

 Decret núm. 4884 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  285,59  Euros  a  SILVA  SAAVEDRA 
FERNANDO ALEX NÚM. EXP. 20010000059606

 Decret núm. 4885 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per 551,65 Euros a GOMEZ SAVALL JAVIER 
NÚM. EXP. 20010000059605

 Decret núm. 4886 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  59,25;  87,10  Euros  a  SORIA  MUT 
INMACULADA NÚM. EXP. 20010000059609
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 Decret núm. 4887 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  324,85  Euros  a  GOMEZ  SENABRE  Mº 
MERCEDES NÚM. EXP. 20010000059580

 Decret núm. 4888 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  67,52  Euros  a  RODRIGUEZ  AREVALO 
MARIA DEL PILAR NÚM. EXP. 20010000058555

 Decret núm. 4889 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per 361,43 Euros a LLORCA JORDA ENRIQUE 
ANTONIO NÚM. EXP. 20010000059261

 Decret núm. 4890 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per 102,06 Euros a SANCHEZ RIBES ANSELMO 
NÚM. EXP. 20010000058583

 Decret  núm.  4891  Imposició  sanció  tributària  per  54,18  Euros  a  CASTRO  SOLIZ 
RICHARD MARIANO NÚM. EXP. 20010000059452

 Decret núm.  4892 Autorització a DOMINGO JESUS LLOPIS REIG per ocupar domini 
públic enfront del bar LOS ANGELES del 01/01 al 31/12 de 2011

 Decret núm. 4893 Autoritzar a DIANA IVANOVA HRISTOVA per ocupar domini públic 
en la plaça Ganguis en front del café-bar MOLINO

 Decret  núm.  4894 Autoritzar  a  MARIA PILAR BARRERES JUST per  ocupar  domini 
públic en passeig POETA FRANCISCO BRINES, 13 enfront de la cafeteria CAFETTO

 Decret  núm.  4895  Autoritzar  a  MIGUEL  CALATAYUD  TOMAS per  ocupar  domini 
públic en PASSEIG LLUÍS VIVES enfront de SANTVI MERCAT del 01/01 al 31/12 del 
2011

 Decret núm. 4896 Autoritzar a JUAN VICENTE SANCHEZ HERRERO per ocupació de 
domini públic en c/ Mercat, 8 enfront TASS-CA CHIQUI CB del 01/01 al 31/12 de 2011

 Decret  núm.  4897  Concedir  a  MARIA  CARMEN  ANGEL  MEJIAS  llicència  per  a 
l’ocupació de via  pública  en CARRER MOLÍ,  11 NÚM. URBANISMO:  000217/2011-
LOVP

 Decret  núm.  4898  Concedir  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA 
llicència  d’ocupació  via  pública  en  CARRER  SALVADOR  MESTRE  PARRA,  16-18 
NÚM. URBANISME: 000216/2011-LOVP

 Decret núm. 4899 Concedir a DGM CAYTAM SL llicència per ocupació de la via publica 
en c/ DE LA JULIOLA, 14 NÚM. URBANISME: 000215/2011-LOVP

 Decret núm. 4900 Declaració de la finalització del procediment de concessió de llicència 
per exercir la venta minorista de xemeneies a nom de CHIMENEAS LA LLAR SL

 Decret núm. 4901 Aprovació de la factura i ordenació del pagament de 1.529,77 Euros a 
TELEFONICA ESPAÑA SA pel període de facturació del 01/12/11 al 31/12/11

 Decret núm. 4902 Concedir a CARRETERA CONVENT SL llicència de primera ocupació 
referida a VIVIENDA COMUNITARIA sita en Ctra. del Convent núm. 6-1º-2ª, Tipus B i  
aprovar liquidació de la taxa
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 Decret  núm.  4903  Adjudicació  del  contracte  administratiu  menor  d’obres  a 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES OLIVA SA per 35.050,01 Euros

 Decret núm. 4904 Autoritzar al CLUB D’ATLETISME L’ESPENTA per a la realització 
d’una cursa a peu el dissabte 31 de desembre IV MATINAL SANT SILVESTRE CIUTAT 
D’OLIVA

 Decret núm. 4905 Aprovació del cessament de la funcionaria interina REMEI MARTINEZ 
GARCIA amb efectes del 31/12/2011

 Decret núm. 4906 Aprovar la liquidació provisional del tributs (ICIO) de 41,81 euros del 
LTIU 60/09 de SERGIO ESCRIVA ESCRIVA per obres en Travessera de Burguera, 3

 Decret núm.  4907 Incoar expedient sancionador 60/09 a SERGIO ESCRIVA ESCRIVA 
per obres en Travessera de Burguera, 3

 Decret núm.  4908 Aprovar la liquidació provisional del tributs (ICIO) de 2,221,49 euros 
del LTIU 44/09 de DAVID MORENO GARCIA per obres en Àrea Bassetes rc: 6588961-
62

 Decret núm. 4909 Incoar a DAVID MORENO GARCIA exp. sancionador 44/09 per obres 
realitzades en Àrea Bassetes rc: 6588961-62

 Decret núm. 4910 Aprovar la liquidació provisional del tributs (ICIO) de 499,57 euros del 
LTIU  88/08  de  CONSUELO  PASCUAL  SENDRA  per  obres  en  Àrea  Bassetes  rc: 
688270yj068s0001tg

 Decret núm. 4911 Incoar a CONSUELO PASCUAL SENDRA expedient sancionador per 
obres realitzades en Àrea Bassetes rc: 6882707YJ068s0001TG

 Decret  núm.  4912  Declarar  la  caducitat  de  l’expedient  EPLU 1/09  contra  DOLORES 
BAÑULS SANCHIS

 Decret  núm.  4913 Declarar  la  caducitat  de  l’expedient  EPLU 20/09 de MARGARITA 
CRIADO BRAVO

 Decret núm. 4914 Acordar el sobreseïment i arxiu de l’expedient EPLU 180/09 de PEDRO 
M. CHOME FUSTER

 Decret núm. 4915 Concessió llicència canvi titularitat-gual d’ALDI SUPERMERCADOS 
A JUAN CARLOS, ISABEL Y PILAR LLORCA LOPEZ EXP. V133/2011

 Decret  núm.  4916  Concessió  llicència  canvi  titularitat-gual  d’ENRIQUE  MOLINA 
MARTIN A DOMINGO COLLADO CALERO EXP. V113/2011

 Decret  núm.  4917  Concessió  llicència  canvi  titularitat-gual  de  SALVADOR  PEIRO 
LLIDO A Mª LUISA PEIRO MOLLA EXP. V091/2011

 Decret  núm.  4918  Ordenar  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
36/11 de la perjudicada MARIA FERNANDA DOLORES MESTRE PONS

 Decret núm. 4919 Baixa del gual de la placa 81 de SALVADOR CLIMENT MORATO en 
c/Literat Azorín, 2 (exp. v024/1981)

 Decret núm.  4920 Baixa del  gual  de la placa 394 de PEDRO INZA ODRIOZOLA en 
CTRA. DÉNIA, 4(exp. v033/1988)
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 Decret  núm.  4921  Baixa  del  gual  de  la  placa  1320  de  EMILIO  CORTES  ROIG  en 
c/Comtessa Mayans, 6 (exp. v277/2003)

 Decret núm. 4922 Baixa del gual de la placa 1351 de GERARD BROSSARD en c/La vela, 
13 (exp. v095/2004)

 Decret núm.  4923 Baixa del gual de la placa 1411 de MANUEL FARO PELLICER en 
c/Barranco, 5 (exp. v010/2005)

 Decret  núm.  4924 Baixa del  gual  de la placa 1456 de JUAN FRANCISCO DEKKER 
PIZARRO en c/CÀLLER, 39 (exp. v085/2005)

 Decret núm. 4925 Baixa del gual de la placa 1510 de CARLOS ROCHER COSCUBIELA 
en c/COMARCA DE LA MARINA, 037 B (exp. v014/2006)

 Decret núm.  4926 Manament a justificar del Sr. ANDRES SANCHEZ GAMEZ per una 
despesa de 172,83 euros per a passar la ITV dels vehicles 8117cyd i v7304hg

 Decret núm. 4927 Imposició sanció tributària a GRUPO PROMOTOR3000 MARTIN, SL 
per 223,18 Euros NÚM. EXP.: 20010000059354

 Decret núm. 4928 Imposició sanció tributària a GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN SL 
per 17,02 Euros NÚM. Exp. 20010000059370

 Decret  núm.  4929  Imposició  sanció  a  GRUPO  PROMOTOR  3000  MARTIN S.L  per 
240,46 Euros Exp. NÚM.: 20010000059368

 Decret núm. 4930 Imposició sanció a VILEIA URBANA SL per import de 349,87 Euros 
NÚM. Exp.: 20010000059454

 Decret núm. 4931 Imposició sanció tributària a CONSTRUCCIONES UNIVERSAL 2003 
SL per import de 44,66 Euros NÚM. Exp. 20010000059457

 Decret núm. 4932 Imposició sanció tributària a CONSTRUCCIONES UNIVERSAL 2003 
SL per import de 65,46 Euros NÚM. Exp. 20010000059456

 Decret núm. 4933 Imposició sanció tributària a ISABEL TORRES NUÑEZ per import de 
42,61 Euros NÚM. Exp.: 20010000059464

 Decret núm. 4934 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
MARIA  CONSUELO  LAZARO  CALAFORRA  Exp.  de  constrenyiment 
2003EXP20000932

 Decret núm. 4935 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables a nom de NORMA 
CECILIA FLORES TOBAR 2008EXP20001796

 Decret  núm.  4936 Imposició de sanció tributària a INVERSIONES LUJOCED SL per 
import de 57,97 Euros NÚM. Exp. 20010000059346

 Decret  núm.  4937  Imposició  sanció  tributària  a  VILEIA  URBANA  SL  per  import 
de118,64 Euros NÚM. Exp. 20010000059466

 Decret núm. 4938 Imposició sanció tributària a OLIVA TURISMO OCIO SL per import 
de 65,49 Euros NÚM. Exp. 20010000059429

 Decret  núm.  4939 Imposició  sanció  tributària  a  VILEIA URBANA SL per  import  de 
108,19 Euros NÚM. Exp. 20010000059344
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 Decret núm.  4940 Incoar expedient administratiu sancionador núm. 84/11, contra el Sr. 
JANUSZ MAREK CZERKAWSKI per miccionar en la via pública.

 Decret núm. 4941 Incoar expedient administratiu núm. 85/11, contra el Sr. JORGE PINTO 
SAAVEDRA, per miccionar en la via pública.

 Decret  núm.  4942  Incoar  expedient  administratiu  núm.  80/11,  contra  el  Sr.  LUIS 
MARTINEZ GONZALEZ, per exercir la venda ambulant, sense disposar de la corresponent 
autorització.

 Decret  núm.  4943  Incoar  expedient  administratiu  núm.  79/11,  contra  el  Sr.  MIHAI 
CRACIUN, per exercir la venda ambulant, sense disposar de la corresponent autorització.

 Decret núm. 4944 Desestimació de les al·legacions de CAMINO ARIAS VILLANUEVA i 
aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa  urbana  a  ITECO  PLUS  SL  per  import  de  2.518,73  Euros  NÚM.  EXP. 
20010000059436

 Decret núm. 4945 Desestimació de les al·legacions de PABLO CASILLAS GAMARRA i 
aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana a PABLO CASILLAS GAMARRA per import de 663,63 Euros NÚM. 
EXP. 20010000059256

 Decret  núm.  4946 Aprovar  la  relació  de  factures  núm.  097/2011 R,  la  qual  puja  a  la 
quantitat de 51.000 euros.

 Decret  núm.  4947 Aprovar  la  relació  de  factures  núm.  098/2011 R,  la  qual  puja  a  la 
quantitat de 103.200,83 euros.

 Decret  núm.  4948 Aprovar  la  relació  de  factures  núm.  099/2011 R,  la  qual  puja  a  la 
quantitat de 117.458,40 euros.

 Decret núm. 4949 Aprovar la relació de factures núm. 100/2011, la qual puja a la quantitat  
de 255.369,66 euros.

 Decret  núm.  4950 Aprovar  la  relació  de  factures  núm.  101/2011 R,  la  qual  puja  a  la 
quantitat de 19.159,08 euros.

 Decret núm. 4951 Decret Baixa Gual en Ctra. Gandia 31

 Decret núm. 4952 Decret Baixa Gual en C/ Ausiàs March 10

 Decret núm. 4953 Decret Baixa Gual en Ps. Francisco Brines 11

 Decret núm. 4954 Decret Baixa Gual en C/ Castellar 12

 Decret núm. 4955 Autoritzar instal·lació activitat en c/ Beatriu Centelles, a nom de Vicente 
Caldes Serrano

 Decret núm. 4956 Autoritzar instal·lació activitat Gabinet Fisioterapeuta en Carrer Monges 
Clarisses 13

 Decret núm. 4957 Autoritzar instal·lació activitat en c/ Lluís Vives 13, Sismic Bubles S.L

 Decret  núm.  4958  Aprovar  la  factura  NÚM.  420899676A  emesa  por  AON  GIL  Y 
CARVAJAL, SA CORREDURIA DE SEGUROS per "Seguro vida riesgo colectivos" per 
quantia 2180,68 Euros
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 Decret  núm.  4959  Aprovar  la  nòmina  complementaria  del  personal  al  servei  d’aquest 
Ajuntament corresponent al mes de desembre de 2011 per un líquid de 378,49 Euros

 Decret núm.  4960 Acordar sobreseïment i arxiu expedient protecció legalitat urbanística 
nº000137/2010-ERU

 Decret  núm.  4961 Desestimar  Recurs  de  reposició  contra  Decret  núm.  2855/2011,  de 
Josefa Pons Llorca

 Decret núm. 4962 Incoar expedient administratiu sancionador a Rosa Escrivá Soria núm. 
73/09

 Decret núm. 4963 Incoar expedient administratiu sancionador a MARIA PILAR CATALA 
OLTRA Núm. 115/09

 Decret  núm.  4964  Aprovar  liquidació  del  ICO per  140,43  Euros  a  PILAR CATALA 
OLTRA

 Decret núm.  4965 Aprovar amb caràcter provisional liquidació ICO a ROSA ESCRIVA 
SORIA C/ ILLA DE SICÍLIA, 1

 Decret núm. 4966 Aprovació de la factura núm. 70656 per 123,80 Euros i el pagament a D.  
VICENTE MORERA ROMAGUERA

 Decret núm. 4967 Aprovar el compte presentat per D. SALVADOR ESCRIVA TORMO 
per  import  de  332,89  Euros  per  TAXES  INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA  CENTRE 
POLIVALENT i per tant es dona per justificat el manament núm. 201100047990

 Decret núm. 4968 Aprovar el compte justificatiu presentat per D. JUAN FRANCISCO PI 
APARICI per import de 155,00 Euros per CD BASE DE DADES PREUS EDIFICACIÓ, 
URBANITZACIÓ  I  REHABILITACIÓ  i  donar  per  justificat  el  manament  núm. 
201100046540

 Decret núm.  4969 Aprovar al  SR. JOSÉ ANTONIO PLA SORIA la imposició de una 
sanció  econòmica  per  import  de  2,471,28  euros.  Expedient  Sancionador  per  infracció 
urbanística núm. 19/09.

 Decret núm. 4970 Aprovar relació núm. 102/2011 de factures import 107,581,86

 Decret núm. 4971 Aprovar relació núm. 103/2011 de factures import 119,217,04

 Decret núm. 4972 Aprovar relació núm. 104/2011 de factures import 79,402,31

 Decret núm. 4973 Aprovar relació núm. 105/2011 de factures import 90,908,47

 Decret  núm.  4974 Aprovar  la  factura  per  import  de  3,33 Euros  comissió manteniment 
emesa por CAM

 Decret núm.  4975 Aprovar la factura per import de 14,16 Euros comissió manteniment 
emesa por CAM

 Decret núm.  4976 Aprovar los gastos per import de 12,00 Euros comissió manteniment 
emesa por BANCAJA

 Decret núm. 4977 Aprovar despeses bancàries per operacions rebutjades en el cobro dels 
rebuts de la GUARDERIA INFANTIL del mes de novembre de 2011 2,77 Euros i aprovar 
devolució del import de 151,35 Euros
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 Decret núm. 4978 Aprovar despeses per 28,00 Euros per quota alta targeta VISA

 Decret núm. 4979 Aprovar despeses per 10,32 Euros per comissió d’ús DATÀFON emés 
per LA CAIXA

 Decret núm. 4980 Aprovar despeses per correu de préstec emeses per CAJA MADRID i 
per import de 0,35 Euros

 Decret  núm.  4981 Aprovació del  reconeixement  de l’obligació i  pagament de la  quota 
amortització préstec CAJA MADRID per 12.781,03 Euros

 Decret  núm.  4982  Aprovar  despeses  financeres  per  comissió  d’administració  i 
manteniment emeses per BANESTO per import de 104,34 Euros

 Decret núm. 4983 Aprovar les despeses financeres per comissió i manteniment emeses per 
LA CAIXA per 144,00 Euros

 Decret núm.  4984 Aprovar les despeses financeres per comissió datàfon emeses per LA 
CAIXA i per import de 15,40 Euros

 Decret núm.  4985 Aprovació i reconeixement d’obligació i pagament quota amortització 
parcial préstec BBVA per 1.065.127,54 Euros

 Decret  núm.  4986  Aprovar  les  despeses  relacionades  per  import  de  2,75  Euros  per 
comissió abonament compensació xecs emesos per BBVA

 Decret núm.  4987 Aprovar les despeses financeres per comissió datàfon emeses per LA 
CAIXA per import de 11,40 Euros (serveis esportius)

 Decret núm. 4988 Aprovació del reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament de 
les  quotes  d’amortització  i  interessos  pels  períodes  de  liquidació  amb  venciment  de 
desembre de 2011 per 461.878,95 Euros

 Decret  núm.  4989  Aprovació  i  reconeixement  de  l’obligació  i  pagament  de  la  quota 
amortització préstec DEXIA SABADELL SA per import de 347.475,29 Euros

 Decret núm.  4990 Aprovar les despeses financeres per remesa rebuts domiciliats emeses 
per BANCAJA i per import de 55,64 Euros

 Decret núm. 4991 Aprovar les despeses financeres bancaris per operacions rebutjades en el 
cobrament de rebuts de la GUARDERIA INFANTIL del mes de desembre de 2011 per 
702,25 Euros

 Decret núm. 4992 Aprovar les despeses de caixa desembre 2011 subministraments i altres 
per 246,04 Euros

 Decret núm. 4993 Iniciació expedient núm. G/23/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm. 4994 Aprovar l’expedient núm. G/23/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret  núm.  4995  Aprovar  l’expedient  núm.  T/29/2011  de  modificacions  de  crèdit 
mitjançant transferències de unes aplicacions pressupostàries a altres del estat de despeses  
del Pressupost Municipal vigent
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 Decret núm.  4996 Rectificació de l’expedient de modificació de crèdits G/10/2011 en la 
part  que  afecte  al  concepte  d’ingressos  45080 Transferències  corrents  de  la  Comunitat 
Autònoma per import de 5.205,25 Euro

 Decret núm. 4997 Anul·lar i deixar sense efecte, de l’expedient de modificació de crèdits 
G/03/2011  la  part  que  pertany  a  l’augment  de  la  partida  d’Urbanisme  per  import  de 
7.071,30 Euros

 Decret núm. 4998 Iniciació del expedient núm. G/24/2011 de modificació del Pressupost 
per generació de crèdits per ingressos, en la aplicació pressupostària 011009130000 (Deute 
Públic.- Amortiz. Prest. M/L termini fora Sect P

 Decret núm. 4999 Aprovació de l’expedient núm. G/24/2011 de modificació del Pressupost 
per generació de crèdits per ingressos

 Decret núm.  5000 Aprovació de l’expedient núm. T/28/2011 de modificacions de crèdit 
mitjançant transferències d’unes aplicacions pressupostàries a altres de l’estat de despeses 
del Pressupost

 Decret núm. 5001 Liquidació definitiva ICO EXP. LTIU NÚM. 19/09 por 233,71 Euros a 
JOSE ANTONIO PLA SORIA

 Decret  núm.  5002  Aprovar  la  certificació  de  l’obra:  Pla  Camins  Rurals  2011, 
condicionament i millora camí Xiricull, Fase II, adjudicada per DA núm. 3392/11, de 12 de 
setembre de 2010.

 DECRETS DE 2012

 Decret núm. 1 Nomenament com a Secretari Accidental durant el dies 02/01/2012 fins el 
dia 15/01/2012 D. JOSE-SEBASTIAN ESTELA CLIMENT

 Decret  núm.  2 Contractació del  treballador  aturat  SERGIO ESPI ARLANDIS per a la 
realització de l’obra "treballs ambientals en el municipi d’Oliva, conservació i manteniment  
de llits i séquies"

 Decret núm. 3 Contractació del treballador aturat JOSE A. SENDRA NAVARRO per a la 
realització de l’obra "treballs ambientals en el municipi d’Oliva, conservació i manteniment  
de llits i séquies"

 Decret núm. 4 Adjudicació del contracte menor de serveis MONITORS PER A VIVENDA 
TUTELADA a favor de la mercantil TANDEM SOLANES SL per 7.291,66 Euros per una 
durada improrrogable d’UN MES

 Decret núm. 5 Autorització a GIANFRANCO CAMINATI per a la instal·lació del CIRCO 
COLISEO els dies 11 al 15 de gener de 2012 en c/ Guillermo Pastor Burgalat

 Decret  núm.  6 Autoritzar  la  comissió de serveis  a PEDRO TORRES PALLARES per 
ocupar lloc d’Agent en l’Ajuntament de Gandia
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 Decret núm. 7 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
CAROL ANN DAVIS EXP. 2005EXP20001569

 Decret núm. 8 Aprovar la baixa de les liquidacions per import de 6.376,98 Euros, aprovar 
les liquidacions que són 5.023,01 Euro i les devolucions per import de 15.256,68 Euros.

 Decret  núm.  9  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  a  nom  d’OLGA 
PARADA EXP. DE CONSTRENYIMENT 2004EXP20001203

 Decret núm.  10 Imposició sanció tributària a ANA Mª PEREZ MARTINEZ per 300,00 
Euros NÚM. EXP. 20010000058670

 Decret núm. 11 Imposició sanció tributària a ANA Mª PEREZ MARTINEZ per import de 
145,95 Euros NÚM. Exp. 20010000058616

 Decret núm. 12 Imposició sanció tributària a URBANIZADORA CLOT DE LA TORRE 
SL per import de 27,06 Euros NÚM. Exp.: 20010000059816

 Decret núm. 13 Imposició sanció tributària a URBANIZADORA CLOT DE LA TORRE 
SL per import de 300,00 Euros NÚM. Exp. 20010000059860

 Decret núm.  14 Autoritzar el inici del procediment sancionador als subjectes passius de 
l’annex VICENTA ISABEL COLLADO ESCRIVA I ALTRES respecte de les infraccions 
tributàries derivades de la regularització efectuada

 Decret  núm.  15  Autoritzar  l’inici  del  procediment  sancionador  als  subjectes  passius 
relacionats  a  l’annex  FRANCISCO  MESTRE  GARCIA  i  JOSE  LUIS  GARCIA 
FERNANDEZ

 Decret núm. 16 Imposició sanció tributària a ALLKINS SARAH LOUISE per import de 
50,41 Euros NÚM. Exp. 20010000058625

 Decret núm.  17 Imposició sanció tributària a OPTIVERLOOK SL per import de 199,42 
Euros NÚM. Exp. 20010000059453

 Decret núm.  18 Imposició sanció tributària a BORNIG KLAUS DIETER per import de 
300,00 Euros NÚM. Exp. 20010000058661

 Decret núm.  19 Imposició sanció tributària a MONTSERRAT PERIS BARRERES per 
import de 335,71 Euros NÚM. Exp. 20010000058631

 Decret núm.  20 Imposició sanció tributària a ENRIQUE CUESTA per import de 54,12 
Euros NÚM. Exp. 20010000058634

 Decret  núm.  21  Imposició  sanció  tributària  a  CHRISTIANE CUESTA CARMEN  per 
import de 54,12 Euros NÚM. Exp. 20010000058638

 Decret núm.  22 Imposició sanció tributària a TRINITE CUESTA MARIE per import de 
54,12 Euros NÚM. Exp. 20010000058637

 Decret núm. 23 Imposició sanció tributària a MANUEL BELMONTE PEREZ per import 
de 167,86 Euros NÚM. Exp. 20010000059367

 Decret  núm.  24  Concedir  a  la  Sra.  TERESA  DONET  PARRA,  llicència  de  segona 
ocupació referida a la vivenda emplaçada al carrer Major núm. 36-1º-1ª.
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 Decret núm.  25 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
AUTOMOVILES EN ALQUILER OLIVA SL NÚM. EXP: 2008EXP20000955

 Decret núm.  26 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
JESUS MATIAS RIOS EXP. NÚM. 2003EXP20002920

 Decret núm.  27 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
HERMINIO HERNANSAIZ SAIZ NÚM. EXP: 2009EXP20000894

 Decret núm.  28 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
JOSE LEOCADIO FERNANDEZ CORTES NÚM. EXP: 2008EXP20000194

 Decret  núm.  29 Imposició de sanció tributària a VILEIA URBANA SL per import  de 
300,00 Euros NÚM. Exp. 20010000059336

 Decret núm.  30 Imposició de sanció tributària a BIG BUSINESS EVERGREEN SA per 
import de 182,01 Euros NÚM. Exp. 20010000059359

 Decret núm.  31 Iniciar actuacions de comprovació limitada dels subjectes passius Pons 
Nathalie, Agut Mena Salvador

 Decret núm. 32 Aprovar l’expedició d’un manament de pago a favor de D. SALVADOR 
ESCRIVA TORMO per 3.000,00 Euros

 Decret núm.  33 Aprovar la liquidació provisional  de IVTNU núm. 3190496 a nom de 
Paradise Invest España SL

 Decret núm.  34 Aprovar la liquidació provisional  de IVTNU núm. 3190496 a nom de 
NUCATO SL.

 Decret núm.  35 Adjudicació del contracte menor de serveis d’assessorament jurídic a la 
mercantil DE JUAN&OLAVARRIETA, SL per import de 21.239,88 Euros

 Decret núm. 36 Incoar procediment de revisió actes nuls acord plenari de 29-12-2011

 Decret núm. 37 Inclusió en el padró de la taxa per retirada i eliminació de residus sòlids per 
al 2012 dels subjectes passius de l’annex II ARLANDIS ESTEVE BERNARDO I ALTRES

 Decret núm. 38 Concessió a DOLORES VENTURA MEJIAS d’una bestreta de 1.050,00 
Euros

 Decret núm. 39 Aprovar la liquidació i ordenar pagament membres tribunal plaça AEDL

 Decret núm. 40 Concedir a Francisco Morell Cuesta Ocupació Via Pública en Carretera de 
Pego 14

 Decret núm.  41 Sotmetre a informació pública Taller Rentat i  engreixat de vehicles en 
Sector 3, Gonzalez Baño Esteban

 Decret  núm.  42  Sotmetre  a  informació  pública  Garatge-Aparcament  d’autobusos  amb 
servei rentat en Sector 16, parc 19

 Decret núm.  43 Sotmetre a informació pública Taller Rentat i  engreixat de vehicles en 
Ronda Rebollet, 9, Grupo Siliato SL

 Decret núm. 44 Concessió a MARIA MERCEDES CLIMENT PIZARRO llicència primera 
ocupació edifici de planta baixa
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 Decret núm. 45 Aprovar la pròrroga del Pressupost General del 2011 a l’exercici 2012 amb 
efectes de l’1/01/2012.

 Decret  núm.  46  Concedir  a  la  Sra.  MARIA  SOLEDAD  JORDA  IBAÑEZ,  llicència 
d’ocupació de la via pública al carrer Alejandro Cardona núm. 21.

 Decret núm. 47 Concedir llicència de segona ocupació a LUIS CANDELAS VALIENTE 
en c/Joanot Martorell, 17-2º-6ª per a la contractació d’aigua potable

 Decret  núm.  48  Acceptar  la  renuncia  presentada  per  la  Sra.  ANA  Mª  ESTRUCH 
ESCRIVÁ,  del  càrrec  de  secretària  de  la  Comissió  Informativa  de  Benestar  Social,  i  
nomenar la Sra. ROSA MARIA TOMAS ESCRIVA secretària de l’esmentada Comissió.

 Decret núm. 49 Autoritzar a tots els Regidors Municipals d’aquest Ajuntament, la consulta 
i l’accés als documents que integren el registre d’entrades i d’eixides municipal.

 Decret núm.  50 Aprovar la contractació laboral del Sr. VICENTE LOPEZ CARREÑO, 
amb una reducció horària i del salari del 75%, des de la data de formalització del contracte i 
fins el 19 de juny de 2015.

 Decret  núm.  51  Ordenar  el  pagament  de  les  següents  factures  Rel  074/2011  R;  Rel 
080/2011 R; Rel 084/2011 R; Rel 084/2011

 Decret núm. 52 Ordenar el pagament de Rel 101/2011 R per 19.159,07 Euros

 Decret núm. 53 Autorització a JESSICA CANET MASCARELL en representació del Club 
de Natació d’Oliva per a la celebració de la II Travessia d’hivern el dia 22/01/2012

 Decret núm.  54 Autorització a la COMISSIÓ DE LA FALLA CONSERVATORI a la 
celebració de diferents activitats dia 14/01/2012

 Decret  núm.  55 Desestimació  de  devolució  taxa  per  prestació  dels  serveis  públics  del 
poliesportiu  abonament  individual  de  mitja  temporada  a  D.  JUAN  FRANCISCO 
GRIJALVA GARZON

 Decret núm.  56 Devolució a NAIA I ZOE GUILLEM SANCHEZ l’import ingressat per 
error 97,50 Euros per inscripció curs anual de patinatge 2011-2012 (2 hores setmanals)

 Decret núm.  57 Devolució a NORA DEL PILAR TANDAZO CERDEÑO de la fiança 
dipositada per 600 Euros  en garantia  CONCESSIÓ EXPLOTACIÓ SERVEI BAR CSS 
FRANCESC i compensació de les tres últimes fraccions del cànon de concessió anual

 Decret  núm.  58  Devolució  aval  dipositat  per  respondre  obres  PLAN  INTEGRAL 
D’INFRAESTRUCTURES I DOTACIONS ESPORTIVES A OLIVA

 Decret  núm.  59 Concedir  a  la  Sra.  CARMEN MORENO PEREZ funcionària  d’aquest 
Ajuntament, una bestreta per import de 600 €, per assistir a la Fira de Turisme Fitur en 
Madrid.

 Decret núm. 60 Aprovar la baixa de les liquidacions per import de 4.981,22 Euros, aprovar 
les  liquidacions  per  5.030,18  Euros  i  les  devolucions  per  2.346,17  Euros  de  RAMON 
RODRIGUEZ GONZALEZ I ALTRES
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 Decret  núm.  61  Incoació  del  expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística per la realització d’obres sense llicència en Polígon 9 parcel·la 1002 partida  
Font de Maset a nom de MARGARITA CRIADO BRAVO Exp. núm. 020/09-RC

 Decret núm. 62 Incoació expedient de Restauració de la Legalitat Urbanística núm. 01/09 
RC en Pol. 16 parcel·la 482 partida Manegues a Mª DOLORES BAÑULS SANCHIS

 Decret núm. 63 Declarar la obligació legal a ROSA MESTRE CLIMENT de neteja de la 
parcel·la 282 polígon 7 Ordre d’execució núm. 248/2011

 Decret  núm.  64  Concedir  fraccionament  per  taxa  llicència  municipal  d’ocupació  Exp. 
333/2008  per  import  de  4.859,63  Euros  a  JOSE  ANTONIO  LINUESA  MOYA 
VOLUMENES ORIGINALES SL

 Decret  núm.  65 Aprovar  la  liquidació  del  Cànon de la  concessió per  subministrament 
d’aigua potable per 6.041,98 Euros i la Taxa per clavegueram per 10.998,00

 Decret núm. 66 Elevar a definitiva la llista provisional per resolució núm. 4388/11

 Decret núm.  67 Declarar la vigència i validesa de la Llicencia Municipal d’obertura del 
Café Bar OASIS titular Jose luis Olaso Gregori

 Decret  núm.  68  Concessió  a  VOLUMENES  ORIGINALES  SL  llicència  de  primera 
ocupació d’edifici de planta baixa local comercial, garatges i 15 vivendes en carrer JUAN 
ANTONIO MAYANS

 Decret núm. 69 Autoritzar l’inici de procediment sancionador subjectes passius relacionats 
en l’annex adjunt respecte infraccions tributaries

 Decret núm. 70 Autoritzar l’inici de procediment sancionador subjectes passius relacionats 
en l’annex adjunt respecte infraccions tributàries, derivades de la realització d’actuacions 
tendents a dilatar, entorpir o impedir les actuacions d’aquesta Administració.

 Decret  núm.  71  Aprovar  l’expedició  d’un  manament  de  pagament,  a  DÑA  VIRGIIA 
COTAINA VERDU per 50,00 Euros de despeses derivades de XERRADA GENT GRAN 
EN CPC EL PINET

 Decret  núm.  72 Autorització a  la  Comissió  de la  FALLA CONSERVATORI  per  a  la 
celebració de les activitats sol·licitades el dissabte 21 de gener

 Decret núm.  73 Iniciació expedient  núm. G/01/2012 de modificació del  Pressupost  per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm. 74 Aprovar el expedient núm. G/01/2012 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm.  75 Aprovació de la factura núm. 712.009200-7 de data 05/01/12 emesa per 
AUMAR del mes de desembre 2011 per 31,62 Euros

 Decret núm.  76 Aprovar el compte justificatiu presentada per la Sra. alcaldessa acreditat  
pels justificants de la despesa realitzada.

 Decret núm. 77 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
CRISTIAN  EDUARDO  GORDILLO  OCAMPO  expedient  de  constrenyiment 
2007EXP20000454
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 Decret núm.  78 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
MATTHEW JOHN COLLINS exp. de constrenyiment 2006EXP20001128

 Decret núm.  79 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
JESUS JIMENEZ ELISALT

 Decret núm.  80 Elevar el  contingut  de les propostes de resolució de l’òrgan instructor 
referides als expedients de la relació i en conseqüència les devolucions per 856,95 Euros

 Decret  núm.  81  Declaració  de  finalització  del  procediment  de  concessió  de  llicència 
municipal per exercir l’activitat de venta de xemeneies a nom de CHIMENEAS LA LLAR 
SL

 Decret núm.  82 Concedir a REBRAB ABDELGHANI llicència de segona ocupació de 
vivenda comunitària en c/ Governador, 38-3º-3ª

 Decret núm. 83 Concedir a MIGUEL SEMPERE CAMARASA per la venda de xurros en 
plaça de Sant Roc autorització per al dia 17 de gener

 Decret núm. 84 Concedir autorització a Mª VICTORIA AGUIRREZABAL ROMEO per a 
la venda de dacsa en remolc botifa (de 2 metres) per al dia 17 de gener

 Decret núm. 85 Concedir a FRANCISCO SANZ BLANCO per a la venda de joguets en la 
plaça de Sant Roc el dia 17 de gener

 Decret núm.  86 Aprovar la baixa dels comptes declarats incobrables de ALEJANDRO 
PASTOR ESCRIVA

 Decret núm. 87 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de MARY 
ANN CARR

 Decret núm. 88 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de JESUS 
PEREZ LLORET

 Decret núm. 89 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana de CONSTRUCCIONES CALDES, SL.

 Decret núm.  90 Acordar l’arxiu de l’expedient de protecció de la Legalitat Urbanística 
núm. 89/09 a nom de ALAN JAMES CORBY i reiniciar el expedient per no prescripció de 
la infracció urbanística a nom de NICOLAS ANTONHY EDWADS I LYNETTE PHENG 
PHENG-EDWARDS

 Decret núm. 91 Autoritzar a l’ Associació de Marxes a Cavall de la Comunitat Valenciana,  
la celebració de diverses activitats el proper diumenge, 22 de gener de 2012.

 Decret núm. 92 Autoritzar a la Parròquia de Sant Roc i a l’organització de la Festa de Sant 
Antoni, per a la celebració de diverses activitats el proper diumenge, 22 de gener de 2012.

 Decret núm. 93 Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes al PREVENTORIO 
NTRA. SRA. DEL AMPARO i sis més.

 Decret núm. 94 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys a AIGO CLARA SL.

 Decret núm. 95 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de JUAN JOSE GONZALEZ MARI
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 Decret núm.  96 Acceptar els pressupostos aportats per l’adjudicació de l’equipament per 
mantindre l’ús i gaudi les platges accessibles d’aquest municipi.

QUART.  SOL·LICITUD A LA UNIVERSITAT NACIONAL D’EDUCACIÓ A 
DISTÀNCIA  (UNED) DE CREACIÓ A OLIVA D’UNA AULA DEL CENTRE 
UNIVERSITARI D’IDIOMES (CUID).

ATÉS que la Universitat Nacional d’Educació a Distància compta entre els seus serveis 
amb el Centre Universitari d’Idiomes, dedicat a l’ensenyament de les diferents llengües 
oficials de l’Estat espanyol i de llengües estrangeres.

ATÉS que aquest ensenyament s’imparteix com a títols propis de la universitat, a través 
dels centres associats al CUID, que els seus nivells estan adaptats als del Marc Comú 
Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL), que els estudiants podran obtindre 
reconeixement acadèmic de crèdits per als estudis de grau de la UNED, i que el nivell  
A2 del CUID permet l'accés a les ensenyances del nivell intermedi B1 de les escoles 
oficials d'Idiomes.

ATÉS que, d’entre els diferents idiomes estrangers que poden estudiar-se, es considera 
que l’anglés,  per la seua difusió mundial,  i  el  rus,  per l’expansió al  nostre país del 
turisme i els negocis russos, són opcions que poden beneficiar la població estudiantil 
d’Oliva a l’hora de buscar en el futur un lloc de treball.

ATÉS que la implantació dels dos primers cursos d'anglés i de rus tindria un pressupost 
aproximat de deu mil euros (10.000 €), repartits de la següent manera:

Un coordinador del CUID 1.500
Un professor d'anglés 3.000
Un professor de rus 3.000
Programari diversos laboratoris CUID 1.500
Despeses diverses 1.000
TOTAL 10.000

ATÉS que l'aula CUID estaria situada en l'IES Gabriel  Ciscar, on es realitzarien les 
tutories presencials, de suport per a grups d’entre 12 i 25 alumnes, amb una duració 
mínima de dos hores setmanals.

ATESA la proposta del Sr. José Jesús Aparisi Romero, Regidor d’Educació i President 
de la Comissió, de sol·licitud a la UNED del conveni pertinent per a la implantació 
d’aquest servei educatiu.
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ATÉS que una  vegada rebut  el  text  d’aquest  conveni,  es  sotmetrà  oportunament  al 
dictamen de la Comissió Municipal  de Serveis Socioculturals,  i  a la  seua aprovació 
definitiva, si s’escau, pel Plenari de la Corporació Municipal.

Atés que, la Comissió Municipal de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc 
el dia 17 de gener del 2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra.  Morell  Gómez: “Evidentment,  des  del  Grup  Socialista  recolzarem  totes 
aquelles  propostes  que  van  encaminades  a  la  millora,  de  l’oferta  i  del  sistema 
educatiu en general,  doncs la formació i  educació gratuïta i pública,  són la base 
d’una societat democràtica, i és un dels pilars fonamentals, juntament amb la sanitat 
gratuïta, de la nostra societat, i per tant hem de preservar-la. Malgrat això, sí que 
volem manifestar  que  de  les  dues  disciplines  lingüístiques  que  es  proposen ací, 
l’anglés i el rus, amb l’anglés no tenim cap problema, però discrepem amb l’altra, el 
rus. Considerem que és prioritari l’estudi d’altres llengües, com ara valencià, o una 
altra  que  hui  està  emergent,  per  ser  una  potència  o  representar  una  potència 
econòmica gran, que podria ser el xinés. Pensem que aquestes llengües tenen una 
millor  eixida,  juntament  amb  l’anglés,  i  ens  obrin  les  portes  cap  al  mercat 
internacional. Per això, i a pesar que des del Grup Socialista recolzarem la proposta i 
votarem a favor, sí que ens agradaria demanar al govern, si és possible, substituir el 
rus per una altre llengua, com puga ser valencià o xinés.”

 Sr. González Martínez: “Crec que així pot contestar-nos als dos. Nosaltres votarem 
a favor d’aquesta sol·licitud, i tot el que siga ampliar l’oferta educativa a la nostra 
ciutat nosaltres ho recolzem., Considerem que és una iniciativa interessant. Tot i que 
el cost és baixet, tampoc coneixem els pressupostos i no sabem d’on hem de traure 
els diners per a poder pagar això, en cas que vinga concedit; però bé. Nosaltres ens 
sumarem i no direm que no. En la Comissió de Serveis Socioculturals,  el nostre 
grup ja li va recalcar alguna cosa semblant; a hores d’ara a l’EPA, perquè coneixem 
les dades, que hi ha gent que es queda fora en determinats cursos; per tant, el que li  
demanem és que mire vosté també quina és l’oferta que no arriba a la ciutadania; el 
valencià és un cas que li vam posar nosaltres a l’EPA, allí la tècnica ens va comentar 
que era més barat fer-ho des d’allí que no des d’una aula com la de la universitat. I 
per tant li demanem també que tinga en consideració aquestes propostes que li fam 
fer arribar en la Comissió de Serveis Socioculturals.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Projecte  Oliva  recolzarà  aquesta  iniciativa,  i  volem  donar 
l’enhorabona al  regidor Jesús Aparisi.  En aqueixa reunió Projecte  Oliva va estar 
present,  al  costat  del  regidor  d’Educació  i  efectivament,  com  comenten  alguns 
companys, jo mateix vaig plantejar la possibilitat que es puguera obrir una aula de 
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xinés. Se’ns va dir que el més important era començar a caminar i començar a obrir 
ponts, i que els dos idiomes que era més fàcil hui d’implantar a Oliva eren aquestos 
dos. Jo vaig recalcar que demanava, per suposat, que a la llarga no s’oblidaren de 
l’idioma tan important que pot suposar hui en dia, que és el xinés, i que entenc que 
és necessari. Per tant, felicitar des d’ací al delegat d’Educació, i donar el suport des 
de Projecte Oliva a aquesta iniciativa.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo pense que tots estem d’acord, com ja s’ha manifestat, i 
com no pot ser d’altra forma. És evident que tot el que ssoga treballar en l’ampliació 
del coneixement  d’idiomes per als nostres conciutadans és un fet  que ens ha de 
congratular i per suposat felicitar  a aquella persona que s’ha encarregat de fer la 
gestió, que és Jesús Aparisi. En aquest cas ell sap que té el nostre recolzament de 
totes, totes. És evident que una població turística com la nostra, que està oberta a 
persones de diferents països, ha de tindre la possibilitat que els seus conciutadans 
tinguen la possibilitat de poder estudiar diversos idiomes. Hui estem parlant de dos 
només, però esperem que al llarg del temps en siguen prou més. No només l’aspecte 
turístic fa, que és una bona oportunitat tenint en compte que és necessari tindre una 
bona oferta per poder-se formar en qüestions d’idiomes de fora d’ací, no només de 
la nostra comunitat sinó de l’estat espanyol. I també la possibilitat, i el fet real, que 
per desgràcia la situació de crisi fa que moltes persones hagen d’eixir fora de les 
fronteres a buscar un lloc de treball, i per tant encara més fa falta un coneixement, 
com a mínim d’aquestos idiomes,  i d’altres també. Per tant, com he dit,  hem de 
felicitar-nos, perquè anem avançant  en aqueix sentit,  i  per tant Gent d’Oliva per 
suposat que ha de recolzar aquesta proposta que es fa hui ací.”

 Sr. Aparisi Romero: “Hui donar les gràcies a tots els grups, perquè la instal·lació 
de l’aula CUID és un projecte per a Oliva; no és un projecte d’una persona sinó de 
tot el poble. En aquest cas partim de dos idiomes, perquè s’havia de començar. Igual 
que  vam  començar  en  l’escola  oficial  d’idiomes  amb  un  idioma,  l’anglés,  que 
realment la demanada superava el que es podia portar; i açò, portar una altra aula 
des d’un altre punt de vista,  que és el  CUID, dóna la possibilitat  d’ampliar  més 
l’idioma, en l’escola oficial d’idiomes vam començar amb un granet i intentarem 
ampliar-lo amb un altre que serà l’alemany. Ací comencem amb dos idiomes, que 
pot ser l’anglés, i el rus; però que això no implica que fins i tot l’any següent l’oferta 
educativa es puga ampliar al xinés, o valencià. S’han de buscar totes les alternatives. 
Tot el que puga millorar l’educació de la nostra ciutat és indispensable lluitar per 
això. Com que contem amb la col·laboració de tots els grups de l’ajuntament, crec 
que aquesta tasca la podem portar molt bé entre tot. Per tant, des de la delegació, i 
m’imagine que des de tots,  el  projecte  continuarà;  era posar el  granet per poder 
tindre la UNED dins d’aquesta ciutat, i alhora l’escola oficial d’idiomes els anuncie 
que també volem ampliar-la; volem que augmente l’oferta del que hi ha, i un altre 
idioma. Que realment puguem tindre els nostres estudiants, els nostres ciutadans, 
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formats i amb la possibilitat de poder eixir a qualsevol punt d’Europa, o del món, 
amb els idiomes bàsics de comunicació; i alhora fomentar el nostre idioma propi, el 
valencià, per poder tindre el complet desenvolupament educatiu per a nosaltres.” 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

ÚNIC.- Sol·licitar de la Universitat Nacional d’Educació a Distància una proposta de 
conveni per a la creació d’una aula CUID a Oliva, situada a l’IES Gabriel Ciscar, per 
implantar el dos primers cursos dels idiomes anglés i rus durant el curs acadèmic 2012-
2013.

CINQUÉ. DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 45/2012, de data 2 de gener del 2012, es va resoldre 
prorrogar el pressupost general del 2011, a l’exercici 2012, on no s’incloïen els crèdits 
destinats a serveis o programes que havien de concloure en l’exercici 2011 o estigueren 
finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats  que, exclusivament, foren a 
percebre’s en el dit exercici,  ascendint la quantia del pressupost de l’estat d’ingressos a 
22.446.760,00 € i la quantia del pressupost de despeses a 21.217.408,20€, ajustant-se a 
la  baixa  crèdits  inicials  del  pressupost  anterior  del  capítol  VI i  VII   finançats  amb 
ingressos  procedents  de  venda  de  parcel·les  i  amb  subvenció  per  un  import  total 
d’1.229.351,80 €.

Considerant l’informe d’Intervenció de data 30 de desembre relatiu a la pròrroga del 
Pressupost  de  l’exercici  2011  al  2012,  segons  el  qual  s’adverteix  que  “havent-se 
comunicat  a  aquest  Ajuntament  pel  Ministeri  d’Economia  i  Hisenda  la  liquidació 
definitiva  de  la  Participació  en  els  Tributs  Generals  de  l’estat  de  l’exercici  2009 
resultant una quantitat total d’1.240.744,14 €, a tornar en 60 mensualitats a partir del 
mes de gener del 2012, per mitjà de descompte en la participació en els tributs de l’estat  
d’aqueix exercici, resultant per tant una minoració en aqueix concepte d’ingressos de 
248.148,83 € anuals si bé s’ha pressupostat, a la vista de les dades de l’exercici 2011, 
31.637,12 € per davall,  per la qual cosa la reducció real  està previst  que resulte de 
216.511,71 €.

Resultant que la previsió de l’exercici 2011 en PTE és de 4.510.000,00 €, quantia a què 
ja  s’havia  descomptat  les  12  anualitats  corresponents  a  la  liquidació  negativa  de 
l’exercici 2008 a aquestes dates s’estima especialment convenient realitzar una retenció 
de crèdits o declarar la No disponibilitat de crèdits finançats amb recursos ordinaris per 
la quantia de la reducció prevista a l’objecte d’evitar que es gaste crèdit de què no es 
puga disposar amb el pressupost que definitivament s’aprove per a l’exercici 2012.
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Açò  mateix  resultaria  aplicable  respecte  al  concepte  d’ingressos  45061  “altres 
transferències corrents convenis amb Municipis Turístics” en la quantia de 50.000€.

La no disponibilitat de crèdits  per aqueixa quantia correspondrà al Ple de la corporació, 
de conformitat amb el que disposa la Base 10.4 de les d’Execució del Pressupost si bé 
aquesta haurà de quedar anul·lada amb l’entrada en vigor del pressupost de l’exercici 
2012, sempre que en l’estimació d’ingressos d’aquestos conceptes d’ingressos hagen 
sigut  considerades  les  circumstàncies  reals  d’aquest  exercici.  Amb caràcter  previ  a 
aqueixa declaració de no disponibilitat  dels crèdits que s’estimen oportuns hauria de 
retindre’s  crèdits  per  aqueix  mateix  import  per  a  garantir  el  compliment  d’aquest 
acord”.

Considerant que en l’exercici  2011 van ser aprovats i aplicats  a pressupost despeses 
corresponents esports i administració financera d’exercicis anteriors per imports molt 
superiors al que s’estima que quedaran pendents d’aplicar al pressupost de 2012, per la 
qual cosa s’estima que en el pressupost prorrogat hi ha crèdit adequat i suficient per a 
fer front a  les despeses que puguen produir-se en aquest exercici.  Que en el  vigent 
pressupost  hi  ha  crèdit  adequat  i  suficient  en  les  partides,  es  proposa  al  Ple  de  la 
corporació  la declaració de no disponibilitat del crèdit consignat  en aquesta aplicació 
pressupostària  per  la  quantia  indicada,  declaració  de No disponibilitat  que haurà de 
quedar anul·lada amb l’entrada en vigor del pressupost de l’exercici 2012.

Atés que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 19 de gener de 2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord 
sobre la declaració de no disponibilitat de crèdits.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra. Morell  Gómez: “Intentaré  no esplaiar-me molt,  i  fer-ho fàcil  i  rapidet.  En 
aquest punt nosaltres abans d’emetre la nostra intenció de vot ens agradaria que el 
portaveu del Partit Popular ens fera una aclariments. Jo faré la meua intervenció i 
intentaré explicar un poc la part en què necessitem l’aclariment. El tema va que hem 
de tornar l’Ajuntament d’Oliva uns diners, 1.240.000 euros, per la participació en 
els  tributs  de  l’estat.  Això  què  vol  dir?  Que  tots  els  anys  l’estat  reverteix  una 
quantitat de diners als ajuntaments. Aqueixa quantitat està en funció de la previsió 
que fa l’estat, en funció d’uns criteris i uns paràmetres que estan legislats i marcats 
per  llei.  L’ajuntament  ha  fet  una  previsió,  i  en  acabar  l’any  i  li  ha  revertit  als 
ajuntaments els diners que els pertoca en funció del que s’ha consignat, es fa una 
valoració i  unes conclusions.  Es poden donar tres situacions;  que els  diners que 
havia previst l’estat que recaptaria a través dels impostos dels ciutadans estaven ben 
previstos, i allò que se li ha donat als ajuntaments és el que els pertocava, i per tant 
es queden nets, en equilibri, ni l’ajuntament li ha de tornar res a l’estat, ni l’estat ha 
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de compensar-li res a l’ajuntament. es pot donar l’altra situació, que és que hagen 
consignat més diners l’estat  que el  que en principi havia previst  i  havia donat  a 
l’ajuntament; aleshores, en acabar l’any l’estat li dóna més diners a l’ajuntament. O 
pot donar-se una tercera situació, que és uqe l’estat havia previst, en base als seus 
criteris que consignaria una quantitat major a través dels impostos dels ciutadans, i 
resulta que en fer la valoració no ha consignat allò que pensava que anava a tindre; i 
aleshores  diu  a  l’ajuntament,  jo  a  vosté  li  he  donat  aquesta  quantitat  però  en 
consignar menys, vosté m’ho ha de tornar. I això és el que ha passat ací. L’estat 
pensava que en l’any 2008, i 2009 consignaria una quantitat, i no s’ha complit. S’ha 
complit  que  ha  consignat  1.240.000  euros  menys  que  ja  li’ls  ha  donat  a 
l’ajuntament, i li demana a l’ajuntament que ho torne. Això ha passat a Oliva, com a 
Madrid, com a València, com a Gandia; en moltíssims ajuntament. No és una cosa 
exclusiva d’ací. Sr. Pi, si jo dic cap cosa que no s’ajusta a la realitat m’agradaria que 
em tallara i que em diga que no m’ajuste a la realitat. Per què manifeste això? En el  
plenari  passat  vosté  va fer unes acusacions  molt  greus  i  molt  fortes,  respecte  al 
mandat  corporatiu  i  els  qui  governaven  en  l’anterior  legislatura.  I  va  dir  que 
aqueixos diners, que vosté va dir 1.400.000, perquè nio tan sols es va ajustar a la 
quantitat real, que era 1240.000, s’havien de tornar per culpa de la mala gestió del 
govern anterior. A mi m’agradaria que això vosté ho explicara; perquè un no pot fer 
acusacions de forma gratuïta. Almenys uns si li arriba la informació, seu, pregunta, 
se n’assabenta amb els tècnics per vore què ha passat; i no ve ací a soltar una série 
de  declaracions  que  ni  tan  sols  dóna  l’opció  a  explicar-se;  i  nosaltres  no  vam 
entendre, de veritat, el que vosté va dir fins que no hem tingut l’acta i hem pogut 
comprovar  el  que  vosté  va  dir.  Jo,  per  part  del  Grup  socialista  li  demane  un 
aclariment. I si de veritat ho va dir perquè estava calent, perquè en aquell moment 
no tenia la informació, i ho va dir, li demane que es retracte ací; no que ens demane 
disculpes, que es retracte; perquè considere que aqueixes falses acusacions no deuen 
fer-se ací. I els socialistes ens hem equivocat moltes vegades gestionant, i és veritat, 
però falses acusacions no ens agraden i que ací se’ns deixe com que fem una mala 
gestió, si l’ajuntament res té a vore amb les previsions de l’estat, que ve legislat, i 
normalitzat. Per això li pregue, com vosté diu moltes vegades que rectificar és de 
savis,  li  pregue  que  ací  es  retracte,  i  almenys  que  ens  faça  un  aclariment. 
Independentment  d’aquesta  part,  de  la  meua  primera  exposició,  des  del  Grup 
Socialista no trobem convenient que es considere, es reconega la no disponibilitat en 
les  partides  d’esports.  Crec  que  es  podria  llevar  d’altres  partides,  com  ara 
administració general, o altres despeses que puguen ser un poc més supèrflues, i no 
en el tema d’esports. Hem de fomentar l’esport i no retallar-lo. En aquest punt, sí 
que discreparem.”

 Sr. Pi Aparici: “Sra. Morell, no tinc cap problema a disculpar-me, perquè ho ha 
explicat  perfectament.  Efectivament  el  Ministeri  d’Hisenda  recull  les  dades  de 
l’Institut Nacional d’Estadística, que a la vegada es relaciona amb els ajuntaments 
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per fer el cens de població mitjançant els agents censals, que són les persones que 
toquen a la porta de cada casa i ens pregunten qui forma part de la família, quines 
professions tenim, a què ens dediquem, etc. efectivament em vaig equivocar perquè 
parlava de memòria,  no era 1.400.000, era 1.240.000, i l’endemà en una roda de 
premsa  vaig  dir  la  quantitat  exacta.  En  qualsevol  cas,  efectivament  no  és 
responsabilitat  de l’equip de govern anterior sinó d’una mala previsió de l’estat, 
governat  anteriorment  pel  Partit  Socialista;  però  el  que  sí  que  està  clar  és  que 
aquestos diners s’han de tornar, no podem comptar amb ells; siga en 60 mesos, siga 
en 60 mesos que són cinc anys, siga el doble. Respecte a les partides que hem triat 
en aquest moment, la veritat és que a finals d’any estem molt apretats; i justament el 
capítol d’administració general està esgotadíssim. Com que la minoració d’aquestes 
partides és una qüestió tècnica,  la llei  obliga en un pressupost prorrogat que les 
inversions no puguen prorrogar-se, no hi ha cap problema en el pressupost de 2012 
tornar a nodrir aquestes partides esportives que ara minven.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, simplement no repetiré l’explicació. L’endemà 
vam mirar immediatament de què es tractava això que ens havia dit en el plenari. No 
repetiré les explicacions de la Sra. Morell, perquè són les mateixes. Només aportar 
una cosa més, i és que també es va dir que la causa estava motivada per un excés de 
població  que  l’ajuntament  havia  enviat,  o  havia  notificat  a  l’estat,  de  38.000 
habitants, i n’érem 28.000. deixar clar que això tampoc va ser així. L’estat recupera 
les dades de població de l’INE, i amb la llei de les Hisendes Locals ja diu que va per 
trams, i poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants hi ha un coeficient corrector de la 
població; aleshores el ministeri multiplica, en el cas d’Oliva, que està en el tram de 
població entre 20.000 i 50.000 habitants, multiplica la població de dret per 1.30 com 
a coeficient corrector, i d’ahí ixen els 35.000 habitants i escaig que quan ens arriba 
la liquidació de 2009 negativa,  fa referència a aqueixa dada de població, i ve de 
multiplicar  1.340 a  la  població  de  dret  d’Oliva;  però  tampoc és  una  qüestió  de 
l’ajuntament  sinó  que  és  un  tema  especificat  en  el  reglament  que  fa  el  mateix 
ministeri d’ofici. A Gandia, per exemple, que està per sobre dels 50.000 multiplica 
per 1.4,  etc.  Nosaltres  ens abstindrem en aquest punt,  per una qüestió  principal. 
Nosaltres estem a favor del criteri de prudència, sobretot en un pressupost prorrogat, 
però efectivament no és que estem a favor o no de les partides d’on es lleva, perquè 
d’algun lloc s’ha de llevar;  però considerem que si hi ha un canvi de govern, el 
govern municipal actual, i era de vital importància, s’hauria d’haver emplear perquè 
a data 1 de gener disposàrem d’un pressupost municipal, i no haver de prorrogar el 
pressupost municipal del govern anterior.”

 Sr. Pi Aparici: “Per  acabar  d’esclarir  les observacions que fa el  portaveu de la 
coalició Bloc-Compromís, Sr. González, respecte d’aquella quantitat de població, el 
document oficial parlava que aqueixa ponderació de 28.300 habitants, multiplicar 
per 1.30, són 36.000 i no els 38.000 que de cap vaig dir en aquell plenari. Pel que fa  
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al fet que l’1 de gener puguen estar uns pressupostos, ho diu la llei clar, i ahí és on 
s’acull vosté; però no és gens anormal que vençut l’any, en uns quants mesos tarden 
a  presentar-se pressupostos;  en aquest  ajuntament  i  en molts  ajuntaments.  L’any 
passat, per exemple, es va aprovar en maig, sense anar més lluny. I d’on jo he pogut 
treballar hem vist aprovar pressupostos en juny i juliol; no vull dir que això siga la 
norma, vull dir que és un cas que es dóna. Jo en la Comissió d’Hisenda del mes de 
desembre  vaig  comentar  que la  meua idea  és  en aquest  trimestre  presentar-lo,  i 
també, per la seua experiència, en aquest consistori ha de saber que muntar-lo és 
complex, que no és una feina ràpida, ni no reflexionada.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Anuncie que el  vot  de Gent d’Oliva serà abstenció  en 
aquest tema; i s’abstindrà perquè és evident que no té cap responsabilitat en la falta 
de  previsió  del  govern  de  l’estat,  que  no  del  local,  i  per  tant  és  un  tema  que 
efectivament  l’ajuntament  ha hagut de fer front a unes obligacions,  en forma de 
tornar uns diners, que s’havien previst a l’alça pel govern de l’estat,  i ara estem 
parlant que en cinc anys l’Ajuntament d’Oliva ha de tornar 1.240.000 euros. Jo li 
agraesc  al  ponent  d’Hisenda  que  s’haja  retractat  i  haja  reconegut  que  es  va 
equivocar;  la  veritat,  rectificar  és  de  savis.  Però  quan  parlem  de  xifres  tan 
importants, jo li demanaria que abans de parlar que se n’assabente, perquè la veritat 
és que la gent que eixir molt escarotada en escoltar parlar d’aqueixes xifres. Sé que 
porta un volum de treball i de feina, per les delegacions que porta, importants; però 
estem parlant de diners,  i  per parlar de diners s’ha de mirar  bé abans de parlar, 
perquè a la fi la gent tendeix a confondre’s en escoltar parlar així els polítics; i el 
que hem de fer des d’ací els responsables locals és esclarir i sobretot facilitar l’accés 
a la informació a tots els nostres conciutadans, i no al contrari. Dit això, com he dit, 
a més, a banda que no tenim cap responsabilitat per part de l’ajuntament en aquest 
aspecte, tampoc pensem que siga la partida d’esports, encara que es veja apremiada 
la situació econòmica de les arques municipals, tirar mà en aquest moment, perquè 
efectivament l’esport pensem que és una activitat a potenciar el màxim possible i 
incentivar la gent que participe d’aquesta activitat, i això pot fer l’efecte contrari; no 
pot fer, farà en tot cas. Sí que és evident, i s’ha donat ací a l’Ajuntament d’Oliva que 
s’aprovara el pressupost en el mes de maig, i en el mes de juny, i crec que en el mes 
d’agost  també  una  vegada;  `però  parlem  d’un  govern  que  acaba  d’entrar  a 
l’ajuntament, i allò normal és que un govern nou vulga posar la seua firma en la 
gestió local; i el primer que ha de fer és redactar un document, com és el document 
de pressupostos, per poder impartir aqueixa gestió que pretén portar a cap. Per tant 
aqueixa és la qüestió; el govern, un govern que acaba d’arribar a l’ajuntament el 
primer que ha de fer és posar-se a treballar en el seu pressupost, i no treballar en el 
pressupost d’un altre govern, que ha estat fins el moment que ell ha entrat; i menys 
encara  prorrogar  un  pressupost,  com  s’està  prorrogant  des  del  dia  2  de  gener. 
Esperem que aqeust pressupost estiga enllestit el més prompte possible, per vore les 
pautes, i sobretot la línia trenada pel govern del Partit Popular, i sobretot allò que 
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vol per a  la  nostra ciutat.  Això es plasmarà en un document com he dit,  en un 
document en forma de pressupost,  i  aleshores sabrem com i de quina forma vol 
administrar els recursos econòmics municipals.”

 Sr. González Martínez: “Molt curtet. Jo no critique, ja sé que no tenia altre remei 
que prorrogar els pressupostos. Simplement afegir, que se m’havia oblidat adés, crec 
que diu molt de vosté el fet que reconega que es va equivocar, i el fet que ho haja 
reconegut ací en el plenari, i també d’alguna forma vull agrair-li-ho.”

 Sra. Morell Gómez: “Per finalitzar. Ha tingut un gest que l’honora, i de cor li done 
les gràcies per la rectificació. Sí que li pregue que evitem fer manifestacions sense 
tindre tota la informació, perquè això crea , no només confusió a nivell polítics, crea 
confusió al si de la ciutadania; li pregue que ho eviten i que això no torne a passar.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva ens abstindrem en aquest punt. Entenem el tema 
de la  no disponibilitat,  però també volem manifestar  que en cap cas ens sentim 
responsables del que en el seu moment es va fer des del govern del PSOE, ni el que 
s’ha fet des del govern del PP, pel que fa a les partides que s’han hagut de tocar. Per  
tant, nosaltres ens abstindrem.”

El Ple de l’Ajuntament,  per majoria,  amb el vot favorable dels regidors Sr.  Aparisi 
Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Morera  Romaguera,  Sr.  Sánchez  Gámez,  Sr.  Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots 
favorables  del  Grup  PP),  i  l’abstenció  dels  regidors  Sr.  Fuster  Mestre,  Sra.  López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado (14 abstencions: 
6  del  Grup Socialista  Municipal  d’Oliva,  5  del  Grup Bloc-Compromís,  2  del  Grup 
Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva), acorda:

Primer.-  Declarar la no disponibilitat de crèdits finançats amb recursos ordinaris per 
quantia  de  266.511,71  €,  de  les  aplicacions  pressupostàries  i  pels  imports  que 
s’indiquen, del Pressupost prorrogat de l’exercici  2012, fins a l’entrada en vigor del 
Pressupost definitiu de l’exercici 2012, moment en què quedarà anul·lada:

34100 2210000 Esports(Poliesport).- Subministraments 60.000,00 €
34100 2270000 Esports(Poliesport).- Treballs altres empreses 186.511,71€
93100 2270000 Adm. Financera.- Treballs altres empreses 20.000,00 €

Segon.- Donar compte d’aquest  acord a  les Dependències  d’Intervenció   als  efectes 
comptables oportuns.
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SISÉ. APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 1/2012. 

Vist que, a 31 de desembre de 2011 van quedar pendents d’aprovar, per insuficiència de 
crèdit entre altres les despeses corresponents a Ecoparc i a transport i tractament de 
RSU per un import total  de 347.312,90 €, sent aquestos serveis prestats per Joaquín 
Lerma, SA, mercantil que ha hagut d’assumir, per anticipat, els costos corresponents a 
aquest servei.

Considerant que, actualment s’està treballant en el pressupost prorrogat de l’exercici 
2011 i que a partir del segon semestre de l’exercici aquest servei el prestarà directament  
el consorci de residus de l’àrea de gestió 2, zones X, XII i XII, amb la consegüent 
reducció de costos respecte de l’exercici anterior.

Considerant que és competència del Ple el reconeixement extrajudicial de crèdits amb el 
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Atés que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 19 de gener de 2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord 
sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Projecte  Oliva  manifestem  el  que  pensem  d’aquest 
reconeixement extrajudicial. Ens abstindrem en aquesta votació, perquè considerem 
que ens sembla, no sé si dir desficaci, però que hi haja 60 milions de pessetes, que 
no estan consignats en el pressupost de 2011, i que s’han de pagar ara en 212, ja em 
sembla prou irresponsable per part d’alguns grups polítics; tant els que han estat 
governant, com els de l’actualitat. A més, perquè les persones que estan ací sàpiguen 
de què parlem, parlem que l’Ecoparc ens costa a l’Ajuntament d’Oliva dos milions 
de pessetes tots els mesos. Dos milions de pessetes que en teoria hauria d’haver-se 
previst, sabent que hi ha 12 mesos a l’any. A més, això no és prou; hi ha una cosa, 
resulta que el transport i el tractament del fem ens costa 11 milions de pessetes tots 
els mesos; mes rere mes. No parlem de quatre pessetes, ni d’un servei que es fa en 
un moment determinat i ningú sap el que ha de costar; estem parlant de factures que 
l’1 de gener sabem que tots els mesos ens ha de costar 11 milions de pessetes la  
feina  que  fa  una  empresa.  Només  del  transport  i  el  tractament.  11  milions  de 
pessetes. 11 milions de pessetes en gener, 11 milions de pessetes en febrer, i així 
fins  el  mes  dotze.  No entenem com en el  pressupost  de 2011 no s’ha  tingut  la 
previsió  que  hi  havia  12  mesos  de  l’any.  A  més  hem  d’entendre  que  sumat  a 
aquestos  11  milions  de  pessetes  que  ens  costa  l’empresa  en  qüestió,  que  és 
l’empresa Lerma, tenim FCC que ens cobra un milió de pessetes, o 7.000 euros, per 
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la  recollida  mensualment.  Per  tant,  la  nostra,  no  sé  com  dir-ho.  He  buscat  el 
contracte de l’Ecoparc per vore per què estàvem pagant dos milions de pessetes de 
l’Ecoparc, i l’Ecoparc el contracte es va acabar el 3 de març. Han passat nou mesos, 
quasi un any, i el contracte aqueix s’estan pagant factures sense contracte. A més, 
aqueix  té  un  passe  perquè parlem de dos  milions  de pessetes;  però  hi  ha  el  de 
tractament i el de transport, d’11 milions de pessetes, no existeix contracte, ni s’ha 
fet mai contracte en els últims anys. No ho dic jo, ho diu la Sindicatura de Comptes 
que en l’esborrany que planteja les possibles irregularitats o anormalitats d’aquest 
ajuntament,  planteja  que no entén com un servei que tots saben que s’ha de fer 
mensualment, es paga factura a factura cada mes i no es fa un contracte d’acord amb 
la  llei.  No  ho  diu  Projecte  Oliva,  ho  diu  la  Sindicatura  que  és  irregular  pagar 
aquestes factures sense haver un contracte de serveis com cal.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Si anteriorment ja hem dit que des de Gent d’Oliva no ens 
fèiem responsables de la falta de precisió del govern de l’estat, tampoc ens podem 
fer responsables de la falta de previsió del govern local. En el seu cas estem parlant  
que  en  el  pressupost  de  2011,  com ja  s’ha  dit  ací,  no  es  va  previndre  aquesta 
quantitat i és ara que se li haurà de fer front. Per tant estem parlant que no podem 
votar en contra, perquè és un servei que se li dóna al poble, una empresa que realitza 
el  servei,  és un treball  que s’ha realitzat  i  és un treball  que s’ha de cobrar,  i  és 
evident que no podem negar la possibilitat a aquelles persones que estan treballant, 
que estan realitzant un servei, la retirada de residus sòlids urbans, i per tant li hem de 
fer front. Però com no ens obliga en aquest sentit la responsabilitat els qui hem estat 
en l’oposició durant tant de temps, i no hem tingut responsabilitat de govern, ni hem 
elaborat el pressupost de 2011, no podem votar a favor tampoc. Per tant allò normal 
és votar abstenció.  I  sí  que li  pregaria  que a partir  d’ara,  2012, es contemple la 
quantitat  necessària  per  fer  front  al  total  de  despeses  que  suposa  la  retirada  i 
transport del fem d’ací d’Oliva.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Des  del  Grup  Socialista  avancem  que  votarem  a  favor. 
Considerem que un dels punts més importants de per què votem a favor és perquè 
totes les factures que vénen ací, la recollida de fem, el tractament dels residus de 
l’Ecoparc, evidentment els proveïdors han de cobrar perquè estan donant un servei 
bàsic per a la nostra ciutadania. El portaveu de Projecte Oliva està parlant que no 
s’havia previst en els pressupostos del mes de maig, perquè si això és una quantitat  
de ve tots els mesos. Ha parlat de molts milions de pessetes. El desquadre que ve hui 
ací és de 342.000 euros. Després de parlar abans de tants milions de pessetes. De 
vegades no tot es pot preveure, i de vegades es produeixen actualitzacions que no es 
tenen en compte, o algun tipus de despesa que no s’ha tingut en compte. Per això es 
té la possibilitat de poder fer el REX. De vegades no es pot consignar ics i pensar 
que es gastarà ics; pensem que sí, per això es fa el pressupost; però de vegades es 
produeixen alteracions i és impossible de consignar-ho. Evidentment es fa a través 
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d’un REX. Nosaltres votarem a favor perquè considerem que els proveïdors han de 
cobrar perquè estan donant un servei bàsic per a la ciutadania.”

 Sr. Pi Aparici: “El Partit Popular votarà a favor per les raons que s’han exposat ací, 
de la responsabilitat de fer front a un pagament d’una feina feta, i que és òbviament 
d’utilitat  pública.  Òbviament  també  reconeixem que  ha  hagut  canvis  de  tarifes. 
Esperem que per a 2012 les empreses forasteres, perquè tot aquest material se’n va 
fora d’Oliva, també facen un exercici de responsabilitat de respectar tarifes anuals.”

El Ple de l’Ajuntament,  per majoria,  amb el vot favorable dels regidors Sr.  Aparisi 
Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Morera  Romaguera,  Sr.  Sánchez  Gámez,  Sr.  Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis,  Sra.  Mañó  Peris,  Sra.  Soria  Escrivá,  Sra.  Morell  Gómez,  Sr.  González 
Martínez,  Sra.  Torres  Pérez,  Sr.  Roig  Tomás,  Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  i 
l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (18 vots favorables: 7 del Grup PP, 6 
del Grup Socialista  Municipal  d’Oliva,  i  5 del Grup Bloc-Compromís),  i  l’abstenció 
dels regidors Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado (3 abstencions: 
2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva), acorda:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 1/2012, per un import total de 
347.312,90 €, que corresponen a les factures que s’indicarà, per gestió de l’Ecoparc i al 
transport i tractament de RSU de l’exercici 2011, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
que hi consta:

Cod 
Fun

Cod 
Eco Cod Fra Núm. Fra

Data 
Recepció Desc NIF TERCER Campo102  Estado

16200 2270000         

  2011003806 11-002323 06-09-2011 GESTIÓ ECOPARC MES AGOST 11 A46284436-JOAQUIN LERMA,  S.A. 12.061,68  R

  2011004201 11-002615 30-09-1201 GESTIÓ ECOPARC SETEMBRE 11 A46284436-JOAQUIN LERMA,  S.A. 12.061,68  R

  2011004213 11-002661 05-10-2011 SERV  TRANSP I TRACT.  RSU SET  11 + 31 AGOST 11.  A46284436-JOAQUIN LERMA,  S.A. 79.305,48  R

  2011004639 11-002922 31-10-2011 GESTIÓ ECOPARC OCTUBRE 11.   A46284436-JOAQUIN LERMA,  S.A. 12.061,68  R

  2011004665 11-002969 03-11-2011 TRANSP. I TRACTAMENT RSU OCTUBRE 11.   A46284436-JOAQUIN LERMA,  S.A. 66.173,81  R

  2011005150 11-003235 05-12-2011 MANT ECOPARC NOVEMBRE 11.   A46284436-JOAQUIN LERMA,  S.A. 12.061,68  R

  2011005171 11-003277 07-12-2011 TRANSP. I TRACTAMENT RSU NOVEMBRE 11.   A46284436-JOAQUIN LERMA,  S.A. 69.809,00  R

  2011005648 11-003556 30-12-2011 GESTIÓ ECOPARC DESEMBRE  11.   A46284436-JOAQUIN LERMA,  S.A. 12.061,68  R

  2011005656 11-003599 30-12-2011 SERV  TRANSP I TRACT.  RSU DESEMBRE 11 A46284436-JOAQUIN LERMA,  S.A. 71.716,21  R

      TOTAL
347.312,9

0   

Segon.-  Donar compte d’aquest  acord a  les Dependències  d’Intervenció   als  efectes 
oportuns.

SETÉ. DESISTIMENT EN L’EXECUCIÓ DE DESPESES FINANÇADES AMB 
L’ALIENACIÓ DE PARCEL·LES.
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El Pressupost Municipal de l'Ajuntament d'Oliva per a l’exercici 2011 contemplava en 
el  capítol  6  d'ingressos  una  previsió  d'1.125.760  €  procedents  de  la  venda  de  dos 
parcel·les, sent aquestos els recursos destinats a finançar les despeses corresponents als 
crèdits  que  es  detallaven  en  l'Annex  d’Inversions  corresponent  que  integrava  el 
pressupost.  Aquestos  crèdits  van ser declarats  No disponibles  i,  per  tant  No es van 
comprometre  en  compliment  del  que  preveu  la  Base  10.5  de  les  d'execució  del 
pressupost, que assenyalava que els corresponents crèdits quedarien en situació de No 
disponibles fins que es realitzara l'ingrés en la Tresoreria municipal, sent prou document 
que ho acredite per a la seua reposició a disponible, sense necessitat d’acord plenari.

La subhasta de les parcel·les l’alienació de la qual es preveia en pressupost, açò és, la 
subparcel·la  C  parcel·la  6  A,  del  Sector  3  Magatzems  de  5.174  m2  valorada  en 
646.750,00 segons valoració dels tècnics municipals que s'incorpora a l’expedient, i la 
subparcel·la A de la parcel·la M8-6 del Pla Parcial Jovades amb una superfície superior 
de 4.562 m2 valorada en 479.010,00 ambdós situades en el terme municipal d'Oliva, 
finalment no es va produir en l’exercici 2011.

No obstant, amb data 21 de desembre, s’emet un informe pel Secretari accidental, en 
relació a l’alienació de la parcel·la 6t de titularitat municipal sítia en el sector Pla Parcial 
Sector 3 Magatzems que és de 8.400,06 m2 assenyalant-se que es troba perfectament 
delimitada i identificada i açò mateix es fa constar de la parcel·la M8-6 del PP Jovades, 
per al com l’alienació de les subparcel·les previstes en pressupost requeriria, si és el cas, 
la seua prèvia segregació.

En  aquestos  informes,  a  més  de  la  tramitació  necessària  per  a  l’alienació  de  les 
parcel·les es fa esment al  règim jurídic aplicable als ingressos provinents de la seua 
alienació i s’assenyala que "els béns provinents o obtinguts per qualsevol procediment 
de  gestió  urbanística  (inclosos  els  processos  d’equidistribució  a  través  de  la 
reparcel·lació forçosa) formen part integrant del Patrimoni Municipal del Sol, tal com es 
disposa en l’article 260 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana:

Els  obtinguts  com  a  conseqüència  d'expropiacions  urbanístiques  i  de  qualssevol 
procediments  de  gestió  urbanística,  i  entre  ells,  les  cessions  corresponents  a  la 
participació de l’administració en l’aprofitament urbanístic, i els ingressos derivats de la 
substitució de tals cessions amb pagaments en metàl·lic.

En el cas tractat en el present informe, formaran part del dit Patrimoni Municipal del Sol 
(PMS),  tant  el  concret  bé  patrimonial  adquirit  per  l’aprofitament  urbanístic  que 
correspon  a  l'ajuntament,  com les  quantitats  percebudes  per  la  substitució  d’aquest 
aprofitament urbanístic o l’import d'una posterior alienació del bé.

Pàgina: 31



Si bé en la redacció de l’article 259.2 de la Llei 16/2005, abans de la reforma operada 
pel Decret-LIei 1/2008, de 27 de juny, podia donar peu a sustentar una interpretació més 
flexible en el sentit que el sòl amb classificació d'urbà industrial podia veure's exclòs del 
règim  del  PMS,  al  dedicar-se  expressament  al  règim  de  construcció  de  vivenda 
protegida,  ús per al  qual  el  sòl industrial  no resultava urbanísticament  apte,  la nova 
redacció donada a aquest article per l’esmentat Decret 1/2008, que suprimeix aquest 
segon paràgraf,  impedeix qualsevol  interpretació excloent  d'aquestos sòls industrials, 
per la qual cosa tals sòls formen part integrant del PMS, i les quantitats que es perceben 
per  la  seua  alienació  s’hauran  d'incorporar,  igualment,  al  PMS  i  destinar-se,  amb 
caràcter finalista i taxat, a la promoció i construcció de vivenda protegida o a altres fins 
d'interés social.

Article 259. Caràcter finalista dels patrimonis públics del sòl.
1. Els béns i recursos que integren el patrimoni públic de sol, així com els ingressos 

obtinguts  mitjançant  l’alienació,  permuta  o cessió de terrenys i  la  substitució  de 
l’aprofitament corresponent a l’administració pel seu equivalent econòmic, hauran 
de ser destinats a la construcció de vivendes sotmeses a algun regim de protecció 
pública o a altres actuacions d'interés social.

2. Les actuacions d'interés social hauran de tindre alguna de les finalitats següents: 
a. Obtenció de sòls i execució dels elements pertanyents a l’ordenació estructural, 

sempre que no estiguen adscrits o inclosos en una àrea de repartiment.
b. Execució d'obres d'urbanització de marcat caràcter social i no incloses en unitats 

d'execució.
c. Obtenció de sòl i construcció d'equipaments de la xarxa secundària l’execució 

del qual no està prevista a càrrec dels propietaris del sòl.
d. Actuacions  d'iniciativa  pública  destinades  a  la  renovació  urbana,  reforma 

interior o rehabilitació de vivendes.
e. Conservació  i  millora  del  medi  ambient,  de  l’entorn  urbà  i  protecció  del 

patrimoni arquitectònic i del paisatge.
f. Creació  i  promoció  de  sòl  i  execució  d'actuacions  d'interés  estratègic  per  a 

l’exercici de noves activitats econòmiques o ampliació de les existents, siguen 
d'iniciativa pública o privada.

g. Inversions en urbanització, espais públics i rehabilitació, això en els àmbits de 
les àrees urbanes. 

A la vista d'allò que s'ha exposat en aquestos informes, en data 12 de gener del 2012, 
emet un informe la Interventora municipal en què es fa constar que "D'allò que s'ha 
exposat  en  aquestos  informes  es  desprén  que  la  destinació  prevista  en  l'Annex 
d'inversions del Pressupost de l’exercici 2011 no s'ajusta a la normativa actual, per la 
qual cosa l'Ajuntament  haurà d'adoptar  els  acords necessaris  amb vista  a garantir  la 
viabilitat pressupostària.
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(...) l'Ajuntament podria desistir totalment d'iniciar l'execució de les depeses previstes 
en l'annex d'inversions finançades amb alienació de parcel·les i, per tant, no incorporar 
aquestos romanents de crèdit al pressupost de l'exercici 2012, o bé podia aprovar una 
baixa  per  anul·lació  d'aquestos  crèdits  del  pressupost,  una  vegada  s’haugueren 
incorporat  al  pressupost  de l'exercici  2012,  ja  que segons l'art.  51 del  Reial  Decret 
500/1990,  de  20  d'abril,  poden  donar  lloc  a  una  baixa  de  crèdits,  no  només  el 
finançament  de  romanents  de  tresoreria  negatius  o  el  finançament  de  crèdits 
extraordinaris  i  suplements de crèdit,  sinó també l'execució d'altres acord del Ple de 
l'entitat Local. 

A la vista del que exposa i a l’objecte adoptar l'acord que, en el menor termini possible, 
permeta la viabilitat pressupostaria d'aquestos crèdits, i vist el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de la reunió del dia 19 de gener de 2012, 
sobre l’assumpte de l’epígraf.

Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. González Martínez: “De l’informe emés per la Intervenció Municipal que ve en 
la documentació d’aquest punt es desprén que en el seu dia, en el moment del debat 
i  aprovació  del  Pressupost  de  2011,  no  hi  havia  cap  informe  que  avalara 
jurídicament que el  finançament del pla d’inversions municipal podia fer-se amb 
càrrec a la venda de parcel·les municipals de sòl industrial, ni tampoc cap informe 
que ho impedira. En la Comissió Informativa d’Hisenda ja se’ns va explicar que en 
aquell moment els tècnics estaven segurs, i el ponent d’Hisenda, estaven segurs que 
no  hi  havia  cap  impediment  legal,  en  no  ser  considerat  el  sòl  industrial  com a 
Patrimoni Municipal del Sòl i, per tant, no estar subjecte a les restriccions de la Llei 
Urbanística Valenciana, que el que diu, o deia, bàsicament és que els recursos que 
vénen de PMS s’han de destinar a la construcció de vivenda de protecció pública, i 
altres coses en les successives reformes. Ara, hem sabut després d’un informe del 
secretari  accidental,  amb  data  21  de  desembre  de  2011,  que  després  de  la 
modificació en la Llei  Urbanística Valenciana de 2008, les parcel·les  municipals 
classificades  com a industrials  sí  que formen part  del  PMS. En conseqüència,  a 
l’hora  d’utilitzar  els  diners  de  les  parcel·les  municipals  per  finançar  el  Pla 
d’Inversions de 2011, en cas que es vengueren en pública subhasta, seria d’aplicació 
la Llei 16/2005, la Llei Urbanística Valenciana, recentment modificada, i a més de 
dedicar els diners a la construcció de vivendes de protecció pública, també es poden 
dedicar a altres inversions puntuals especificades  en certs  apartats  d’aquesta llei. 
Nosaltres,  des  del  nostre  grup,  arribats  ací,  ens  fem algunes  preguntes:  Com és 
possible que els serveis jurídics hagen canviat de criteri 6 mesos després, si la llei 
era la mateixa des de 2008? Perquè s’ha tardat tant a tirar endavant aquest expedient 
i  informar  sobre  aquesta  qüestió?  L’informe  dels  Serveis  Jurídics  és  del  21  de 
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desembre de 2011, sis  mesos després del  canvi  de Corporació.  No hi havia cap 
interés a tirar endavant les inversions previstes? Per exemple nínxols del cementeri, 
les quotes d’urbanització d’Aigua Blanca IV, altres; o no sé, és que el govern del 
Partit Popular no tenia cap interés a facilitar la creació de llocs de treball a la nostra 
ciutat? Perquè vostés saben, igual que ho sabíem nosaltres, que si l’ajuntament va 
iniciar l’expedient per traure aquestes parcel·les a pública subhasta era per l’interés 
que havien mostrat empreses situades en el polígon industrial de la nostra ciutat, per 
tal d’ampliar els seus negocis i crear llocs de treball directament a Oliva. I supose 
que ho sabran perquè aquest estiu van estar vostés reunits, coma mínim amb una de 
les empreses. I supose que sabran que, una de les empreses, una de les que més llocs 
de treball està creant en aquest moment a la ciutat, l’alcaldessa ho sabrà perquè es va 
reunir amb el seu gerent, ha adquirit ja, davant la impossibilitat de poder ampliar el 
seu negoci, perquè aquest expedient no s’ha tirat endavant, perquè una cosa és a allò 
que es podien destinar els diners de les parcel·les i altra cosa és que les parcel·les es 
vengueren,  encara  que  no  es  podien  destinar  a  totes  les  inversions  del  pla 
d’inversions;  però  es  podien  vendre.  En  aquest  moment  una  de  les  empreses, 
insistesc,  que  hauria  pogut  crear  molts  llocs  de  treball  a  Oliva,  és  públicament 
conegut que ha adquirit ja un solar de 13.000 m2 i una nau de 9.000 m2 en un poble 
veí;  en  concret  a  Beniflà.  Això  pensem  que  s’ha  causat  per  la  tardança  de 
l’ajuntament de traure a pública subhasta aqueixes parcel·les,  amb independència 
que  finalment  s’hagueren  pogut  dedicar  al  pla  d’inversions,  o  a  algunes  de  les 
inversions del  pla d’inversions.  Resoldre aqueix expedient  tenia  una importància 
capital, perquè es podien salvar algunes inversions del pla d’inversions municipal de 
2011, els nínxols per exemple, que fan moltíssima falta, i altres; i es podria avançar 
en el procés de creació de llocs de treball a la nostra ciutat. Per tant, després de tots  
aquestos antecedents, el grup municipal del Bloc-Compromís, no s’oposarà al que 
diuen els  informes jurídic i  d’intervenció,  perquè queda clar que s’ha de desistir 
perquè no es podrà finançar  el pla d’inversions, però tampoc votarem a favor, a 
l’espera del  pressupost  municipal  per dues  qüestions;  una,  per si  s’encarrega  un 
informe  tècnic,  que  jo  crec  que  s’haurà  d’encarregar  per  vore  quines  són  les 
inversions  que poden salvar-se,  que sí  que entren  en  les  despeses  possibles  que 
marca la llei, i per un altre costat per vore quina és la voluntat del govern municipal 
de salvar aqueixes inversions per al pressupost municipal de 2012.”

 Sr.  Pi  Aparici: “L’equip  de  govern  nou,  d’aquesta  corporació,  sí  que  tenia  la 
voluntat de subhastar aquestes parcel·les en 2011; però a causa de la problemàtica 
que  ha  exposat  vosté,  també  vam  reflexionar  que  aqueixos  dubtes  s’havien 
d’estudiar  per  l’assessorament  jurídic  que  pertoca  a  la  corporació  actual.  Dins 
d’aqueix estudi de reflexió jurídica, una informació que ens va arribar justament era 
un  aspecte  tècnic  que  està  ací  en  el  dossier,  d’una  possible  segregació,  o  no 
segregació, d’aquestes parcel·les. A la fi efectivament s’ha esclarit, i per tant no és 
un obstacle. Referent al tema de poder subhastar i què fer amb aqueixos diners, la 
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veritat és que ha hagut un punt de vista prudent del fet que si efectivament no hi 
havia uns informes positius a priori per a fer el pressupost de 2011, en concret per a 
aquest assumpte i aquestes partides, també corríem el risc en la nova corporació que 
a la millor l’oposició ens diguera que si això està mal fet, per què ho fem. Per tant, 
la  voluntat  és fer  la  retirada  tècnica  que demana la  llei,  tornar  a  dotar-ho en el 
pressupost de 2012, i assignar a la nova puntuació de l’articulat les afectacions dels 
diners que s’obtinguen de les subhastes; que són dos punts, i en el segon punt, a 
més, hi ha set subapartats. Jo crec que és millor que em quede en la idea d’una 
prudència a haver arriscat un fet que fins i tot en l’assessoria jurídica se l’han hagut 
d’estudiar durant tot un trimestre o un quatrimestre, que ha sigut el final de l’any 
2011.”

 Sr. González Martínez: “Només per acabar; jo compartesc gran part del que ha dit 
vosté; simplement dic que aquest informe de 21 de desembre, hauria pogut estar 
perfectament, atesa la urgència, per dues qüestions, per salvar el pla d’inversions, o 
part del pla d’inversions per un costat,  i  per l’altre pel tema que sabíem qui; on 
anava destinada la venda de parcel·les;  probablement si s’ho hagueren quedat en 
pública  subhasta,  evidentment,  anava  destinat  a  ampliar  negocis  en  el  polígon 
industrial, que generaven llocs de treball. Per a nosaltres això és importantíssim, i no 
ens  haguérem esperat  a  21  de  desembre,  a  tindre  aqueixos  informes.  Aqueixos 
informes haurien pogut estar, perfectament, a finals de juliol, o en agost, i s’hauria 
pogut iniciar l’expedient. Simplement això.”

 Sr. Salazar Cuadrado:  “La veritat és que jo pense que de vegades s’ha d’aplicar la 
prudència moltes  vegades,  com cal,  però en aquest  cas la prudència a  pecat  per 
excés. Jo crec que efectivament, tenint en compte que tenien la possibilitats vostés, 
almenys  si  s’haguera  fet,  s’haguera  portat  a  cap  la  venda  d’aquestes  parcel·les, 
d’invertir  en part  del  pla  d’inversions,  després  haurien  tingut  la  possibilitat  dels 
diners  adaptar-se  a  la  nova  normativa,  al  nou  decret  llei  de  la  Generalitat 
Valenciana,  que  amplifica  les  possibilitats  d’inversió  dels  diners  provinents  del 
PMS. Per tant jo crec que en aquest aspecte és evident, i pensant en la possibilitat de 
donar la possibilitat a dues empreses d’ací d’Oliva, que s’expandesquen en el seu 
negoci,  era  importantíssim  que  s’haguera  portat  a  cap  aquesta  venda,  per  tant 
hauríem tingut ja la fermesa, i sobretot la possibilitat  real que aquestes empreses 
pugueren ampliar la seua plantilla laboral; mentrestant, si la cosa no estava clara, no 
haver fet  ús d’aquells  diners  que no es podien destinar  a allò  que no es podien 
destinar; però efectivament el pla d’inversions sí que contemplava, com s’ha dit ací, 
la possibilitat que part d’aqueixos diners, provinents de la venda, sí que s’haurien 
pogut destinar a aqueixos menesters. Pense que s’ha errat per part del govern actual 
en la gestió aquesta. I no ho faig per criticar, sinó perquè efectivament qui pega 
primer pega dues vegades.  I hui en dia com està la situació hem de ser valents; 
sempre dins dels límits que ens marca la llei; ací no parlem d’eixir de dins la llei per 
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a res, però sí, no repetiré el mateix, possibilitava que en cas que s’haguera portat a 
cap aquesta venda de parcel·les poder invertir part d’aqueixos diners, de moment ja, 
en inversions per a Oliva. No s’ha fet, i ara ens haurem d’esperar a 2012, que es 
contemple en el pressupost, i sobretot que es puga fer l’operació. Segurament les 
empreses  que  optaven  a  poder  adjudicar-se  aquestes  parcel·les,  com ja  s’ha  dit 
també, ja estan satisfetes en la seua aspiració que tenien de poder disposar d’un 
terreny per poder ampliar la seua activitat. Si no ací a Oliva, fora d’Oliva també. Per 
tant se’ns ha escapat la possibilitat  de poder donar a empreses d’ací d’Oliva que 
amplien aqueixa plantilla i per tant estem parlant d’una mancança, una pèrdua de 
llocs de treball. Per aqueixa banda a mi em sembla molt mala gestió la que ha fet el 
govern actual  en  el  tema de  la  venda d’aquestes  parcel·les.  No podem votar  en 
contra de l’informe que hui ens arriba; la veritat és que ja ens sorprenia en aquell 
moment, en aprovar el pressupost de 2011, que aquestos diners es pugueren destinar 
precisament al que es volien destinar, almenys gran part d’ells. Efectivament aquest 
informe ens corrobora que no es podien destinar en la seua integritat a tot allò que es 
pretenia. I per tant, no anirem en contra de l’informe; tampoc anirem a favor, i ens 
abstindrem en aquesta qüestió.”

 Sra. Morell Gómez: “Evidentment nosaltres tampoc ens oposarem, ni votarem en 
contra. Agraïm, i des d’ací, des del Grup Socialista agraïm la seua prudència, però 
tampoc entenem que la prudència haja de durar tres o quatre mesos, perquè hem 
renunciat a totes les inversions de 2011, per tardar que l’assessoria, o les persones 
que han assessorat, dictaminen si es pot fer la segregació, no es pot fer la segregació, 
es pot vendre, o no es pot vendre. Crec que tres o quatre mesos és un termini massa 
llarg. Pel que fa a la venda, si a la fi es podia destinar per a totes les inversions, o no  
per a totes i sí per a una part d’elles, considerem que si hi ha empreses de la nostra 
localitat que estan interessades en la compra d’aqueixes parcel·les per a ampliar les 
seues  infraestructures,  l’ajuntament  no  pot  dir  que  no.  Perquè  si  s’amplien  les 
infraestructures, estem creant llocs de treball, i tots sabem l’índex d’atur que té la 
nostra  ciutat,  com per anar  jugant  i  deixar que els  llocs  de treball  se’n vagen a 
Beniflà, i no queden a Oliva. Només per això ja haurien d’haver corregut a la pressa 
i  haver  intentat  vendre-ho,  perquè  ací  és  importantíssim  la  creació  de  llocs  de 
treball; si no anem a les xifres d’atur d’aquest mes, com estan augment mes rere 
mes; i això des d’ací es veu molt fàcil i molt tranquil, però la ciutadania que està en 
l’atur i no té treball, no entendrà com per estar tres o quatre mesos de prudència i 
pensant no hem creat els llocs de treball. Jo això no ho entenc. Vosté, a la millor, ho 
pot explicar, jo no li ho puc explicar. Pel que fa al pressupost que vindrà de 2012, i 
el tema de les inversions, nosaltres anem a pregar-li que intente donar-li la màxima 
premura possible,  perquè sí que és veritat  que hi ha inversions que no es poden 
aturar perquè són necessàries, i necessiten que això es faça de forma ràpida, com ara 
el tema dels nínxols del cementeri,  perquè a la fi no sé què hem de fer amb els 
difunts i els cossos que ens els haurem d’emportar a casa. Per això li pregue, no 
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perquè el pressupost; jo entenc que nosaltres hem sigut els qui ho hem aprovat en el 
mes de maig, perquè costa molt fer un pressupost i enguany se n’adonarà que els 
pressupostos no es fan d’una nit a una altra, i que necessiten de molt de treball. Li 
ho preguem perquè almenys si es torna a iniciar el més aviat possible, i comencem a 
fer inversions, fem la venda i creem llocs de treball, que per això ens han elegit els 
ciutadans, per a estar ací i fer feina dia a dia.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva ens abstindrem en aquest punt, i escoltant a uns i 
altres companys i grups municipals, ens emportem la sorpresa que sembla ser que 
ningú vol assumir la responsabilitat. Jo crec que la responsabilitat és tant del Partit 
Socialista, que va fer uns pressupostos i va marcar unes inversions que legalment, 
per error d’informes o del que siga, no són correctes. I responsabilitat de l’actual 
Partit Popular que no ha agilitat la subhasta o la venda. Jo crec que ací hem de ser 
un poc seriosos i assumir cadascú la responsabilitat. Un pressupost que es va fer en 
maig,  on hi havia unes previsions d’inversions que la llei,  perfectament  de 2008 
especifica  quines  són  les  finalitats  on  es  poden  destinar,  i  així  i  tot  l’anterior 
delegació  d’Hisenda o va destinar  on va creure  convenient.  I  per  altra  banda la 
responsabilitat  de  l’actual  equip  de  govern,  que  pense  també  que  havia  d’haver 
agilitat almenys, i esclarir aquest tema, de manera que no arribàrem a gener i que 
aqueixes parcel·les estigueren en condicions de poder-se subhastar.”

 Sra. alcaldessa: “Per esclarir tot el tema que s’ha posar sobre la mesa respecte dels 
llocs de treball; l’empresa a la qual es preveia que es venguera aquesta parcel·la no 
ha perdut el temps, ha estat treballant i ha estat adequant les seues instal·lacions, que 
necessitava  fer-ho  per  a  previndre  la  venda.  Per  tant,  les  previsions  de  les 
instal·lacions  que tenia  les  ha fetes  i  podia esperar-se perfectament  que puguera 
esclarir-se tot el tema jurídic perquè les parcel·les es pugueren subhastar en temps i 
forma. Respecte al magatzem de Beniflà també comunicar, com se m’ha comunicat 
a mi per part de l’empresa que simplement ha sigut una oportunitat de l’empresa de 
poder adquirir-la a un baix preu.”

El Ple de l’Ajuntament,  per majoria,  amb el vot favorable dels regidors Sr.  Aparisi 
Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Morera  Romaguera,  Sr.  Sánchez  Gámez,  Sr.  Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots 
favorables  del  Grup  PP),  i  l’abstenció  dels  regidors  Sr.  Fuster  Mestre,  Sra.  López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado (14 abstencions: 
6  del  Grup Socialista  Municipal  d’Oliva,  5  del  Grup Bloc-Compromís,  2  del  Grup 
Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva), acorda:
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Primer.- Desistir  totalment  d'iniciar  l'execució  de  les  despeses  previstes  en  l'annex 
d'inversions del pressupost de l'Ajuntament d'Oliva 2011 finançades amb alienació de 
parcel·les  i,  per  tant,  No  incorporar  aquestos  romanents  de  crèdit  al  pressupost  de 
l'exercici 2012.

Segon.- Donar  compte  d’aquest  acord  a  les  Dependències  d’Intervenció  als  efectes 
oportuns.

VUITÉ. MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU.  REDELIMITACIÓ NUCLI ANTIC 
D’OLIVA.  DICTAMEN I PROPOSTA D’ACORD.

Vist novament l’expedient que es tramita per a l’aprovació de la modificació puntual de 
les Normes Urbanístiques del Pla General que consisteix a redelimitar  el nucli  antic 
d’Oliva.

RESULTANT,  que  tal  proposta  de  modificació  va  ser  admesa  a  tràmit  segons  el 
dictamen previ emés per la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori en reunió 
ordinària que va tindre lloc el dia 19 d’octubre del 2011.

RESULTANT, que la proposta va ser sotmesa a informació pública mitjançant anunci 
aparegut en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6653, de 17 de novembre 
del 2011.

RESULTANT, que dins del període d’informació pública no consta que s’haja presentat 
cap al·legació.

CONSIDERANT, que en la tramitació del present expedient s’han seguit les formalitats 
legals previstes en els articles 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, en relació amb 
el 223 del Decret 67/2006, de 12 de maig.

CONSIDERANT,  que  la  competència  per  a  l’aprovació  definitiva  resideix  en  la 
Generalitat,  per tractar-se de modificacions de naturalesa estructural, tal com disposa 
l’article 36.3 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre.

Atés que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió de 17 de gener de 
2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord sobre aquesta modificació.

Pàgina: 38



El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla  General d’Ordenació Urbana, 
consistent  a  ajustar  la  delimitació  del  “Nucli  Antic  de  la  Ciutat  d’Oliva”  al   Pla 
d’Alineacions i Rasants i altura edificable del Pla General d’Ordenació Urbana, en la 
forma grafiada en plànol annex al present Acord.

Segon.- Trametre certificat literal del present Acord i còpia completa de l’expedient a la 
Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  Ambient,  per  tal  d’instar  l’aprovació 
definitiva de la present modificació.

NOVÉ.  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  PGOU.  AUGMENT  EDIFICABILITAT 
ÀMBIT POLIESPORTIU. DICTAMEN I PROPOSTA D’ACORD.

Vist novament l’expedient que es tramita per a l’aprovació de la modificació puntual de 
les Normes Urbanístiques del Pla General que consisteix a augmentar  l’edificabilitat 
màxima  permesa  tant  en  el  sòl  que  pertanye  al  Sistema  Local  determinant  de 
l’Estructura  General  i  Orgànica  del  Territori:  Dotació  Esportiva,  com  al  Sistema 
General d’Espais Lliures amb qualificació de parc Esportiu i a eliminar la limitació de 
l’altura màxima en aquest últim àmbit.

RESULTANT,  que  tal  proposta  de  modificació  va  ser  admesa  a  tràmit  segons  el 
dictamen previ emés per la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori en sessió 
ordinària celebrada el dia 19 d’octubre del 2011.

RESULTANT, que la proposta va ser sotmesa a informació pública mitjançant anunci 
aparegut en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6653, de 17 de novembre 
del 2011.

RESULTANT, que dins del període d’informació pública no consta que s’haja presentat 
cap al·legació.

CONSIDERANT, que en la tramitació del present expedient s’han seguit les formalitats 
legals previstes en els articles 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, en relació amb 
el 223 del Decret 67/2006, de 12 de maig.
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CONSIDERANT,  que  la  competència  per  a  l’aprovació  definitiva  residix  en  la 
Generalitat,  per tractar-se de modificacions de naturalesa estructural, tal com disposa 
l’article 36.3 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre. 

Atés que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió de 17 de gener de 
2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord sobre aquesta modificació.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla  General d’Ordenació Urbana, 
consistent a augmentar l’edificabilitat  màxima permesa tant en el  sòl que pertany al 
Sistema Local  determinant  de l’Estructura  General  i  Orgànica del Territori:  Dotació 
Esportiva, com al Sistema General d’Espais Lliures amb qualificació de parc Esportiu i 
a eliminar la limitació de l’altura màxima en aquest últim àmbit, per la qual cosa es 
proposa substituir l’actual redacció del punt 3 de l’article 166 i els apartats a) i b) del 
punt 2 de l’article 310 per la següent:

ARTICLE  166
3.- Edificabilitat neta sobre parcel·la.
Únicament es fixa en els casos de Dotacions Esportives una edificabilitat  màxima de 0’295 
m2/m2.

ARTICLE 310 
2.- Les àrees destinades a espais esportius, sense perjuí d’allò que s’ha especificat en l’article  
anterior, compliran les condicions següents:

Altura màxima: Serà la necessària per al finlitat a què es destine.
Edificabilitat màxima: 0’295 m2/m2.

Segon.- Tramemetre certificat literal del present Acord i còpia completa de l’expedient 
a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per tal d’instar l’aprovació 
definitiva de la present modificació.

DESÉ.  PROJECTE  LAMINACIÓ  I  MILLORA  DRENATGE  DE  RAMBLA 
GALLINERA.  DICTAMEN  APROVACIÓ  INFORME  MUNICIPAL  DE 
MILLORES A SOL·LICITAR.

En data 24 d’abril  del 2009, el  Ministeri  de Medi Ambient  i  Medi Rural i Marí va 
adoptar Resolució per la qual s’aprovava el “Projecte de construcció 12/06 de les obres 
de Laminació i Millora de Drenatge de la Conca de la Rambla Gallinera (València i 
Alacant)”.
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Com  a  conseqüència  de  l’execució  de  les  referides  obres  que  l’empresa  pública 
ACUAMED  du  a  terme  a  Oliva  es  considera  convenient  plantejar  una  sèrie  de 
demandes  a  l’objecte  de  completar,  inclús  millorar  els  seus  resultats,  de  per  si 
satisfactoris.

De  la  mateixa  manera  es  considera  apropiat  plantejar  altres  qüestions  d’interés 
municipal i relacionades amb les gestions pròpies d’ACUAMED.

Resultant  que en data  20 d’octubre del  2011,  l’arquitecte  tècnic municipal  ha emés 
informe respecte d’això, l’extracte de les quals és del tenor literal següent:

“Les demandes concretes relatives a les obres anteriorment indicades són:

En el Barranc de l’Alfadalí:

1. A  l’objecte  de  facilitar  i  assegurar  l’accés  del  trànsit  de  vianants  i  amb  bicicleta  al  
Cementeri Municipal des del nucli urbà i disfrutar de l’entorn i de l’observació de les obres 
realitzades, es proposa:
- Habilitar  un carril  bici,  de  doble  sentit,  al  costat  de  la  vorera  existent  en el  marge 

esquerre del barranc, des de la carretera CN-332 fins al Camí de la Carrasca, passant per 
davant de l’accés a l’IES Gabriel Ciscar i al CP Alfadalí, travessant la carretera CV-
715, i connectant-lo amb el que a continuació es descriu. Al mateix temps s’haurà de  
pavimentar la vorera existent al costat del marge del barranc, des de la carretera CV-715 
fins al Camí de la Carrasca.

- Ampliar el camí existent al costat del marge esquerre del llit, des de la seua confluència  
amb el pont sobre el Camí de la Carrasca fins al barri de Les Delícies, generant un vial  
compost, almenys de, calçada de 5,70 m (3,50 m per a un sol sentit de circulació de 
vehicles motoritzats i 2,20 m per a carril bici amb doble sentit de circulació) i vorera  
d’1,50 m situant-la al costat del mur de contenció existent en el marge esquerre del llit 
(on s’haurà de disposar d’una barana de protecció contra caigudes). El dit vial haurà de 
permetre el fàcil accés des del mateix a la zona del Cementeri Municipal a través del  
nou pont, cosa que ara no es produïx per l’estretor del camí en qüestió i per la forma en  
què s’ha executat el nou pont.

- És molt convenient prolongar aquest vial al costat del marge esquerre fins al Camí de 
les Mines, per motius de connectivitat amb la zona que cobrix aqueix camí (Vall de 
l’Elca) i d’accés a la neteja del llit.

- En el pont d’accés al cementeri i en el pont del Camí de la Carrasca sobre l’Alfadalí  
hauran de disposar-se sengles passarel·les per als trànsits de vianants i amb bicicleta,  
per l’estretor que ambdós presenten.

- Millorar mediambientalment la vora del camí del cementeri, sobretot el tram comprés 
entre la corba i el Camí de la Carrasca.

2. Per  a  facilitar  i  assegurar  el  trànsit  rodat  sobre  el  pont  del  Camí  de la  Carrasca sobre  
l’Alfadalí, s’hauran d’ampliar el pont i la carretera i corregir-se la curvatura del traçat de la  
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mateixa, ja que el pont està resultant estret i conseqüentment el trànsit pel seu entorn és  
perillós.  En aqueixa zona,  per ser  la de transició entre els camins explicitats en els dos 
primers apartats del punt 1r,  s’hauria d’atendre amb especial atenció l’encreuament dels 
diferents trànsits.

3. A l’objecte  de  rematar  la  confluència  del  camí  de  servei  del  marge  dret  del  canal  de 
derivació de l’Alfadalí a la Gallinera amb el camí del cementeri i amb el camí de servei de  
l’autopista, es proposa:
- Des de la caseta del vigilant del cementeri fins el Camí de la Carrasca, s’haurà d’elevar 

la rasant del camí de servei al nivell del camí del cementeri (a excepció del tram corb),  
protegir el barranc amb una barana, i habilitar l’espai resultant per a zona de pas de 
vianants i aparcaments, tant en la zona pròxima a la caseta del vigilant com en la zona 
pròxima a l’autopista. L’esmentat pas de vianants haurà de facilitar la connexió entre 
aqueixes dos zones.

- Des del Camí de la Carrasca fins a la connexió del canal amb la Rambla Gallinera, 
s’hauria de regularitzar i reparar el ferm de la zona existent entre el camí de servei del  
marge dret i l’autopista per a habilitar-la com a aparcament del cementeri, i habilitar i  
protegir el camí de servei del marge dret per al seu ús com a carril bici generant en la  
seua part final una zona d’observació i gaudi de l’entorn i de les obres (arbratge adequat 
per a generar ombres, bancs per a descans, plafó explicatiu de l’obra, etc.).

4. Per a protegir la Sabata del mur de contenció existent en el marge esquerre, en el tram  
comprés entre la CV-715 i el Camí de la Carrasca, hauria de realitzar-se un emmacat de 
pedres grans.

5. Respecte  al  marge  esquerre  del  nou  canal  de  derivació  de  l’Alfadalí  a  la  Gallinera  es 
proposa, com a reposició dels serveis preexistents:
- En el tram de vial de servei comprés entre els ponts del sistema de retenció i del Camí  

de  la  Carrasca  s’haurà  de  consolidar  i  protegir  el  talús  en  les  parts  més  elevades,  
ampliar l’accés des del Camí de la Carrasca, massa angost en l’actualitat i necessari per  
a millorar la seua seguretat viària i asfaltar tot el tram, restituint el tipus de vial que es  
disposava pels propietaris amb anterioritat a l’actuació en marxa.

- En el tram comprés entre el Camí de la Carrasca i la Senda del Cementeri de les Burres 
s’hauria d’asfaltar, pels mateixos motius expressats en el paràgraf anterior.

6. Per a millorar i completar el desaigüe de l’Alfadalí, els vials de servei d’ambdós marges,  
compresos en el tram entre el Camí de les Bruixes i la zona urbana de la platja s’haurien de 
reparar, corregir i restituir els desaigües, especialment els provinents del Camí de l’Aigua  
Blanca, des de la doble corba fins al Camí dels Gorgs.

7. La Manegueta de la Genovesa s’hauria de netejar i restituir en tota la seua longitud, molt  
especialment des del Camí de les Canyades fins a l’Alfadalí, amb la qual cosa s’evitaria que  
el possible cabal desbordat arribara a les zones urbanes de Pau Pi, Canyades i Bomba. 

En la Rambla Gallinera:
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1. Ja que es pretén utilitzar la parcel·la 530 del polígon 21 per a les labors d’execució de la  
presa, que part dels terrenys a utilitzar corresponen a la parcel·la 518 del mateix polígon,  
considerada com una de les que conformen la Muntanya d’Utilitat  Pública, de propietat  
municipal, que els dits terrenys es troben classificats urbanísticament pel vigent Pla General 
d’Ordenació Urbana com a Sòl No Urbanitzable Protegit Medi Natural, Paratges, Paisatges, 
Llits i Muntanyes, per als quals el Pla determina:

Per la protecció de Llits:
Art. 280. 
2. Ateses les seues característiques especials, aquestes àrees no podran ser edificades,  
sent tan sols utilitzables en funció dels aprofitaments agrícoles i piscícoles si és el cas.
3.- Aquestes àrees hauran de ser objecte de conservació i manteniment pels particulars, 
prohibint-se expressament la seua utilització com a abocadors incontrolats.

Per la protecció de Muntanyes:
Art. 281. 
2.- Ateses les seues especials característiques, no podran ser edificades ni alterades, sent  
tan sols utilitzables com a agricultura de secà, explotació forestal per mitjà de la creació  
de zones arborades, esbargiment, i caça menor.

Que, així mateix, La Llei del Sòl No urbanitzable, dins de les Determinacions Específiques en 
Sòl No Urbanitzable Protegit, contempla:

Art. 17: Obres, Usos i Aprofitaments: “…es podran dur a terme les obres i instal·lacions 
necessàries… d’interés general…”

I  que  en  el  seu  dia,  sobre  els  esmentats  terrenys,  es  van  realitzar  obres  no  legalitzables 
d’extracció de graves i de construcció de marges amb posterior farcit de terres per al cultiu, la  
qual cosa ha produït la disgregació del talús generat per l’extracció de graves i conseqüentment  
la degradació mediambiental, es proposa el següent: després de la utilització dels terrenys per a 
les labors necessàries de l’execució de la presa s’haurà de consolidar i adequar paisatgísticament  
el  talús generat  per a l’extracció de graves i  el  condicionament i  reforestació de la part  de 
parcel·la  pública  afectada,  amb  l’acord  previ,  entre  la  propietat  de  la  parcel·la  530  i  
l’Ajuntament,  de  regularització  dels  límits  afectats  de  la  Muntanya  d’Utilitat  Pública,  i  la  
reforestació de la parcel·la 530.

2. De forma semblant s’haurà d’actuar sobre la part degradada de la parcel·la 104 (Muntanya 
d’utilitat Pública) en la seua zona pròxima al nou camí d’accés a la presa.

3. Per a facilitar el trànsit ciclista al costat dels ponts realitzats en el Camí de la Carrasca sobre  
la Rambla Gallinera s’hauran de realitzar sengles passarel·les.

4. El  tram de  rambla  comprés  entre  el  Motor  de  León  i  la  desembocadura  del  canal  de 
derivació s’haurà de netejar i consolidar els seus marges.

5. El tram de marge esquerre comprés entre la desembocadura del canal  de derivació a la  
rambla  i  el  pont  de la  CV-715 s’haurà  d’elevar  fins  a  la  seua anivellació  amb el  mur  
d’escullera existent en el marge dret.
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6. Almenys les eixides de la carretera CV-715 cap als camins de servei de la rambla així com 
els accessos a dretes des dels camins de servei a la CV-715 s’hauria de realitzar de forma  
adequada per a garantir la seguretat viària.

7. L’Ajuntament haurà de conéixer amb precisió,  per a la seua consideració, el  tractament 
definitiu que es pretén realitzar en la desembocadura de la rambla, ja que per a ell és crucial 
entendre el  lloc com futura zona pública on càpiguen usos compatibles amb la rambla: 
d’esbargiment, zones verdes, de connexió entre les zones urbanes de costa i l’interior del  
Terme Municipal per mitjà de trànsits de vianants i ciclistes, etc.

En el Barranc de Benirrama:

1. Reparar paisatgísticament la zona compresa per la desembocadura del nou canal sobre la 
Séquia del Vedat i l’autopista.

2. Condicionar i netejar, per al seu funcionament correcte (neteja i regeneració), els desaigües 
del Barranc de Benirrama, aigües amunt de l’autopista fins al l’Aigüera de Sant Josep.

3. Condicionar i paisatgísticament la zona verda del polígon industrial Jovades situada tocant 
al nou canal. 

 
Xarxa de Carrils Bici:
Les obres que ens ocupen han generat la possibilitat de realitzar, per mitjà de la utilització dels 
camins de servei dels llits, una importantíssima xarxa de camins per als trànsits de vianants i  
ciclista. Aquesta xarxa de camins, correctament habilitada per als esmentats usos, pot i s’ha  
d’incardinar amb la malla ciclista prevista per al terme municipal d’Oliva, la qual al seu torn 
s’incardina amb la “Malla ciclista de la Safor”, de manera que s’assumisquen els seus objectius 
i que en concret són:

1. Constituir-se  com traçat  bàsic  a considerar  tant  en futurs desenvolupaments urbanístics,  
incorporant-la i ampliant-la, com en futures actuacions de remodelació de les traces dels  
vials existents, per tal de amb això consolidar definitivament la mobilitat complementària  
basada en el mode no motoritzat de viatges amb bicicleta en tot el municipi.

2. Permetre la circulació fàcil i segura amb bicicleta en tot el seu àmbit, compatibilitzant-la  
amb la resta de tipus de trànsits.

3. Permetre el fàcil accés a la major quantitat possible de dotacions i serveis públics, així com 
els de caràcter privat de major interés.

4. Comprendre el màxim possible de la zona plana del nucli urbà.

5. Facilitar la connexió del nucli urbà amb la resta de zones urbanes del municipi, així com la 
interconnexió entre aquestes,  dedicant  especial  atenció a les instal·lacions hoteleres i  de 
càmping.
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6. Vincular-se efectivament a la Malla Ciclista de la Safor i amb això aconseguir la preferent  
connexió d’aquesta xarxa municipal amb els eixos vertebradors de la “Malla Ciclista de la 
Safor” amb l’objectiu últim que ambdós aconseguisquen el màxim de la seua potencialitat, 
fent especial insistència a considerar la Via Verda Gandia-Oliva-Dènia com principal eix  
vertebrador de la comarca de la Safor i d’aquesta amb la comarca de la Marina Alta.

7. Permetre l’accés als llocs amb majors valors mediambientals i paisatgístics: el parc Natural  
de la Marjal Pego-Oliva, el litoral, les Muntanyes d’Utilitat Pública, zones de marjaleria,  
canal del Vall de les Fonts, parc Públic Santa Anna, Barranc-Riuet de l’Alfadalí, Séquia del 
Vedat,  Font  Salada,  Riu  Molinell,  etc.  als  llocs  d’interés  arquitectònic:  Nucli  Antic,  
edificacions rurals d’interés, etc. així com als llocs amb obres i instal·lacions d’enginyeria 
civil  i  industrial:  el  Sistema de  Reg del  Riu  d’Alcoi,  l’antiga  via  preromana  “Saetabis 
Dianium”,  noves  canalitzacions  i  presa  de  la  Rambla  de  la  Gallinera  i  del  Barranc  de 
l’Aalfadalí, la zona de les antigues rajoleries, etc.

8. Integrar els nous camins de sirga generats amb les obres de laminació i millora del drenatge  
de la Rambla de la Gallinera de manera que estos permeten la comunicació entre les zones 
del  litoral  amb el  parc  Natural  de  la  Marjal  Pego-Oliva i  les  valls  de  l’interior:  de  La 
Gallinera, del Xiricull, de l’Elca, de les Covatelles, etc.

9. Potenciar l’ús dels trànsits de vianants i ciclista compatibilitzant-los amb els restants, tenint 
en  compte  la  creixent  demanda  d’aquestos  trànsits,  especialment  en  els  seus  aspectes 
turístics, esportiu, recreatius i d’oci.

10. I en general, la major integració i sostenibilitat dels usos sobre el territori

La “Malla ciclista d’Oliva”, preveu una relació de vials descrivint-los i jerarquitzant-los en: 
Urbans, Interurbans i Vies Verdes locals; en la qual, respecte als associats a aquestes obres,  
indica:
8.- CAMINS DE LA NOVA RAMBLA DE LA GALLINERA (part est): Tenint en compte la 
possible utilització dels camins de sirga creats al costat de les noves canalitzacions de la Rambla 
de La Gallinera,  dins de les “Obres de laminació i  millora de la conca de la Rambla de la  
Gallinera”, s’haurien d’integrar aquestos en la “Malla ciclista de la Safor” connectant la Via 
Verda Gandia-Oliva-Dénia amb la zones urbanes residencials de la platja de l’Aigua Blanca, en 
la seua part sud, i de la platja de Rabdells, en el seu extrem nord, amb el parc Natural de la  
Marjal Pego-Oliva, amb la zona urbana residencial de Sant Pere, amb el Camí Vell de Pego, i 
amb les valls de La Gallinera, del Xerecull i de l’Elca. De caràcter de via verda local (longitud 
3.050 m).  Aquestos camins s’haurien de completar  amb el  nou camí de sirga generat en el  
marge esquerre de la manegueta de La Rabosa, de caràcter de via verda local (longitud 1.490 
m), que els uniria amb el Camí de la Séquia del Vedat.

17.-  CAMINS  DE  LA  NOVA  RAMBLA  DE  LA  GALLINERA (part  oest):  Com  a 
continuació dels situats en la part est i per als objectius descrits en el punt 8é, connectaria la Via 
Verda Gandia-Oliva-Dénia amb el Camí Vell de Pego, el Camí de la Carrasca, el Cementeri  
Municipal  i  el  Camí de l’Elca,  transcorrent pels marges dret i  esquerra de la Rambla de la 
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Gallinera fins al Camí Vell de Pego i des d’ací fins al cementeri pel marge esquerre de la rambla  
fins a la intersecció d’aquesta amb el canal de derivació del Barranc de l’Alfadalí  des d’on 
transcorreria pel seu marge esquerre fins al cementeri per a connectar finalment amb el camí de  
l’Elca i amb el nucli urbà a través del camí situat en el marge esquerre del barranc de l’Alfadalí. 
De caràcter de via verda local (longitud 4.930 m).

21.- CAMÍ DELS ENCALLADORS: arrancant des del Camí de la Carrasca dóna accés a la 
nova presa. De caràcter de via verda local (longitud 2.030m).
Per tant es proposa la realització d’aquesta xarxa, entenent que la concreció en l’execució de  
cada  part  d’ella  haurà  de  ser  tractada  específicament  i  d’acord  amb  un  pla  consensuat  
prèviament entre ACUAMED i l’Ajuntament d’Oliva, però advertint que en ella hi ha alguns 
punts conflictius que hauran de ser tinguts en compte com més prompte millor per a evitar que 
l’execució mateixa de l’obra entre en una fase que impedisca l’execució de la xarxa, com són:  
l’encreuament de la Via Verda Gandía-Oliva-Dènia, l’encreuament dels camins de servei amb 
les carreteres CN-332 i CV-715. 

Altres actuacions relacionades amb l’obra.

1. El condicionament i  millora del sistema de drenatge de la zona “dels Gorgs”, compresa 
entre: el Camí de l’Aigua Blanca, Sector núm. 5, cordó dunar, rambla de la Gallinera, Camí 
Vell de Dènia, Camí de les Bruixes, per a assegurar el correcte servei del canal construït al  
costat de la rambla des del Camí Vell de Dènia fins al Mar.

2. Realitzar pont sobre el Barranc de Forna, en el Rubiol, per a facilitar l’accés a Forna quan  
discórrega l’aigua pel barranc, i sobretot el suposat cas que la làmina d’aigua del got de la  
presa inunde la carretera que unix Forna amb l’Adsubia.

3. Reparació i reasfaltat de totes aquelles parts dels camins rurals utilitzades per a l’execució  
de l’obra.

Altres demandes d’interés municipal.
Així mateix, l’Ajuntament haurà de plantejar altres demandes d’interés municipal i relacionades 
amb les gestions pròpies d’ACUAMED. Aqustes són:

1. L’execució del projecte i de l’obra de derivació del cabal del Barranco de la Font al Serpis,  
conforme  es  va  acordar  amb  la  Confederació  Hidrogràfica,  després  de  la  justificació 
realitzada per mitjà de la “Modelització hidràulica bidimensional dels llits del riu Serpis,  
Rambla Gallinera, Va riure Bullent (o Vedat) i va riure Molinell (o dels Racons).

2. El condicionament i millora del sistema de drenatge Barranc de la Font - Séquia Mitjana - 
Vall  dels  Fonts,  actuació  compresa  dins  del  “Pla  de  Defensa  Contra  avingudes  de  la 
comarca de la Safor”.

3. Adequació paisatgística del Vall dels Fonts i de la Séquia del Vedat (condicionament de 
camins  de  servei,  execució  de  “pesqueres”  reparació  o  construcció  de  la  “Caseta  dels 
Pescadors”, etc.).”
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Atés que, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió que va tindre 
lloc el dia 17 de gener de 2012, va emetre dictamen favorable i propostes d’acord sobre 
aquest assumpte.

Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres votarem a favor, recolzarem la proposta, ja ho vam 
manifestar  en  la  corresponent  Comissió  d’Ordenació  del  Territori,  el  nostre 
representant, Vicent Santacatalina, ja ho va manifestar allí. I ho recolzarem perquè 
ens  fa  falta,  tenint  en  compte,  sobretot  que dels  60 milions  d’euros  que es  van 
invertir  en  la  passada  legislatura,  al  voltant  de  10.000  milions  de  les  antigues 
pessetes, 42 corresponen a aquest projecte. Mai cap govern, en aquest cas govern 
central, havia fet una inversió d’aquestes característiques a la ciutat d’Oliva. Sabem, 
reconeixem tots que ha sigut una reivindicació de la ciutadania d’Oliva durant més 
de 40 anys; i per tant, tot allò que queda per millorar, tot el que queda per fer i  
esclarir nosaltres ho recolzarem, sobretot demanant-li a Aquamed que ens faça allò 
que ens fa falta per acabar de completar el projecte, torne a repetir, més important 
que s’ha fet en aquesta ciutat. Projecte sufragat íntegrament pel govern central, el 
govern anterior. El govern central d’ara, nosaltres per cortesia estem esperant els 
cent dies per vore quins són els diners que destinarà per a la variant d’Oliva, per a la 
circumval·lació. Cal recordar que en el mes de maig ja hi ha una publicació en el 
Butlletí  Oficial  de  l’Estat,  on  figuren  les  expropiacions,  noms  i  cognoms,  i 
superfícies per a la futura variant. Per tant, nosaltres volem estar també pendents 
d’açò, o en tot cas parlarem amb la presidenta de la plataforma Carretera ja, per a 
intentar mobilitzar una vegada més la ciutadania. Ens agradaria també que qualsevol 
proposta d’aquest punt que estem tractant, sobre el projecte i millores de la rambla 
de Gallinera, que qualsevol modificació, qualsevol canvi, Sra. Alcaldessa, que ens 
done  la  informació  corresponent  als  grups  polítics,  perquè  per  a  nosaltres  és 
important tot el que s’està fent en aquest moment en un projecte tan important com 
és l’hidràulic de la millora de la rambla de la Gallinera.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, des del Bloc-Compromís, tambñe votarem a 
favor d’aquesta série de millores. Ja ho vam dir en la comissió, pensem que és un 
informe molt complet; nosaltres en una sessió plenària, crec que en setembre, li vam 
demanar al regidor que donara ordres als tècnics municipals perquè redactaren un 
informe de millora  perquè  consideràvem que moltíssimes  de  les  coses  de  detall 
d’aquesta obra estaven per rematar;  el  regidor ja ens va avançar  que estaven en 
l’assut. En primer lloc volem felicitar els serveis tècnics que han redactat això, que 
la  veritat  és  que  és  un  informe complet,  i  al  seu  responsable  polític  perquè  en 
definitiva, quan s’ha emportat les galtades coma responsable polític, també s’ha de 
reconéixer com a responsable polític que és un informe detallat.  Nosaltres també 
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s’ha  donat  participació  al  nostre  grup polítics,  els  tècnics  que  han  treballat  han 
recollit  totes aquelles  aportacions  que des del Bloc-Compromís els  hem fet  amb 
molt  bona voluntat;  i  per  tant  nosaltres  pensem que ha  quedat  un informe molt 
complet.  El  nostre  grup  polític  no  entrarà  ací  en  el  tema  de  si  la  inversió  és  
important  o deixa de ser important.  És una inversió de l’estat  central,  sufragada 
majoritàriament amb fons europeus, que si l’estat central s’encanta un poc més perd 
la  subvenció  dels  fons  europeus;  va  vindre  ja  al  límit  per  a  no  perdre  els  fons 
europeus. I efectivament és una infraestructura molt demandada; nosaltres, l’anterior 
portaveu del meu grup municipal  va estar treballant  també en les al·legacions al 
projecte que venia. I pel que fa a la carretera, que ha eixit ací, no és objecte de debat, 
però com ha eixit, recordar que en l’hemeroteca el que tenim en aquest moment és 
un  projecte  publicat,  amb  les  expropiacions,  però  un  seguit  d’incompliments 
manifestos de l’estat, governe qui governe, amb la població d’Oliva.”

 Sra. Cotaina Verdú: “Moltes gràcies Sr. Fuster; sé que he sigut una palleta en el 
seu ull, la plataforma, i Virginia en concret, perquè no és carretera ja, el que volíem 
era la carretera fora;  circumval·lació ja.  Carretera no. La veritat  és que aqueixos 
cincs anys que fa, han sigut per a mi molt lluitadors i m’han agradat molt, perquè el 
poble ha estat al costat i sé que el poble ho necessitava; i que tots els qui estem ací 
també ho volem. Per suposat que no era cosa només de la plataforma, perquè tot el  
govern sap que és una necessitat per al nostre poble, i que ens fa falta. Gràcies a 
aqueixa  lluita  que  vam tindre  gràcies  a  tots,  puc dir  igual  als  ciutadans  que  als 
polítics, tenim un projecte que està tan avançat que simplement fa falta que hui han 
entrar a governar el Partit Popular, que es posen a treballar, perquè el projecte està 
tot fet; simplement és agarrar i saber de què va, perquè la veritat és que quan un 
entra potser com nosaltres, que podem fer errors, però el projecte està ahí; i si no 
haguérem lluitat no estaria el projecte. Podríem estar lluitant molt de temps, però el 
projecte està fet. I les expropiacions ja tenen també nom i cognoms, falta sobretot 
diners; el que faltava abans. Però hui el projecte està fet; i gràcies al fet d’estar fet es 
podrà complir.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo voldria centrar-me en el punt de l’ordre del dia, que no és la 
circumval·lació, i supose que ja serà motiu de debat en un altre plenari i amb molt 
més temps. Jo també voldria agrair, i sobretot felicitar, els serveis tècnics municipals 
que han fet aquest plantejament de totes les possibles deficiències que hi ha en el 
projecte de laminació; pense que han treballat bé; això implica que els departaments 
estan funcionant, almenys en alguns aspectes de la laminació de la rambla. Nosaltres 
votarem que sí, per suposat, però no voldria que oblidàrem tot el tema de la via 
verda i de la bici al voltant de la rambla de la Gallinera, que això suposarà per a la 
nostra ciutat un baló d’oxigen molt important per poder fer esport i que la gent jove 
puga gaudir-ne. A més també sé que el tema de la presa hui està aturat, és un tema 
que ha de sofrir algunes modificacions segons ens van dir en la comissió, però sí 
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que demanaria a l’Alcaldia que tant el tema de la zona verda de la bici, el tema del 
que és la zona que es puga utilitzar com a zona verda de bicicleta i el tema de la  
presa, se’ns tinga informats, ja que no voldríem que fóra així, però lamentem que 
per  les  circumstàncies  actuals  s’haurà  de  lluitar  molt  perquè  la  presa  siga  una 
realitat.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “En el seu moment, a la fi, a punt de sonar la campana, com 
han dit ací a punt que la subvenció es perdera, es va aprovar el projecte, s’ha portat  
endavant; ens vam congratular en aquell moment i continuarem contents i satisfets 
que un projecte de l’envergadura, i de la necessitat, com ho és la canalització de la 
rambla de la Gallinera, a la fi s’haja portat a cap. Hem de congratular-nos. També, 
efectivament,  la  presa és  una part  importantíssima dins  d’aqueix projecte;  estem 
parlant que al voltant del 60% del pressupost és el que anirà destinat a construir la 
presa, i també dependrà en gran mesura la canalització del fet que la presa estiga 
acabada;  si  noi  estiguera acabada,  la  veritat  és  que no sé fins  a  quin punt  seria 
suficientment  eficient  la canalització;  però bé, esperem que una vegada fetes les 
matisacions  tècniques  que  sembla  que  han  sorgit  per  poder  tirar  endavant  la 
construcció de la presa, es resolguen, i que en un termini el més breu possible que la 
presa es construesca, i a la fi la totalitat  d’aqueix projecte tan necessari per a la 
nostra ciutat i per al nostre municipi, estiga totalment acabat. És molt important, any 
rere any, que tots recordem que en haver pluges torrencials com hem patit en el 
nostre municipi, sobretot la part baixa del municipi, en qüestió d’inundacions. Per 
tant, esperem que s’acabe del tot, el més prompte possible, amb la presa inclosa, i la 
satisfacció serà completa; i també és completa i sobretot hem de felicitar, com ja 
s’ha felicitat ací, els tècnics redactors, en aquest cas l’arquitecte tècnic municipal, i 
al  seu  responsable  polític,  que  de  tant  en  tant  ens  emportem  algun  calbot  els 
responsables polítics, també s’ha de felicitar per vore l’exhaustiu informe que s’ha 
fet, detallat i minuciós, d’aquelles carències de tota aquesta infrastructura que al seu 
llarg i ample consideràvem que era necessari pal·liar o millorar, per tal que aquesta 
infrastructura tan important siga efectiva al màxim, o siga efectiva al cent per cent. 
Per  tant,  felicitar  els  redactors  d’aquest  informe,  i  esperar  que  el  més  prompte 
possible que el projecte íntegre, amb la seua presa inclosa, es finalitze.”

 Sr. Fuster Mestre: “Molt breu. Nosaltres ja els vam felicitar de forma personal, 
perquè també crec que s’ho mereixen. I dir també que nosaltres ens alegrem, amb 
dificultats, o sense dificultats, del fet que la rambla de la Gallinera siga pràcticament 
una realitat,  que a més a més solventarà les greus inundacions del barri  de sant 
Francesc i de la platja. Acabat açò, m’agradaria dir-li, Sra. Cotaina, que reconega 
que el projecte ja està pràcticament fet. No crec que el Partit Popular haja tingut 
encara l’ocasió de seure’s en els despatxos per redactar un projecte, que li recorde 
que l’ordre d’estudi es va llançar el 17 de febrer de 2006. Per tant, tots els qui estem 
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ací anem a lluitar, com ho hem fet sempre, sense cap classe de distinció, sense cap 
classe de rivalitat política perquè açò siga una realitat.”

 Sra. Cotaina Verdú: “Jo estaré molt contenta, i ho sé perquè tots volem el mateix, i 
el millor per al nostre poble.”

 Sr. Pi Aparici: “Traslladaré les felicitacions que s’han exposat ací a l’equip tècnic 
que ha treballat, efectivament, de valent i molt exhaustivament. Sí que avance dos 
anuncis  de  sol·licitud  d’aclariments  que han exposat  ací  el  portaveu de  Projecte 
Oliva i el portaveu de Gent d’Oliva; un és referent a la resa, i un altre al de la malla  
ciclista; sobre la malla ciclista també vam encomanar a l’equip tècnic d’Urbanisme 
que perfilara una idea, iniciativa d’ells en concret, d’aprofitar els espais, les sirges 
que comenten tècnicament, i que són els camins que han obert els treballadors i les 
màquines  de  l’empresa  Aquamed  per  poder  accedir  a  les  obres  de  laminació,  i 
convertir-les  en el  futur,  o  que  revertesquen en el  futur  en un ús  en aquest  cas 
esportiu,  i  ja  he  avançat  l’adjectiu,  ciclista,  per  a  l’esbarjo  de  la  població  civil 
d’Oliva i forastera. Aqueixa malla ciclista en concret, també els avance que vaig 
anunciar  en  la  Comissió  d’Ordenació  del  Territori  de  la  setmana  passada,  que 
proporcionaria l’estudi, que ja estava avançat, i a més em consta que ja ho tenen en 
els casellers; per tant podem estudiar al llarg del mes de febrer aquest aspecte, i 
tirar-lo endavant si com aquest informe d’avui té les mateixes bondats i qualitats 
positives.  Respecte  a  la  presa,  en  aquest  moment  està  aturada;  justament  per  la 
nostra responsabilitat que tenim ara en el govern, d’un projecte que efectivament ve 
de  lluny,  i  que  tots  els  partits  polítics  estan  defensant-lo,  vam  convocar  el 
responsable d’Aquamed de la zona de la província de València, perquè ens explicara 
el per què de la parada; va vindre ací a Oliva en el mes de desembre, va parlar amb 
la Sra. alcaldessa, i amb els regidors que els parla, d’Urbanisme, i ens va comentar 
dos motius. Un és polític, el canvi de govern en l’estat,  que obliga a canviar tot 
l’escaló polític de ministeri cap avall, i ens comentava que ells efectivament estan a 
l’espera de vore quin és el nou director general que els puga pertocar; i la segona, i 
més important, més urbanística, més obrera, era que al llarg de la vida d’actuar en la 
presa,  s’han  adonat  que  convé  donar-li  molta  més  fonamentació  a  tenor  d’uns 
informes d’uns enginyers, que sembla que tenen en el Ministeri de Medi Ambient. 
En el moment que les dues dades puguen combinar-se, canvi concret i sòlid d’una 
nova direcció general política dins del Ministeri de Medi Ambient, i també puguen 
fer-se càrrec del nou informe d’enginyeria del nou fonament de la barrera que seria 
la presa, ens va dir el responsable d’Aquamed que continuaran endavant amb les 
tasques.”

 Sra. alcaldessa: “Abans de procedir a la votació, i com que ens n’hem eixit tots un 
poc del contingut del punt, dir-los que per part del Partit Popular s’han iniciat unes 
futures  reunions  amb  els  ministres,  per  tractar  alguna  cosa  que  els  interessa 
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moltíssim a tots, que és la desviació de la carretera. I com que des d’ací és una cosa 
que  reivindiquem  tots  els  partits  polítics  i  tots  els  ciutadans;  com  que  tots  els 
ciutadans no podem anar allà, tant de bo puguérem anar, però sí que farem que quan 
estiguen les visites tancades, comunicar-ho perquè tots junts puguem anar. Això és 
eixir-nos un poc del contingut, perquè hem parlat de la carretera.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el contingut de l’informe tècnic emés, en data 20 d’octubre del 2011, 
abans  transcrit,  i  en  conseqüència,  sol·licitar  de  l’empresa  pública  ACUAMED  la 
incorporació de les demandes sol·licitades en l’execució de les obres del “Projecte de 
Laminació i Millora de Drenatge de la Rambla Gallinera (València i Alacant)”.

Segon.- Trametre  una  còpia  certificada  del  present  Acord  a  l’empresa  pública 
ACUAMED i a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, als efectes oportuns.

ONZE.  PROJECTE  SERVEIS  DE  TEMPORADA.  ZONA  MARÍTIMA 
TERRESTRE. ANY 2012.

Es dona compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de 
21 de desembre de 2011,  sobre l’expedient  per a  l’aprovació  del  Pla  de Serveis  de 
Temporada en la zona de domini públic marític terrestre.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres ja ens vam pronunciar en la Comissió d’Ordenació 
del Territori, nosaltres votarem en el sentit, imaginem que és el mateix sentit de la 
votació. Vam preguntar si el contingut feia referència a l’escola de surf, i allí ens 
van dir que sí; que en cap moment fa referència a un lloc en concret per a la pràctica 
del kate-surf. La meua pregunta; continua sent el mateix sentit que ens van dir en la 
comissió?”

 Sr. Pi Aparici: “És la instal·lació d’una zona balisada de kate-surf, en la fita amb 
Piles; o siga en el barranquet de l’Alqueria, o de Palmera.”

 Sr. Santacatalina Sanchis: “Sr. Pi, vosté en la comissió va dir que era el mateix pla 
que  hi  havia  l’any passat.  Vosté  en  cap  moment  va  dir  que  hi  havia  una  zona 
destinada per al kate-surf. Va dir que era per a les escoles. En cap moment, i està en 
l’acta,  jo  li  vaig preguntar  dues vegades,  és el  mateix  de 2011,  i  va dir  que sí. 
Després ja vindrà una modificació si fa falta, que s’haurà de posar a comissió. En 
cap moment va dir vosté que era una zona per al kate-surf.”
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 Sr. Pi Aparici: “Té raó. Efectivament va dir això. En aquest cas, jo manifeste que 
no  he  tingut  una  correcta  coordinació  amb  el  departament  d’Activitats 
Econòmiques, que sí que m’han dit el que acabe de dir ara, que en aqueixa zona hi 
haurà un canal balisat per a la pràctica del kate-surf, amb harmonia amb la població 
de Piles.”

 Sr. Fuster Mestre: “Simplement per això ho vam preguntar en la comissió. I ens 
van dir que no, que era les mateixes instal·lacions que hi havia l’any passat. Per això 
ho vam preguntar; i per això ho tornem a preguntar hui ací en el plenari, perquè no 
ens agraden aquestos canvis a última hora. Perquè nosaltres tenim decidit un vot, i 
amb les circumstàncies que canvien no podem estar davant d’un plenari dient és que 
el que hem votat no correspon al que havien fet perquè no me’n recordava que això, 
i que els serveis tècnics en van dir. Crec que açò és molt més seriós.”

 Sr. secretari accidental: “En el dictamen que em passen, i que tenen tots els grups, 
que és del dia 21 de desembre, en el moment de relacionar el tipus d’instal·lacions, 
n’hi ha una de kate-surf, de 200 metres. Jo no sé què va passar en la comissió, que  
no estava allí. Però ací sí que ve.”

 Sr. Fuster Mestre: “Per això, Sr. secretari, com vosté no estava en la comissió i ací 
hi ha membres que sí que estaven, la meua pregunta, als membres que estaven, tant 
al  regidor  d’Ordenació  del  Territori,  com  al  membre  que  representa  el  Grup 
Socialista, que sí que estava en la comissió. Perquè crec que allò normal hauria sigut 
explicar  que  a  més  de  les  concessions  van un lloc  determinat,  balisat,  per  a  la 
pràctica del kate-surf, on consideren vostés. I nosaltres ens posicionem d’una altra 
forma; però no en aquest moment.”

 Sr. secretari: “El dictamen és aquest; i si no hi ha una esmena perquè es pose o es 
lleve alguna cosa, és el que es votarà.”

 Sra. alcaldessa: “En el punt primer, en els tipus d’explotacions apareix clarament: 
massatges, xiringuitos, tendals, parasols i hamaques, patins aquàtics, surf-escola de 
vela i kate-surf. No s’ha modificat. És el dictamen. Per tant, la zona de kate-surf és 
la zona balisada perquè hi haja una zona controlada de kate-surf, i la ubicació és la 
que el regidor ha dit. per tant, apareix el mateix que apareixia. Simplement si no 
s’esclaria que escola de surf i kate-surf no era la mateixa cosa; en la comissió estava 
la tècnica.”

 Sr. Fuster Mestre: “Si em permet, efectivament el Sr. regidor ho ha dit. però ho ha 
dit ací. No ho ha dit on correspon, que és en la comissió. Ho ha dit ací. I ho ha dit 
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perquè jo ho he preguntat; perquè si no ho haguérem preguntat, hauríem votat una 
altra cosa i no ho hauríem sabut. Jo entenc que figura i per això ho he preguntat. 
Simplement el que estic dient és que aquestes qüestions es valoren, i abans d’arribar 
a plenari tinguem les coses clares. Simplement això. Que en aquest cas nosaltres no 
ho tenim clar, perquè el que es va dir en la comissió no és el mateix que s’ha dit 
ací.”

 Sr. secretari accidental: “Jo no sé el que es va dir en la comissió. Aquest és el 
dictamen que ve al ple, que és el que se sotmet a votació. En principi el que ve en el  
dictamen és el que es va dir en la comissió. Si no és així, i vosté creu, o considera 
que  el  kate-surf  no  hauria  d’estar,  podria  esmenar-ho  perquè  es  suprimira.  La 
urgència d’aquest tema no és tanta el fet que haja d’estar aprovat abans de març, 
sinó  que  ha  de  passar  un  període  d’exposició  pública  que  esgota  mes  i  mig. 
Aleshores,  de  totes  formes  l’ajuntament  en  qualsevol  moment,  abans  de 
l’adjudicació, pot rectificar i pot reconsiderar algun tipus d’instal·lació. Simplement 
és que conste a València l’aprovació abans del termini. Es pot modificar després del 
termini; també pot ser. Però per aprovar-ho necessiten un termini de mes i mig per a 
sotmetre-ho a informació pública; o siga que si no s’aprova no es pot sotmetre a 
informació pública.  Que és provisional la nostra aprovació.  I ja estaríem fora de 
termini, perquè ells necessiten tindre-ho tot clar en març. I dins del tràmit està la 
informació  pública  que  consumeix  un  mes  i  mig.  Si  s’aprova  açò  i  s’envia  a 
València, podria perfectament en el plenari següent, suprimir o afegir; podria fer-
se.”

 Sr.  González  Martínez: “Nosaltres  també,  personalment  a  més  vaig  ser  jo  qui 
estava en la comissió, i efectivament en preguntar per aquesta qüestió se’ns va dir 
que el plec de condicions era exactament igual que el de l’any passat; només amb un 
afegit,  una instal·lació més entre Oliva-Nova i  san Fernando, crec recordar.  Una 
pregunta, ara aprovem provisionalment i després farem una aprovació definitiva?”

 Sr. secretari accidental: “Costes aprova definitivament.”

 Sr. González Martínez: “I ja no torna a passar per plenari?”

 Sr.  secretari  accidental: “No.  Costes  aprovarà  allò  que  nosaltres  aprovem 
provisionalment, o les modificacions que introduïm.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres teníem una qüestió que era aquesta, el tema del 
kate-surf, que no se’ns va informar així en la comissió, a pesar de vindre així en el 
dictamen.  I  l’altra,  aquest  tema  està  dictaminat  en  Comissió  d’Ordenació  del 
Territori i estava per a vindre a desembre, i no va vindre; per què aquesta qüestió? 
Pel tema de terminis hauria pogut vindre a desembre, perquè estava dictaminat, crec 
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recordar en la comissió de desembre.  En qualsevol cas, podríem deixar-ho per a 
aprovació en plenari extraordinari, a falta que els grups que tenim dubtes puguem 
estudiar millor aquest tema?”

 Sra. alcaldessa: “El que podem fer, i crec que no ens n’eixirem del termini, és com 
que tenim previst  per a la setmana que ve un ple extraordinari,  si us sembla,  el 
dictamen és clar  i  és el  que va anar a la comissió.  Simplement  que si no es va 
explicar com calia, però jo pense que si voleu podem deixar-ho per a la setmana que 
ve que tenim previst un plenari, i que la tècnica ho torne a explicar.”

 Sr. Peiró Sanchis: “La nostra proposta, Projecte Oliva, va en aqueix sentit; ja que 
hem de fer un ple extraordinari  la setmana que ve, que aquest tema puga passar 
tranquil·lament per aquell plenari.”

 Sra.  alcaldessa: “Val.  Aleshores  el  deixem sobre  la  mesa  i  el  passem pel  ple 
extraordinari de la setmana que ve.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda retirar l’assumpte de l’ordre del dia.

DOTZE.  PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA,  AMB TAULES I 
CADIRES.

Abans de desenvolupar aquesta assumpte, la Sra. alcaldessa concedeix l’ús de la paraula 
i es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sr. Pi Aparici: “Comunique que va haver una reunió aquesta setmana de la Junta de 
Portaveus,  i  vam arribar  a la  conclusió que convindria  acabar  de perfilar  el  text 
d’aquesta normativa, perquè possiblement puguem fer una proposta conjunta, i per 
tant demane que es retire de l’ordre del dia.”

 Sra. alcaldessa: “És un tema que ja hem parlat en Junta de Portaveus, el deixem 
sobre la mesa, i d’ahí la proposta que hi haurà el ple extraordinari i portarem els dos 
punts. Per tant es retira.”

 Sr. González Martínez: “És un aclariment al Sr. secretari. No sé si deixar sobre la 
mesa, després pot anar a un ple extraordinari, o hem de retirar? És perquè no ens 
passe com en altres ocasions.”
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 Sr. secretari accidental:  “En realitat, i tècnicament, és retirar-lo; perquè sobre la 
mesa seria per al pròxim ordinari. Si hem de portar-ho a un extraordinari, hem de 
retirar-ho. Però en l’acta es posarà correcte.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda retirar l’assumpte de l’ordre del dia.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  DE  MESURES 
COMPENSATÒRIES PER ALS AGRICULTORS.

Es  dóna  compte  de  la  moció  que  presenta  el  Grup  Socialista  sobre  l’assumpte  de 
l’epígraf que és del següent tenor literal:

“Salvador Fuster Mestre, portaveu suplent del Grup Socialista Municipal d’Oliva, a l’empara 
del que disposa l’article 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de 
les  Entitats  Locals,  d’acord  amb l’article  97.3  del  dit  text  reglamentari  eleven a  Ple  de  la 
Corporació per al seu debat la següent Moció 

La campanya citrícola  en esta  temporada està resultant  nefasta  per  a la  nostra agricultura i  
especialment per als nostres agricultors, com a conseqüència dels preus autènticament ruïnosos, 
que porten a la desaparició del cultiu de la taronja en el nostre terme municipal, i a això se li  
uneix,  que en la data actual  queden per recol·lectar  en estos moments al  voltant  d’un 80%  
d’aquelles varietats que devien haver-se recol·lectat fa temps. 
Sabedors que moltes famílies d’Oliva tenen com a sustento econòmic, les seues explotacions  
agrícoles í a causa de la situació actual, veuran minvada la seua capacitat econòmica.
Açò, repercuteix de manera negativa a l’activitat econòmica del nostre municipi, privant als  
ciutadans d’una millora de la qualitat de vida.
Derivat  de  tot  açò,  és  necessari  arbitrar  mecanismes  per  a  alleujar  en  la  mesura  que  siga  
possible, els costos pecuniaris a suportar pels agricultors per estos episodis, a més dels ingressos 
que no arribaran a produir-se per la pèrdua de la collita, tot això tenint en compte el caràcter  
majoritàriament agrícola de la ciutat d’Oliva. 
Per tant i en conseqüència amb l’anteriorment exposat i en vista de la gravetat de la situació, es  
fa  necessari  exigir  de  les  administracions  pertinents  i  competents,  es  dicten  mesures 
compensatòries que pal·lien en la mesura que es puga la desfeta econòmica que està suportant  
l’agricultura, tot això a causa de causes totalment alienes a la voluntat dels agricultors. 
En conseqüència, procedeix realitzar la següent PROPOSTA D’ACORD: 
1.- Sol·licitar del Ministeri d’Economia i Hisenda, la rebaixa dels mòduls fiscals aplicables als  
cítrics en la pròxima declaració de la renda de l’exercici que ens ocupa i referit al nostre terme  
municipal.
2.- Sol·licitar del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’exempció de l’Impost de Béns Immobles 
Rústica referit al nostre terme municipal.
3.-  Remetre certificat  de l’acord que s’adopta al  Ministeri  d’Economia i  Hisenda;  Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació als  
efectes oportuns.
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Oliva, 13 de gener del 2012. Rubricat.”

Sent les 21.00 h, l’Alcaldia concedeix un recés de 10 minuts en la sessió plenària.

Passat els deu minuts es reprén la sessió plenària, i la Sra. alcaldessa concedeix l’ús de 
la paraula:

 Sr. Pi Aparici: “El Partit  Popular volia exposar que en la Comissió Informativa 
d’Hisenda de  la  setmana  passada,  es  van  comentar  vàries  idees  econòmiques  al 
respecte. I una va ser el tema de l’IBI rústica. El Partit Popular, si trau ara aquesta 
observació és per manifestar que, en tot cas, aquesta moció siga conjunta.”

 Sr. Fuster Mestre: “Jo no volia intervindre fins que no es votara la urgència, però 
efectivament, no és que siga conjunta és que aquesta moció és conjunta, ha estat 
votada ja en la Comissió d’Hisenda del dia 16 de gener. Vosté és regidor d’Hisenda. 
Aquesta moció és conjunta. Nosaltres l’hem portada ací perquè no entenem que una 
moció  presentada  per  nosaltres,  votada  en  la  Comissió d’Hisenda,  que presideix 
vosté, que no la porte a plenari; en una qüestió tan important que fa referència als 
llauradors. Si és conjunta; anava a dir-ho jo. Nosaltres no vam tindre cap problema, 
ni tindrem cap problema en tot allò que es puga fer conjunt, que vaja al ministeri, i a 
la Generalitat, de forma conjunta, en representació de tota la corporació municipal. 
Si és que és conjunta. Vosté va estar que presideix la comissió. No ho entenc.”

 Sr. Pi Aparici: “Com que és conjunta,  no hi ha cap problema; però el tema de 
redacció és que ací només hi ha una signatura, la de Salvador Fuster, i les mocions 
per exemple del mes passat estaven signades per la resta de portaveus municipals.”

 Sr. Fuster Mestre: “Mire Sr. Pi. No sé com dir-li-ho. No sé com dir-ho perquè no 
es moleste. Torne a repetir, nosaltres no tenim cap tipus de problema que aquesta 
moció siga conjunta. Ho vam manifestar el 16 de gener en la Comissió d’Hisenda, i 
allí  es  va  quedar  d’acord,  tots  els  grups  polítics,  que  fóra  conjunta.  El  que  no 
entenem és  que  13  dies  després,  hui  dia  29,  vostés  no  porten  aquesta  moció  a 
plenari, perquè és una moció importantíssima, perquè els acord s’han de prendre ara, 
en aquest moment. I els ha de prendre el govern central. Per això l’hem portada ací. 
Nosaltres no tenim cap problema. La signatura? Oblide’s de la signatura i redacte-la 
com vosté vulga. Pose l’encapçalament que vosté crega convenient, però porte-la 
endavant. Ens fa exactament igual. Si al cap i a la fi, li torne a repetir, tot el que isca  
conjuntament aprovat per tots els grups polítics, té més forma que allò que puga 
eixir d’un únic grup polític. Té més força, encara que siga un dictamen. Ho entén, 
Sr. Pi?”
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 Sr. González Martínez: “Demane un aclariment del Sr. secretari, en referència al 
procediment d’aquesta qüestió.”

 Sr.  secretari  accidental: “S’ha  presentat  una  moció  pel  tràmit  d’urgència, 
presentada  i  firmada  per  un  grup  dels  que  integren  la  corporació.  Si  la  moció 
realment  s’ha  tractat  en  una  comissió  informativa,  i  estan  tots  d’acord,  hauria 
d’haver-se presentat en l’ordre del dia, com un dictamen més, i no com una moció 
extraordinària.  Ara no es pot fer això,  perquè l’ordre del dia està esgotat,  i  s’ha 
presentat  aquesta  moció,  d’un  grup.  Si  els  altres  grups  l’assumeixen,  en  l’acta 
figurarà l’encapçalament de tots, i la firma de tots. Però continuarà sent en el tràmit 
d’urgència, perquè l’ordre del dia s’ha acabat. Que hauria d’haver anat en l’ordre del 
dia si estava dictaminat, en realitat.”

 Sra. alcaldessa: “Per tant, conjunta, de tots?”

El Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar la urgència i consegüentment s’entra en el seu 
estudi i debat.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la següent moció conjunta:

“MOCIÓ  CONJUNTA  DELS  GRUPS  QUE  CONFORMEN  LA  CORPORACIÓ  LOCAL 
D’OLIVA.

La campanya citrícola  en esta  temporada està resultant  nefasta  per  a la  nostra agricultura i  
especialment per als nostres agricultors, com a conseqüència dels preus autènticament ruïnosos, 
que porten a la desaparició del cultiu de la taronja en el nostre terme municipal, i a això se li  
uneix,  que en la data actual  queden per recol·lectar  en estos moments al  voltant  d’un 80%  
d’aquelles varietats que devien haver-se recol·lectat fa temps.

Sabedors que moltes famílies d’Oliva tenen com a sustento econòmic, les seues explotacions  
agrícoles í a causa de la situació actual, veuran minvada la seua capacitat econòmica.

Açò, repercuteix de manera negativa a l’activitat econòmica del nostre municipi, privant als  
ciutadans d’una millora de la qualitat de vida.

Derivat  de  tot  açò,  és  necessari  arbitrar  mecanismes  per  a  alleujar  en  la  mesura  que  siga  
possible, els costos pecuniaris a suportar pels agricultors per estos episodis, a més dels ingressos 
que no arribaran a produir-se per la pèrdua de la collita, tot això tenint en compte el caràcter  
majoritàriament agrícola de la ciutat d’Oliva.
 
Per tant i en conseqüència amb l’anteriorment exposat i en vista de la gravetat de la situació, es  
fa  necessari  exigir  de  les  administracions  pertinents  i  competents,  es  dicten  mesures 
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compensatòries que pal·lien en la mesura que es puga la desfeta econòmica que està suportant  
l’agricultura, tot això a causa de causes totalment alienes a la voluntat dels agricultors.

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament acorda:

1.- Sol·licitar del Ministeri d’Economia i Hisenda, la rebaixa dels mòduls fiscals aplicables als  
cítrics en la pròxima declaració de la renda de l’exercici que ens ocupa i referit al nostre terme  
municipal.

2.- Sol·licitar del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’exempció de l’Impost de Béns Immobles 
Rústica referit al nostre terme municipal.

3.-  Remetre certificat  de l’acord que s’adopta al  Ministeri  d’Economia i  Hisenda;  Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació als  
efectes oportuns.”

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  SOBRE 
L’HOSPITAL COMARCAL.

Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Bloc-Compromís, sobre l’assumpte 
de l’epígraf que és del següent tenor literal:

“David González Martínez, Portaveu del Grup Polític Municipal Bloc-Compromís, a l’empara 
del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les 
Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3, eleva al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva la següent 
PROPOSICIÓ:

Recentment, s’han publicat notícies en diversos mitjans de comunicació que, citant fonts de la 
Conselleria de Sanitat, informen de la possible venda de l’hospital comarcal que actualment està  
construint-se, a una empresa privada perquè l’acabe i  després el gestione. La notícia resulta 
complicada  d’entendre  si  tenim  en  compte  les  declaracions  realitzades  fa  mes  i  mig  pel 
Conseller de Sanitat, en una visita realitzada a la veïna ciutat de Gandia, quan afirmava que hi  
havia previstes consignacions suficients per acabar l’obra enguany i per a equipar-la durant els  
exercicis 2013 i 2014. La venda de les instal·lacions hospitalàries i la posterior privatització 
suposaria un canvi radical en el model de gestió sanitari dut a terme fins ara a la nostra comarca 
i  contravindria  les  peticions  d’ajuntaments,  sindicats  i  associacions  ciutadanes  que,  des  del 
principi de la gestació del nou hospital, van apostar perquè fóra de gestió pública. De la mateixa 
manera, entraria en una absoluta contradicció amb les garanties oferides reiteradament per la 
Conselleria de Sanitat en el sentit que la gestió del nou Hospital Comarcal de Gandia no es 
privatitzaria.  El  nostre  grup  no  entén  com  una  infraestructura  construïda  sobre  sòl  cedit  
gratuïtament pels propietaris de terrenys i construïda amb diners públics pot ser venuda ara amb 
tanta facilitat. De la mateixa manera que no pot compartir la voràgine privatitzadora de serveis  
públics  bàsics  en  funcionament  en  que  sembla  haver  entrat  l’administració  autonòmica 
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valenciana per a resoldre els seus greus problemes de tresoreria. És per tot això que presentem a 
la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords. L’Ajuntament d’Oliva:

PRIMER.- Rebutja la privatització o venda de les instal·lacions del futur Hospital Comarcal. 

SEGON.- Insta a la Conselleria de Sanitat a buscar solucions per poder finalitzar les obres, dotar 
l’hospital amb l’equipament necessari i crear les plantilles de personal que puguen oferir un 
servei públic hospitalari en condicions.

TERCER.- Traslladar esta moció a la Conselleria de Sanitat i als grups parlamentaris de les  
Corts Valencianes.

Oliva, 26 de gener de 2012. Rubricat.”

La Sra. alcaldessa concedeix l’ús de la paraula, i es manifesta el següent: 

 Sr. Pi Aparici: “El Grup Popular, la veritat és que no pot en aquest moment fer una 
votació, ni a favor, ni en contra, ni abstenció, en base a notícies publicades en la 
premsa, i que en aquest moment no estan contrastades. Per tant, necessitem en tot 
cas un temps per demanar un informe a la Conselleria de sanitat, i així poder tindre 
un criteri on basar-nos i donar un sentit de votació, però en el futur.”

 Sr. González Martínez: “Ho entenc. Nosaltres a priori no tindríem cap problema, 
el que passa és que el que estem fent ací és manifestar, d’alguna forma, una opinió, 
un sentit de l’Ajuntament d’Oliva davant la conselleria. Jo no crec que hi haja cap 
problema legal.  No sé  si  el  secretari  ens  ho  esclarirà,  que  des  de  l’Ajuntament 
d’Oliva  es faça  arribar  a  la  conselleria  aquestes  dues propostes  d’acord que hui 
arriben ací. De tota forma, si la seua intenció és valorar si voten o no aquesta moció, 
i demanar un informe que assegure o no si aqueixa és la intenció de la conselleria,  
no tindríem cap problema a deixar sobre la mesa la moció, amb el compromís que 
vostés demanaran un informe a la conselleria perquè ens assegure si és així o no és 
així.”

 Sr. Aparisi Romero: “Jo com a regidor de Sanitat, i en representació d’Oliva, sí 
que  demanaria  aqueixa  confirmació;  perquè  vista  tota  la  informació  prèvia,  el 
desenvolupament  en  què  s’ha  fet  l’hospital,  és  necessari  poder  tindre  una 
confirmació  prèvia  de  la  conselleria  per  poder  decidir;  no un partit  sinó  tota  la 
corporació el seu sentit del vot. I crec que en el compromís públic estem tots. Per 
tant demane la possibilitat que passe un temps per poder tindre la confirmació i entre 
tot poder votar.”

 Sra. alcaldessa: “Per tant, Sr. González, ho deixem sobre la mesa i demanem un 
informe a la Conselleria de Sanitat.”
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El Sr. González Martínez, amb el compromís que el govern demanarà un informe a la 
Conselleria de Sanitat que assegure les intencions sobre l’hospital comarcal, retira la 
moció presentada.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat  de l’ordre del dia  es produeixen les manifestacions que tot  seguit 
s’indiquen:

 Sr. Fuster Mestre: “Jo en principi faré una exposició d’algunes coses que no van 
quedar clares en l’últim plenari. Ací hi ha alguns ciutadans que van estar en l’últim 
plenari,  que  necessiten  també  algun  aclariment  d’allò  que  el  seu  portaveu,  el 
portaveu del Partit  Popular, va llançar;  algunes d’aquestes qüestions ja han estat 
esclarides, però m’agradaria fer referència a algunes altres que ens agradaria esclarir 
també.  Després  faré  quatre  preguntes,  de  les  quals  una  d’elles  la  farà  la  meua 
companya. Parlava vosté, Sr. Pi, en aquell plenari, no només dels 38.000 habitants, 
que  ja  ha  quedat  clar  i  s’ha  retractat  vosté  d’allò  que  va  manifestar  en  el  seu 
moment, que va ser un error, però parlava també, i ens deia, segons l’acta, que una 
mala gestió de l’anterior corporació, de l’anterior govern, hem de tornar 600.000 
euros d’un edifici que està en el passeig. Evidentment, sense donar més dades, i a la 
primera, nosaltres no teníem més informació que la que vosté ens va donar en aquell 
moment; és cert que li vaig demanar, i així figura, per favor que ampliara aqueixa 
informació, que vosté després no va voler ampliar. Aniré per parts, perquè parlava 
d’això, i parlava també que per una mala expropiació l’ajuntament haurà de  tornar, 
vosté parlava ací de 900.000 euros més. Tot això referent a una contestació a una 
qüestió que li feia la meua companya de grup, Ana Morell. La primera qüestió que 
fa referència és d’unes permutes aprovades per aquest ajuntament, en concret en dos 
plenaris, 26 d’abril de 2007, i 10 de maig de 2007, unes permutes amb CHG, on hi 
ha una série d’intercanvis entre l’ajuntament i l’empresa CHG. Permutes aprovades 
per unanimitat  de tots els grups polítics que en aquell  moment representàvem la 
corporació  municipal,  inclós  el  Partit  Popular.  Per  què?  Per  una qüestió  simple, 
perquè pensàvem, i continuem pensant, que les permutes eren bones per als nostres 
ciutadans; que les permutes eren bones per als nostre veïns; i per això vam decidir 
anar endavant amb aquestes dues permutes; no amb una, que vosté feia referència a 
una  sentència,  i  parlava  vosté,  crec  recordar,  de  600.000 euros;  no,  hi  ha  dues 
permutes, de les quals la conselleria té sentència favorable a una d’elles.  L’altra està 
per resoldre. Permutes, torne a repetir, que feien falta, i continuen fent falta sota el 
nostre parer, en aquestos moment. És curiós que la mateixa conselleria presentara un 
recurs front a aquells acords plenaris. Un recurs, torne a repetir, que ha guanyat en 
una sentència; i l’altra, precisament en ferrer farà un any que hauria d’haver tingut la 
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sentència però la tindrà el 27 d’abril. Quasi amb tota seguretat serà també favorable 
a la Generalitat Valenciana. Vosté no havia de tornar aqueixos diners, i vosté ho sap. 
Perquè aqueixos  diners que fa quatre  anys i  mig que estan en l’ajuntament,  són 
diners afectats, i per tant aqueixos diners no afecten en cap moment al pressupost, 
com  diu  ací  l’informe  de  la  Sra.  interventora  que  diu  “en  relació  a  la  segona 
pregunta,  no havent realitzat  la devolució de les quantitats  corresponents per les 
permutes aprovades en 2007, no tindrà repercussió sobre la liquidació del pressupost 
de 2011, sent aquest un exercici ja tancat.” Per tant era una falsedat allò que va dir, 
que  hauríem  de  tornar  aqueixos  diners,  perquè  mai  els  hem  tingut,  mai  n’hem 
disposat; estan ahí, afectats pel PMS, pel Patrimoni Municipal del Sòl. Li demane, i 
li ho demane amb tota la meua estima, que se n’assabente, que s’informe, i abans de 
llançar aqueixes acusacions tan velades, per favor; que l’única cosa   que estem fent 
és confondre a la gent, als veïns; i si té un dubte, per favor, li ho dit mil vegades; i  
gual que ha vingut en algunes qüestions urbanístiques, vinga i m’ho consulta; i si no 
tinc  ho  tinc  clar,  anirem  els  dos  i  parlarem  amb  el  Sr.  secretari,  l’advocat  de 
l’ajuntament, la Sra. interventora, i amb qui faça falta. Però per favor, no diga més 
aqueixes coses. Després, feia referència, açò encara és més greu, a una expropiació, 
on l’ajuntament hauria de tornar, ací parla de 900.000 euros. En total quatre milions 
d’euros; ens havíem arruïnat fa un mes ja, i ara resulta que no hem de tornar res. 
L’1.200.000 euros i escaig que ja hem parlat abans. Vosté sap perfectament que en 
l’any, i ací està la sentència que diu “es tracta d’una expropiació per ministeri de la 
llei, per execució de les previsions del Pla General d’Ordenació Urbana aprovat el 
30 de novembre de 1982”.  Ací hi ha gent que encara no havia nascut; quan es va 
redactar  el pla general de 1982, que per cert és el que actualment està en vigor fins 
que s’aprova el que actualment està a València. I per tant després, cinc anys després 
no es va portar endavant, del 82 al 87, durant aqueixos cinc anys, l’expropiació, ni la 
reparcel·lació  posterior  del  pla.  En  desembre  de  2004,  ja  damunt  de  2005,  els 
propietaris  dels  terrenys,  en  defensa  lògica  dels  seus  interessos,  demanen 
l’expropiació d’allò que no s’havia fet en l’any 82, i que s’hauria d’haver fet per qui 
corresponga. Torne a repetir, en defensa dels seus interessos. En aquells moments, 
posteriorment a aqueixos anys, l’ajuntament fa una valoració, els tècnics municipals, 
del  que  valen  els  terrenys;  i  els  tècnics  municipals  valoren  i  diuen,  en  xifres 
concretes, 812.000 euros. Els propietaris diuen que no, que ells pensen que això val 
2.800.000 euros; que després  n’hi ha una complementària de 3.100.000 euros, i per 
no marejar  més a  la gent,  812.000 euros; front a  la negativa  dels propietaris  en 
defensa,  torne a repetir,  dels  seus interessos,  es demana i  s’insta a l’Ajuntament 
d’Oliva al Jurat provincial d’expropiació; i el Jurat provincial d’expropiació diu a 
l’ajuntament,  s’han  equivocat,  no  val  812.000 euros,  val  851.000 euros,  39.000 
euros més. Ja veus quina xifra, s’havien equivocat els tècnics municipals en 39.000 
euros a la baixa, en defensa dels interessos dels ciutadans d’Oliva. Front a aqueixa 
decisió del Jurat provincial d’expropiació, la família, els propietaris, el que fan és 
anar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana; i porten al jutjat, 
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no com vosté ha dit,  no porten a l’ajuntament; al Jutjat  del Contenciós porten la 
valoració  del  Jurat  Provincial  d’Expropiació;  i  l’ajuntament  es  presenta  com  a 
codemandat, perquè és l’ajuntament qui ha de fer efectiu la sentència; per tant, els 
propietaris en cap moment al portat a l’ajuntament al jutjat,  ha sigut front a   la 
valoració del Jurat Provincial d’Expropiació. El TSJCV ho té fàcil. 3.100.000 euros, 
que demanen els propietaris, i 851.000 euros que són els que diem nosaltres en la 
valoració, els sumen, partim per la meitat, el 50% el valor és 1.900.000 euros. Front 
a aqueixa decisió, i a més molt bé, perquè vostés ja estan en aqueix moment en el 
govern, decideixen presentar un recurs de cassació en el Tribunal Suprem. Espere 
que l’hagen presentat; en defensa dels interessos dels ciutadans d’Oliva. Però no hi 
ha  cap  expropiació,  Sr.  Pi.  LI  vaig  demanar,  i  vosté  ho  sap,  perquè  vosté  fa 
declaracions a la premsa i diu que és que resulta que l’anterior govern ha fet una 
expropiació, que resulta que anem a quedar-nos nets, que resulta que açò no pot ser, 
que  resulta  que  hem  de  tornar;  què  han  de  tornar?  Què  diu  vosté?  Quina 
expropiació?  LI  vaig  demanar,  davant  aqueixa  tessitura,  que  els  tècnics,  el  Sr. 
secretari, que em portara el certificat del registre de la propietat de l’ajuntament on 
vostés suposadament deia que això era propietat de l’ajuntament perquè ahí havia 
hagut una expropiació. Sr. Pi, en aquest moment són clementina-marisol, i valencia-
late. Per cert, de les millors taronges d’Oliva. No hi ha cap expropiació. No s’ha fet 
absolutament res al respecte. I torne a repetir, el Tribunal Suprem, ja dictaminarà. I 
dirà el que haja de dir, d’una qüestió, torne a repetir, que naix en l’any 1982. Els que 
estem ací érem molts joves; torne a repetir, alguns ni tan sols havien nascut. Per tant, 
li demane, per segona vegada, per favor, que abans de llançar aqueixes acusacions 
que ho parlem, que averigüe bé les coses. I a la Sra. alcaldessa li dic que aquestes 
qüestions, abans d’estar qui parla coma alcalde, i després, es parlaven en la junta de 
portaveus; perquè les qüestions tècniques i jurídiques hem d’estar assessorats pel Sr. 
secretari, pels advocats i pels tècnics d’aquest ajuntament. Li pregaria, i és un prec, 
que en qüestions d’aquesta índole es convocara la junta de portaveus per parlar-ho, i 
no parlar-les ací d’una forma tan genèrica com  les va llançar el seu portaveu, i 
haver-les  d’esclarir  ara.  Com li  havia  dit,  li  faré  unes  preguntes;  ens  agradaria 
conéixer si realment el dictamen de la moció, i per tant l’acord de la moció de 29 de 
setembre, referent a una suposada falsificació de la signatura, greu per cert, de la 
Sra. alcaldessa, si l’acord s’ha transmés on correspon; i en tot cas, si no s’ha fet, els 
motius pels quals quatre mesos després de l’acord plenari no s’ha fet. Després, hi ha 
una qüestió  que ens preopcupa,  ens preocupa moltíssim;  i  la  pregunta és clara  i 
senzilla. Ens preocupa tot el que està al voltant del Centre Hípic. Nosaltres, el nostre 
grup, imagine  que la  resta  de companys de la  corporació  també,  vam tindre les 
reunions  en  el  seu moment,  i  pensàvem,  i  continuem pensant,  que  és  una bona 
ocasió per a la ciutat d’Oliva, no només pel nom que portaria a la mateixa ciutat sinó 
a més a més per tot  el que està al  voltant,  que com bé s’ha comentat  en aquest 
plenari,  repercuteix  en  la  creació  de  llocs  de  treball,  coneixedors  de  la  situació 
dolenta que estem travessant,  no només a la ciutat  d’Oliva sinó arreu de tota  la 
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comunitat. La pregunta és senzilla; hi ha alguna cosa més que no sabem els grups 
polítics? Hi ha alguna cosa que hauríem de conéixer la resta, almenys nosaltres, no 
sé si la resta de companys coneixen allò que pensem que està passant; hi ha alguna 
cosa  més?  Ens  agradaria  que  si  té  la  contestació,  ens  ho  diguera,  perquè  ens 
preocupa tot el que s’està parlant, i crec que aquest és el fòrum adequat  per poder 
parlar-ho, per poder averiguar-ho, i per poder concretar i decidir allò que es crega 
convenient, sempre en benefici  dels nostres veïns. La pregunta, torne a reptir, és 
clara. Hi ha alguna cosa més? ens hem de preocupar d’alguna cosa?”

 Sra.  Mañó Peris: “Aquesta  regidora  ha estat  vuit  anys  treballant  al  costat  dels 
jubilats,  amb dues juntes  diferents,  i  mai  he tingut  cap problema amb ells;  hem 
treballat, ens hem coordinat, de vegades han estat d’acord en algunes coses, o no he 
estat d’acord jo, però com a persones adultes ens hem assegut, hem parlat, i sempre 
hem arribat a bon consens; i es he d’agrair l’esforç, i el gran treball, que estan fent  
cada dia desinteressadament. La sorpresa és que ací tinc un registre de la junta de 
jubilats, que han escrit unes queixes, i sol·liciten saber i conéixer els motius d’aquest 
abús prohibitiu. Jo és que no entenc que es puga prohibir en la Llar de Jubilats que 
els jubilats puguen fer la seua assemblea que fan tots els anys. Si anem així, a la fi 
els prohibirem fins la respiració. Però el que encara entenc menys és que vosté acuse 
el  Sr.  president de boicotejar  una xocolatada,  si vosté i  la  seua regidora estaven 
avisades que allí la gent no volia pujar, no pujaria; però què passa? Que van voler 
clavar el clau per la cabota, els ha eixit malament i ara han de donar la culpa a algú.  
Qui se la carrega? El president i la junta.”

 Sra. Cotaina Verdú: “Pel que a mi em toca pense que  jo no tinc problemes amb 
ningú. Jo he vingut ací a treballar, i he vingut a treballar pel meu poble, tant pel 
poble com pels jubilats, perquè sóc persona que ha sigut, i sóc, en part d’aqueix 
col·lectiu. Conec molt bé el fet de viatjar amb jubilats, i m’agrada molt fer coses. 
Als jubilats no se’ls pot prohibir res perquè són una associació com qualsevol altra 
del poble. No hi ha més que ser jubilats, o ser mestressa de casa, o el que vulgues;  
són una associació.  Aleshores, en cap moment es pot prohibir que facen la seua 
junta general, perquè això no ho pot prohibir ningú; no hi ha ningú que et puga 
prohibir,  com  a  associació,  fer  les  teues  juntes;  ho  pots  fer  quan  vulgues  i  on 
vulgues. El que si l’ajuntament fa alguna cosa, ho fa si posa Ajuntament d’Oliva, és 
per a tots els jubilats del poble, no és per a un col·lectiu; estiguen o no estiguen en 
aqueixa associació, es fa per al poble. I la forma de treballar quan posa ajuntament, 
no és només els jubilats que estan associats a la junta de jubilats, sinó a tots els 
jubilats del poble, estiguen anotats en la llista, o no. Jo no tinc res més a dir, perquè 
jo en cap moment he prohibit res. Simplement dic que si diu Ajuntament d’Oliva, 
delegació  de Benestar  Social,  tots  els  jubilats  d’Oliva,  siguen 65,  60,  o  els  que 
siguen, estiguen anotats o no, són un col·lectiu de jubilats. No tinc res més a dir.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc voldria, des de Projecte Oliva, fer un prec. I és 
que  fa  dos  plenaris  vaig  demanar  la  inclusió  de  vint  preguntes  de  l’assumpte 
d’Aigua Blanca IV, i vaig demanar que es contestara també als propietaris; sembla 
seu que no s’ha contestat encara als propietaris. Però sí que li demane que en el 
pròxim plenari se’m conteste a mi, al meu grup municipal, aqueixes 20 preguntes. 
En segon lloc voldria fer també una pregunta relativa al que abans hem tractat, sobre 
el  tema  del  tractament  i  transport  del  fem.  Ho  vaig  demanar  en  la  Comissió 
d’Hisenda, vaig demanar que voldria per favor saber què costava una tona de fem 
del  poble  d’Oliva,  i  que  se’m desglossaren  les  factures  que  estaven  parlant,  de 
70.000, de 68.000, i de 69.000 euros, i a dia de hui no se m’ha fet, per tant tinc 
l’obligació de demanar aqueix informe ací en el plenari perquè se’m conteste. Vull 
dir-ho perquè del que abans hem plantejat des de Projecte Oliva, del tema de les 
despeses de tractament, sembla i donava la impressió que ha hagut una desviació de 
1.000 o 2.000 euros, o que hem pujat un poc. No és cert, estem parlant de factures 
de mesos complets; setembre 70.000 euros, octubre, 69.000 euros; novembre, no sé 
quants mil, i desembre. Estem parlant d’onze milions en quatre mesos,  no estem 
parlant de desviacions mínimes. Simplement demana que almenys els membres de 
la corporació, i en aquest cas Projecte Oliva, coneguem desglossat què és el que 
costa una cosa i l’altra, per tal de valorar-ho.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “En  primer  lloc  m’adheresc,  paraula  per  paraula,  a 
l’argument que acaba de pronunciar la regidora Inma Mañó, pel que fa al tema dels 
jubilats.  És evident,  jo també he pogut indagar,  que les formes no han sigut les 
millors, i no es pot dirigir cap regidor, per molt de govern que siga, de la forma en  
què  s’ha  dirigit  als  jubilats  i  pensionistes  d’Oliva;  aqueixa  forma  autoritària  i 
dictatorial no es pot tolerar. Jo em crec les paraules del president de l’associació de 
jubilats i pensionistes d’Oliva; me les crec, i com me les crec, he de demanar-li, per 
favor, que siguen més tolerants i que sàpiguen tractar aquestes persones, que mai 
s’han quedat sense xocolate i no ha passat mai res; no s’han quedat mai, s’ha pogut 
arribar a la xocolatada, d’una forma o altra i la gent ha quedat contenta. I sembla 
mentida que per un tema com aquest, la veritat que han hagut de donar vostés la 
nota.  D’ara endavant  els  pregue que tinguen un poc més de tacte  amb aquestes 
persones. Això per un costat. Efectivament, en el ple de 24 de novembre es va parlar 
d’unes preguntes que feien els propietaris d’Aigua Blanca IV, en concret 20, que 
se’ns contestaren, jo també em vaig adherir a la petició, com a Gent d’Oliva, i en 
aquell moment l’alcaldesa deia, textualment, segons el que posa l’acta, que “com 
que  tot  el  món  vol  claredat  i  vol  que  s’agiliten  tots  els  temes,  tot  el  que  vaja 
avançant  l’auditoria,  és  clar  que  tot  el  món  tindrà  perfecta  comunicació...”  ens 
parlava d’una auditoria  sobre el  tema d’Aigua Blanca IV i  altres urbanitzacions; 
després  ens  n’hem  adonat  que  d’auditoria   absolutament  res.  L’auditoria  s’ha 
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convertit en una assessoria. S’ha contractat un gabinet jurídic extern, de València, la 
qual  cosa ens  costa  21.000 euros;  és  a  dir,  3’5 milions  de pessetes,  perquè ens 
diguen com i de quina forma s’han de fer les coses. No perquè ens assessoren a 
nivell jurídic sinó perquè ens diguen a vore com i de quina forma. És evident que no 
té res a vore una auditoria amb una assessoria; per tant, li pregue efectivament, com 
ja li ha dit el Sr. Blai Peiró, que ens conteste, Projecte Oliva ja ho ha dit, i a Gent 
d’Oliva també, la resposta a aqueixes  20 preguntes que en el seu dia van fer els 
propietaris d’Aigua Blanca IV, i no s’han contestat. Espere que en el pròxim plenari 
tinguem la contestació aquestos grups polítics que ho vam sol·licitar el dia 24 de 
novembre  de  l’any  passat.  Això  per  un  altre  costat.  Després,  els  veïns  de  la 
urbanització  Rabdells,  l’11  de  novembre  de  l’any  passat,  van  presentar  14 
al·legacions  sobre  el  projecte  d’urbanització  de  la  zona  verda  de  la  Unitat 
d’Execució núm. 2 del sector 1 de Rabdells,  en el  qual demanaven una série de 
millores, i sobretot una série de qüestions que els afectava de ple, no només a nivell 
de la infrastructura que consideraven que es podia millorar notablement, en base al 
pressupost,  i  sobretot  el  projecte  presentat  per  l’urbanitzador;  i  per  tant  el  que 
demanaven,  una  série  d’encomandes,  dirigides,  com he  dit,  a  la  millora  de  les 
infrastructures, i sobretot a la compensació econòmica, per considerar-lo massa car 
aqueix  projecte  que  presentaven  d’urbaniztació  de  la  zona  verda  de  la  dita 
urbanització.  Per  tant,  jo  el  que  voldria  saber  és  si  ja  ha  contestat  aqueixes 
al·legacions, si ja han contestat; i en cas que les hagen contestat, que em faciliten 
una còpia de les dites contestacions. M’agradaria saber en quin sentit, si és que s’ha 
contestat, s’han contestat. I si no s’ha contestat, em sembla molt greu, perquè estem 
parlant d’una série d’una série de diferències molt gran entre aquells que  han de 
pagar i els qui han de gestionar els diners que paguen els mateixos propietaris. Per 
tant, li repetesc, si s’ha contestat; vull saber-ho; i si s’ha contestat m’agradaria que 
em facilitara la contestació que s’ha fet.”

 Sr. González Martínez: “Jo comence amb un prec, per on ha acabat el Sr. Salazar, 
perquè també el tenia previst. Jo el que li pregue, respecte a Rabdells, efectivament; 
l’Associació de Veïns de la Urbanització Rabdells el 23 de novembre, per registre 
d’entrada,  va  presentar,  després  del  període  d’exposició  pública,  una  série 
d’al·legacions. Bàsicament, encara que hi ha molts aspectes, hi havia una qüestió de 
summa importància per a ells, que era que la zona verda, la urbanització de la zona 
verda de Rabdells no produira una nova retaxació de càrregues, perquè ells entenien 
que amb les seues quotes d’urbanització en el seu dia ja havien pagat la urbanització 
d’aquesta  zona  verda.  I  en  qualsevol  cas  ells  no  eren  responsables  que  l’agent 
urbanitzador retardara tant la urbanització d’aquesta zona verda per les causes que 
foren. Nosaltres en la Comissió d’Urbanisme, afortunadament el regidor, president 
també i regidor  d’Ordenació del Territori,  ens va assegurar que no hi hauria, el 
projecte d’urbanització i l’execució de la zona verda de Rabdells, de la Unitat núm. 
2 de Rabdells, no generaria retaxació de càrregues per entendre que això estava ja 
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pagat en les seues quotes d’urbanització pels propietaris, i  que aixói mateix se’ls 
havia  transmés  als  propietaris  verbalment.  El  que  passa  és  que  nosaltres  també 
pensem que una garantia per als propietaris seria, això mateix que el regidor els va 
dir  en persona,  tindre-ho, amb la  tramitació legal  que toca,  amb les al·legacions 
contestades. No cal que fem ací memòria de tot el calvari pel qual han passat i estan 
passant, els propietaris de Rabdells al llarg de més d’una dècada. I per tant el prec és 
que s’acceleren, s’apremie a l’agent urbanitzador a contestar les al·legacions, que és 
qui  les  ha  de contestar,  i  després  passar  a   aprovació  definitiva  en la  Comissió 
d’Ordenació del Territori, però que s’apremie a l’agent urbanitzador perquè conteste 
aqueixes  al·legacions  i  que  es  passen  el  més  prompte  possible  per  Comissió 
d’Ordenació del Territori; perquè pensem que ells, els propietaris, ja han aguantat 
prou i és una qüestió important. Això per un costat; per un altre costat, en el Ple del 
dia 27 d’octubre, el Sr. Aparisi, com a regidor de Sanitat, ens va comunicar la seua 
intenció de reunir-se amb el Conseller de Sanitat, i ningú més, per fer-li arribar les 
condicions en les quals s’estava s’estava treballant i atenent en el consultori de sant 
Francesc, i a més li faria arribar l’exigència del nostre municipi, conjunta de totes 
les formacions polítiques, perquè es procedira a la construcció del nou Centre de 
Salut  de  sant  Francesc.  Sabem  que  dies  després,  tres  dies  després,  el  mateix 
conseller  va  estar  a  Gandia,  on  per  cert  es  va  comprometre  a  obrir  l’Hospital 
Comarcal Comarcal a finals de 2012. I la pregunta és la següent: S’ha reunit vosté 
ja,  o  algú  del  govern  municipal,  amb  el  Conseller  de  Sanitat?  Tenen  vostés 
contestació sobre els plans de la Conselleria de Sanitat respecte a Oliva. Té previsió 
la Conselleria, en un termini raonable, de donar algun tipus de solució per millorar 
les condicions en què està donant el servei d’atenció mèdica a l’actual Consultori de 
sant Francesc? Si vol acabe totes les preguntes, si em permet. Una altra pregunta; el 
9 de novembre de 2011 l’edició comarcal de “Las Provincias” informava: Alfonso 
Rus firma un conveni amb l’alcaldessa d’Oliva per a restaurar la Càmara Agrària en 
2012. Com ja ve sent habitual, els regidors de l’oposició ens vam assabentar per la 
premsa  d’aquestes  coses.  Aquesta  notícia  també  va  aparéixer  en  el  Butlletí 
d’Informació Municipal, en el Periòdic d’Informació Municipal, una notícia on les 
tres quartes parts es dedica a la foto, i una part es dedica a la informació, on diu que 
ja  no era  un conveni,  que era un acord  a  què havien  arribat  el  president  Rus i 
l’alcaldessa  de  Oliva.  Però  no  només  això,  en  l’única  reunió  del  Consell  Local 
Agrari  realitzada  en  aquesta  corporació,  el  23  de  novembre  de  2011,  quan  el 
president del Consell Local Agrari i regidor d’Agricultura se li va preguntar per part 
de  la  resta  de  grups  polítics,  sobre  aquesta  qüestió,  no  va  desmentir  que  no  hi 
haguera conveni sinó que va dir que ens el faria arribar, que buscaria pel seu caseller 
i ens faria arribar el conveni. És a dir, el regidor d’Agricultura, després d’aqueixa 
notícia, no tenia ni idea de si hi havia conveni, de si no hi havia conveni, o què 
passava; per tant, no és estrany que els regidors de l’oposició ens assabentem per la 
premsa. La pregunta és, on està document del conveni o de l’acord en aquest cas? Es 
tracta d’un acord verbal? Quants diners ens donarà la Diputació? Seran suficients 
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per  restaurar  l’edifici  de  la  Cambra  Local  Agrària?  On  està  el  projecte  de 
rehabilitació de la Cambra Local Agrària que ha de preveure els treballs a realitzar i, 
sobretot, el preu que tindrà aqueixos treballs? En l’última reunió del Consell Local 
Agrari  se’ns  va mostrar  unes  fotos  que  acreditaven  l’estat  de  ruïna  de  l’edifici. 
S’haurà d’enderrocar l’edifici, oi fer un edifici de nova planta? S’haurà de restaurar, 
es pot restaurar? S’ha signat algun un conveni, o algun acord, amb la Diputació? Per 
quin import? Quants diners, si és un acord o és un conveni, arribaran a Oliva per tal 
de restaurar, o per construir un edifici de nova planta en la Cambra Local Agrària? 
Una cosa importantíssima, sense la qual no hi ha res, s’ha aconseguit la titularitat de 
l’edifici, o continua sent de la Conselleria? De quina Conselleria? I sobretot, estarà 
disponible  a l’ús dels ciutadans al  llarg d’enguany, tal  com assegura el  Periòdic 
d’Informació Municipal? L’acord a què s’ha arribat permetrà que durant l’any 2012 
es desenvolupe la restauració de l’edifici, i durant el mateix es puga utilitzar pels 
olivers.  Un  prec  ara;  el   13  de  gener  de  2012,  el  Consell  de  la  Generalitat 
Valenciana,  va  aprovar  el  Decret  14/2012  que  afecta  als  centres  associats  del 
SERVEF; el Servei Valencià d’Ocupació i Formació. L’Ajuntament d’Oliva és una 
de les entitats associades al SERVEF que podria vore’s afectada. El prec que li fem 
és el següent, que en la pròxima Comissió de Foment Econòmic se’ns informe en 
quina mesura afectarà aquest Decret del Consell al Centre Associat del SERVEF 
d’Oliva, des del punt de vista dels treballadors adscrits, des del punt de vista de les 
subvencions  que rep l’Ajuntament  i  sobretot,  des dels punt  de vista  dels veïns i 
usuaris del mateix, ja que gràcies a ser centre associat del SERVEF, recordem que 
els ciutadans d’Oliva no han de desplaçar-se a Gandia per a ticar la targeta de l’atur, 
consultar i modificar el seu currículum, o altres serveis  que presta el centre associat 
al SERVEF. Insistim, Oliva no està per perdre serveis, i aquest decret deixa en l’aire 
com quedarà afectat  el SERVEF a Oliva. En el Periòdic d’Informació Municipal 
també apareix una informació que fa referència  a Aigua Blanca IV; m’agradaria 
llegir-ho,  perquè diu en concret  “Agilitats  els  tràmits  per  solucionar  el  conflicte 
d’Aigua Blanca IV. El problema que s’arrossegava des de 2007 en la urbanització 
residencial  pot  vore en un curt  espai  de temps el  seu final.  Per  a  solucionar  el  
conflicte  l’ajuntament  ha contractat  –no que pensa contractar,  ha contractat– una 
auditoria,  ja  que  era  necessari  realitzar  un  detallat  estudi  per  donar  solució  al 
problema.  L’auditoria  permetrà  solucionar  definitivament  els  problemes  de  la 
urbanització.” Les preguntes són les següents, com serà de curt el termini per a la 
solució d’Aigua Blanca IV? Tenim ja una previsió? Sembla ser, com ha dit ací algun 
regidor,  que  finalment  no  s’ha  contractat  una  auditoria  sinó  una  assessoria.  Ens 
agradaria,  com a regidors  d’aquesta  corporació,  si  més no,  com a mínim,  poder 
conéixer aqueix bufet, o aqueixos assessors. Crec que és important. Era una pràctica 
habitual, i estaria bé que, com a mínim, els portaveus puguérem conéixer l’equip 
d’assessors,  o  assessores,  que  assessoren  el  govern  o  la  Sra.  alcaldessa;  no  ho 
sabem. D’altra banda, respecte d’Aigua Blanca IV, ja tenim preparat l’informe del 
cost final,  de la previsió del cost final,  que aqueixa comissió mixta de tècnics  i 
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propietaris havien de mantindre una série de reunions i havia d’acabar en un informe 
que diguera quin és el cost final per acabar les obres. Un altre; li demanem també, és 
un altre prec, que done la ordre perquè les actes dels plenaris es pengen en la pàgina 
web de l’ajuntament. No estan penjades en aquest moment, i pensem que seria una 
bona mesura.  Ja  s’ha reclamat  ací  per  registre  d’entrada  algunes  associacions,  o 
alguns veïns particulars,  ho van demanar  en el  passat.  Pensem que  això no val 
diners, costa poc, i estaria bé que es penjaren les actes dels plenaris municipals en el 
web de l’ajuntament. També insistim en allò que vam reclamar; vist com està el 
plenari  de  ple,  la  possibilitat  que  les  sessions  plenàries,  ja  que  són  públiques, 
s’enregistraren amb mitjans audiovisuals i es penjaren en el web municipal; com a 
mínim l’audio que estem enregistrant en aquest moment,  podria estar penjat i no 
valdria diners; no seria una gran inversió. En el  periòdic d’informació municipal 
també diu “Treballant per a reduir els costos d’il·luminació” i parla d’unes mesures 
de  reducció  d’impacte  lumínic  i  del  consum.  “Aquesta  postura  ha  estat  rebuda 
satisfactòriament pels veïns que normalment resideixen a la platja.” Nosaltres hem 
de dir que estem a favor de les mesures de reducció energètica i de contaminació 
lumínica; ens sembla bé la mesura, però pensem que s’hauria de fer alguns ajustos. 
Hi ha sectors molt poc urbanitzats, on pràcticament no viu ningú, i tots els fanals 
estan encesos,  no s’encén un sí  i  un no com  en la  resta  de sectors amb major 
densitat  de  població.  Per  favor,  facen  el  favor  de  mirar-ho  perquè  allí  s’està 
malgastant llum, i probablement, no ho sabem, no viu ningú i podria posar-se en 
marxa una sí i una no. Però el prec va en el següent sentit, s’han donat casos, a 
nosaltres,  al  nostre  grup  polític,  ens  han  arribat  casos  que  alguns  punts  de  la 
població  es  queden foscos.  Insistesc,  compartim la  mesura però alguns  punts  es 
queden foscos i hi ha problemes d’inseguretat, de baixa intensitat, però problemes 
d’inseguretat, i la gent té por; atracaments, robatoris, etc. Per tant, facen el favor de 
revisar el tema, en la mesura de les nostres possibilitats i recursos; revisen el tema 
de la il·luminació, i facen una ullada. I pel que fa a la seguretat, s’ha convocat, o 
tenim previsió  de  convocar  la  Junta  de  Seguretat,  que  nosaltres  pensem que  és 
necessària  i  que fa  molt  de temps que no es  convoca,  més d’un any que no es 
convoca la Junta de Seguretat. Ja acabe, nosaltres també teníem un prec sobre el 
centre hípic, la qüestió és molt clara. També hem pogut saber, després de l’anunci 
en Fitur, que en declaracions textuals del govern municipal es deia que “ya cuenta 
con todos los permisos.” No sé si s’ho ha inventat el periodista o ha eixit d’algun 
responsable del govern; en qualsevol cas, el que més ens interessa a nosaltres; el dia 
14 de febrer comença l’activitat, i m’agradaria saber si el dia 14 de febrer, per molt 
positiva que puga ser, per molts llocs de treball que puga tindre, que nosaltres no ho 
dubtem,  tindrà el 14 de febrer l’activitat Mediterranean Equestre, amb els permisos 
preceptius que exigeix la llei? Un comerç també genera llocs de treball, i li exigim 
fins a l’últim paper;  la pregunta és, complirà amb la llei  el dia 14 de febrer,  en 
iniciar-se aqueixa  activitat el centre hípic? Estarà en condicions de complir tots els 
permisos que pertoquen? I l’última, i això sí que els ho assegure, també a través dels 
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mitjans de comunicació vam conéixer, pensem que amb bon criteri, que l’alcaldessa 
es va reunir amb el gerent d’una empresa del polígon municipal, on es va assegurar 
que es va arribar  a  un acord,  suposem que no seria  un acord per  escrit,  perquè 
aqueixa  empresa  prioritzara  la  contractació  de  persones  d’Oliva.  Insistim que la 
mesura ens sembla una mesura adequada; que compartim. La pregunta és, estem 
fent  un  seguiment  de  si  això  s’està  donant  o  no?  Quantes  persones  d’Oliva  ha 
contractat aqueixa empresa? Tenim aqueixa informació? I ara sí, l’última cosa que li 
demane, alcaldessa, és que en la  sessió plenària del mes de desembre, en acabar un 
debat sobre una moció referida al periòdic d’informació municipal, em vaig sentir 
al·ludit en relació a una gestió que jo no he fet mai, i que aquest regidor no ha portat  
mai,  en  el  tema  dels  mupis,  el  mobiliari  de  publicitat,  i  almenys  així  ho  vaig 
entendre jo; em vaig sentir ofés en el sentit que es va donar a entendre, entre línies,  
que a canvi d’un pacte verbal amb aqueixa empresa jo hauria pogut eixir beneficiat 
d’alguna forma. Jo crec que moltes vegades en els debats polítics podem cometre 
excessos; jo mateix els puc cometre; m’agradaria que em deixara clar que no era 
aqueixa  la  seua  intenció.  Simplement,  m’agradaria  que  si  vosté  pot,  i  vol,  em 
deixara clar que no era aqueixa la seua intenció.”

 Sr. Pi Aparici: “Contestaré unes quantes coses, i la majoria de coses entenc que 
s’han demanat i s’ha pregat a l’Alcaldia, que m’imagine que dirà que contestarà per 
escrit. Al Sr. Peiró li diré que sobre l’avaluació de les tones de  fem em preocuparé 
de fet per què no se li ha fet ja l’informe. Al Sr. David González, sobre Rabdells, 
també em preocuparé en el mateix sentit, de parlar amb el TAG d’Urbanisme, de per 
què  aquella  reunió  verbal  que  em  consta  que  s’ha  tingut  amb  els  propietaris, 
possiblement encara no s’haja escrit; si no s’ha escrit, efectivament que l’escriguen i 
la contesten, perquè tinc entés que va ser una reunió molt positiva. Al Sr. Fuster, li  
he de dir que m’ha agradat molt l’exposició burocràtica que ha fet dels casos que em 
demana que li esclaresca, perquè han sigut molt pedagògics; però llevat de la part 
burocràtica, li he de recordar que la permuta de les propietat de CHG amb propietats 
de l’ajuntament, tenen un diferencial , en un cas de 300.000 euros en rodó, i un altre 
cas de 700.000 euros en rodó. Jo vaig parlar en el ple municipal de desembre de 
600.000 euros, i per tant no vaig dir ni una quantitat ni l’altra, però és que a més no 
vaig dir ni tan sols la definitiva; que és 300.000, més 700.000, un milió d’euros. 
Vosté ha dit que hi ha una sentència favorable a la conselleria; per tant es desprén 
que és contrària a l’ajuntament.  Si és contrària a l’ajuntament,  en algun moment 
donat haurem de, si l’empresa ho reclama, tornar la quantitat que siga, la de 300.000 
o la de 700.000. I li dic, el mateix en la segona si se sentencia en maig, o abril, quan 
ho considere el tribunal, que si també és favorable a la conselleria,  i desfavorable a 
l’ajuntament, està en el seu dret l’empresa de reclamar aqueixes quantitats. Per tant, 
on jo anava, que en el pressupost operatiu per a 2012, si l’empresa fa ús d’aqueix 
dret, haurem de tornar aqueixos diners. Clar que estan afectats i no s’ha fet despesa i 
no afecta; perquè justament no s’ha acabat encara, ni l’empresa ha fet ús del seu 
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dret, en la sentència que sí que és ferma. Pel que fa a l’expropiació que jo vaig dir  
del camí de Rajolars, d’un sequer en producció, torne a dir les meues declaracions 
en la premsa; estem parlant d’un expedient d’expropiació; físicament, efectivament, 
no s’ha expropiat,  però no s’ha expropiat  perquè la  tramitació  està  sent llarga  i 
perquè en aquest moment, efectivament, el 14 de desembre vam fer el recurs en el 
Tribunal Suprem a Madrid, d’entrada sí que s’ha fet, justament perquè no es puga 
executar aqueix pagament d’1.900.000 euros. I li he de recordar, com vosté ha dit 
cronològicament,  que  des  de  2004 que  la  família  li  demana  a  l’ajuntament  que 
s’executen les tasques urbanístiques que no s’han fet  des de 1987, perquè el  pla 
urbanístic és del 82, i la llei diu que hi ha cinc anys perquè l’ajuntament execute, i  
aqueixos cinc anys l’ajuntament no va executar la urbanització, i a partir de 1987, 
han  passat  legislatures,  polítics,  alcaldes,  regidors  d’urbanisme,  i  tampoc  hi  ha 
executat, en un moment donat, la família en 2004 exerceix el seu dret de dir-li, si no 
executes, i a mi em causes una pèrdua econòmica, perquè hauries d’haver-ho fet, 
expropia’m, que és el que diu la llei. Doncs bé, des de 2004, i vosté ha diu tombant 
ja  2005,  fins  a  2006,  hi  ha  dues  vegades  que  la  família  diu  ajuntament,  m’ha 
d’expropiar; jo li puc plantejar, ha hagut deixadesa de l’equip de govern? Perquè 
això és independent. Està clar, de 2004 a 2006, si la família demana dues vegades a 
l’ajuntament que l’expropien, és perquè en tot cas hi ha deixadesa per part interna 
d’ací. I les valoracions, la gràcia és aqueixa. La junta provincial  pot dir 800.000 
euros, en rodó; però el cas és que ara, sentencie el que sentencie el Tribunal Suprem, 
la xifra serà o 1.900.000 que ha sentenciat el Tribunal superior de Justícia, o en tot 
cas, la valoració que va fer la junta provincial; però en tot cas, la quantitat és guapa. 
Però en concret, a aquest regidor que no ha provocat aquestos expedients, i que en 
tot cas els haurà de gestionar, el que sí que li preocupava el dia 29 de desembre, i  
volia transmetre a la societat d’Oliva és que tots aqueixos milions, el milió d’euros 
de CHG si les dues sentències a la fi són en contra, i tenen el diferencial de 300.000 
euros en un cas, i de 700.000 en un altre, més l’1.900.000 si ho ratifica el Tribunal 
Suprem a Madrid, suposaran una quantitat que operativament en el pressupost no 
podrem fer és. L’empresa per un cas, i la família per un altre, poden exercir el seu 
dret. Jo el que plantejava és això, jo no tindré operativament aqueixos diners si fan 
ús del seu dret. És tot el que li he de dir.”

 Sr. Fuster Mestre: “Ho faré breu, perquè estem cansant un poc a la gent. Anem a 
vore,  Sr.  Pi.  Està  dient  en 2004, efectivament,  que inicia  per part  dels  familiars 
l’expropiació, que expropiem; així ens evitem el problema d’anar al jurat provincial 
d’expropiació.  Expropiem.  Que  els  ciutadans   d’Oliva  paguen  allò  que  diu  la 
família; 2.800.000 euros. Expropiem. Els donem 2.800.000 euros i endavant; i ens 
evitem anar al TSJ i al Tribunal Suprem. Això és el que m’acaba de dir. Així evitem 
el problema. No és més coherent, li torne a repetir, la valoració del tècnic municipal 
amb 821.000 euros, que després no ratifica el jurat provincial d’expropiació, jurat 
provincial d’expropiació de la Comunitat Valenciana, que diu, s’han equivocat en 
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són  39.000  euros  més,  851.000 euros.  Molt  lluny  dels  3.100.00 que  demana  la 
família. Torne a repetir, defensant els seus propis interessos. Jo crec que en aquell 
moment  l’ajuntament  va  fer  el  que  havia  de  fer,  com  també  crec  que  aquesta 
corporació ha fet el que havia de fer; defensar els interessos de tots els ciutadans 
d’Oliva. I que siga el Tribunal Suprem qui decideix si accepta la valoració que diu la 
família  que  valen  els  terrenys,  o  si  accepta  la  valoració  del  jurat  provincial 
d’expropiació de la Comunitat Valenciana. Ja vorem. Això està per vindre, perquè a 
la millor no és ni un, ni l’altre; però en tot cas, ja no són 3.100.000. El recurs de 
cassació  fa referència a 1.900.000 euros. Després ja vorem el que passa. Per tant, 
entenguem que abans i ara, els regidors, les corporacions, han fet el que tocava fer, 
que és  defensar  els  interessos  de l’ajuntament,  de  tots  els  ciutadans;  no podíem 
nosaltres donar-li el preu que demanaven els propietaris; que és el que vosté m’ha 
dit. Expropiació i acabem amb el tema. Perdone, nosaltres no estem ací per a això. 
Pel que fa a la primera qüestió que ens ha plantejat,  les permutes aprovades per 
unanimitat;  26  d’abril  i  10  de  maig  de  2007,  per  tots  els  regidors  d’aqeust 
ajuntament, amb una sentència desfavorable, favorable a la Generalitat Valenciana, 
que recorre es pot solventar fàcilment. Si en aquell moment l’empresa tenia l’interés 
que tenia l’ajuntament, i continua mantenint-lo, simplement el que ha de fer la Sra. 
alcaldessa és anar a parlar amb la conselleria i esclarir-ho; tan fàcil com això, perquè 
si les dues parts estem d’acord, no sé per què ha d’haver una tercera part discordant. 
Tenint en compte que una qüestió que és l’ermita de sant Pere, s’havien fet gestions 
per  muntar  l’aula  de la  natura de la  marjal  Pego-Oliva,  en aquells  moment,  per 
cedir-la a la conselleria.  Faça el que haja de fer. I si vol, jo l’acompanye. Quan 
vulga, a l’hora que vulga, i el dia que vulga.”

 Sr. Pi Aparici: “Em congratule amb el guant que m’ha tirat, perquè efectivament jo 
veig que són quantitats  molt  elevades.  Si efectivament podem desencallar  aquest 
tema sense fer aquest dispendi, jo on haja d’anar, vaig de la seua mà. Efectivament li 
agarre el guant.”

 Sra. Mañó Peris: “Sra. Cotaina, a mi em sembla molt bé que vosté faça xocolatada 
per a les mestresses de casa, per als jubilats, per a mig poble si vosté vol; jo no li dic 
a vosté que no; jo el  que li  dic a vosté és que li  va eixir  malament,  que va fer 
xocolate per a mig poble i només en van anar 50. I després, qui té la culpa? El  
president  de la   Llar  de Jubilats,  que ha anat  per ahí  dient  que ha boicotejat  la 
xocolatada. Això per un costat. I per l’altre, ha llegit vosté aquest registre? Si vosté 
l’ha llegit, ahí pot vore bé tot el que el president demana, perquè el pobre home no 
sap ja si va cap a la dreta, si cap a l’esquerra, o cap a on, perquè li han prohibit tot, 
fer qualsevol acte en la Llar de Jubilats; i la Llar de Jubilats sempre ha sigut  única i 
exclusivament per als jubilats; després ha hagut associacions que han necessitat un 
lloc i s’ha deixat; però no han tingut mai cap problema; han fet el que han hagut de 
fer, i ja està. Ni més, ni menys.”
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 Sra.  alcaldessa: “Per  finalitzar,  i  pel  que fa  referència  a  les  preguntes  que van 
adreçades a l’Alcaldia, contestaré les que puga, les que he pogut recollir, i les que 
no,  es contestaran per escrit.  Pel que fa a la intervenció  de la Sra.  Inma Mañó, 
esclarir-li  que des d’una delegació, siga la que siga de l’Ajuntament d’Oliva, es 
treballa per tots, estiguen associats o no estiguen associats. El registre que diu vosté 
és un registre que presenta una persona en els termes que ell pretén manifestar; jo li 
diré al  respecte  que des de la  delegació de Benestar  Social  en organitzar  l’acte, 
s’organitza per a tots els jubilats d’Oliva, estiguen  associats o no estiguen associats, 
torne a repetir. I com que no tenien cabuda en la llar, s’organitza en un altre centre; 
totalment correcte; i se’ls facilita l’accés  amb autobús, i organitzant un berenar amb 
un ball. Al respecte jo no sé què consideraran ací els presents, ni què pot considerar 
vosté,  quan per part del president de l’associació,  pretén que aqueixa xocolatada 
vaja adreçada única i exclusivament a la gent que està associada; i després, el que fa 
és canviar  les  notes que es posen del  lloc i  quan es fa;  per  tant  ahí  ja  cadascú 
interpreta si hi ha o no hi ha boicot; perquè res més enllà de voler treballar per tot el 
poble; i prohibir-li fer una junta, n’ha fet moltes, on des de la delegació de Benestar 
Social, no se li ha exigit, com en altres vegades, estar present la regidora.  Després 
hi ha preguntes del Sr. Peiró respecte d’Aigua Blanca. Dir-li que els propietaris, ací 
n’hi ha alguns, i diguem-ne que qui porta un poc és el portaveu d’Aigua Blanca  que 
sap  que  s’està  treballant,  perquè  han  pogut  estar  presents  per  poder  respondre 
aqueixes  preguntes.  Per  tant,  s’està  treballant,  i  ells  són  sabedors  de  tota  la 
tramitació  i  tot  com s’est`pa  portant  cap  endavant.  Pel  que  fa  a  la  pregunta  de 
Rabdells, dir-li que l’arquitecte i el promotor ja s’han reunit, han arribat a un acord 
respecte a les millores; i les millores a què s’ha arribat d’una forma conjunta serà el 
promotor qui les pague, i els representants dels propietaris que estaven presents són 
coneixedors de l’acord.”

 Sr.  secretari  accidental:  “La  pregunta  es  pot  considerar  contestada.  A  títol 
informatiu,  el  promotor va presentar un projecte d’ajardinament de la zona,  com 
estava exigit en el programa. Aqueix projecte va a càrrec seu completament; no ha 
de generar cap quota complementària, ni cap retaxació de càrregues. Això ho saben 
els representants dels propietaris que estaven en la reunió. La tramitació d’aquest 
projecte  d’ajardinament  s’ha  sotmés  a  informació  pública,  i  efectivament  s’han 
presentat  al·legacions;  l’arquitecte,  com que  les  al·legacions  són  de  millores  de 
naturalesa tècnica, ja ha parlat amb el promotor per vore quines són acceptables i 
assumibles; i es contestaran i d’acord amb les contestacions s’aprovarà el projecte. 
Però aqueix projecte no ha de generar, i això ja ho saben tots els representants, cap 
tipus  de  despesa  addicional  per  als  propietaris.  Per  esclarir  el  tema  a  nivell 
informatiu.”
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 Sra. alcaldessa: “Pel que fa a una altra pregunta del Servef, dir-los que ahir mateix 
vam tindre una reunió amb el director del Servef, que va vindre ací, i que hui mateix 
ja  s’ha  sol·licitat  una  màquina  que  realitzarà  moltes  de  les  tramitacions  que  es 
realitzaven de forma presencial ací,  en el nostre centre; i hui mateix s’han signat 
perquè isca i que Oliva puga tindre els serveis que tenia i no deixar de comptar amb 
ells. Serà una màquina tipus caixer, ens van explicar, que realitzarà aqueix tipus de 
gestions.  I  amb  caràcter  d’urgència  hui  s’ha  demanat,  perquè  hi  ha  un  nombre 
limitat  i  no  volem que  Oliva  deixe  de  tindre  aqueixa  màquina,  perquè  puguen 
continuar prestant-se els serveis. Pel que fa a la Cambra Agrària, jo pense que som 
sabedors que propietaris de l’edifici era la Conselleria d’Agricultura, que li passa 
l’edifici a Sanitat. Hem tingut converses amb Sanitat, perquè sabíem que tot i que la 
Conselleria d’Agricultura li passava això a Sanitat, era inviable que la Conselleria 
de Sanitat, veient com està l’edifici, puga ubicar, per al que pretenia, que crec que 
era per al servei del SAMU. Per tant, la conselleria ha manifestat la seua intenció 
que  aqueix  edifici  siga  municipal.  Els  tècnics  de  l’ajuntament  estan  acabant 
d’elaborar, perquè urgia moltíssim, i jo havia d’haver-lo portat a primers d’aquest 
mes,  a  la  diputació,  el  projecte  elaborat  i  tot  quantificat,  per  tal  que,  segon  va 
manifestar el president Rus, la seua intenció que fóra la diputació que pagara la 
rehabilitació de l’edifici  de la Cambra Agrària per a tots els llauradors. Per tant, 
estan treballant de forma urgent l’arquitecte municipal per acabar-lo i que es puga 
portar a la diputació, perquè hi ha el compromís ferm que això serà així. La quantia, 
procurarem no excedir-nos crec que de 200.000 euros, i no sé si hauran vist les 
fotos, les últimes fotos que els nostres tècnics han fet  a l’edifici;  però posats en 
contacte  amb  una  representació  dels  llauradors,  manifestaven  que  ells  tampoc 
pretenien tindre un edifici amb unes instal·lacions ambicioses i complicades, perquè 
des de l’ajuntament ja es tenia un projecte elaborat. Volen tindre’l, utilitzar-lo, i han 
manifestat l’ús que volen donar-li; per tant, no és massa ambiciós, i volem que la 
quantia que se’ns done siga suficient per a sufragar-ho tot. Pel que fa al conseller de 
sanitat, dimarts passat jo vaig estar reunida per la vesprada a València amb ell, i 
tenim prevista una altra reunió, esperem que siga la setmana que ve, on el regidor de 
Sanitat que no va poder vindre dimarts passat i tenia guàrdia, que puga assistir per 
tractar  tots  els  temes.  Pel que fa a penjar  l’acta  del  plenari  a la  pàgina web, es 
traslladarà perquè els nostres tècnics que la gestionen i la manipulen que puguen fer-
ho. El plenari passat va quedar sobre la mesa una moció que el Partit Popular no ha 
volgut portar hui, perquè volem portar-la a la comissió; la portàvem amb caràcter 
urgent  i  pensem que ja  que  ha  passat  aquell   plenari  i  no  es  va  portar,  que  la 
portarem a al comissió perquè s’estudie; referent a la connexió de wifi en el saló de 
plens. La portarem a al comissió ip podrem tractar-la i estudiar-la entre tots. Pel que 
fa al centre hípic, tots sabeu que quan es va vindre a manifestar la intenció que el 
centre hípic puguera ubicar-se a Oliva, es va vore per part de tots, perquè nosaltres 
el  primer que vam fer quan se’ns va plantejar  en el  despatx,  que això,  amb els 
mateixos responsables, els responsables de CHG i els responsables de la hípica, que 
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ho portaren ells als partits  i  que foren ells  qui ho transmeteren  i ho explicaren. 
Després, per part de l’ajuntament es va vore la necessitat que això era una cosa molt 
beneficiosa per a la nostra ciutat, portar-ho endavant. S’està realitzant tot de forma 
ràpida perquè els permisos  estiguen el dia 14 de febrer; s’està treballant de forma 
urgent perquè això siga així. Del tema dels mupis jo li diria, Sr. González, que hui 
hem aprovat una acta; que de veritat res més lluny de la meua intenció d’ofendre; i  
m’agradaria que es llegira anotat  a l’acta, jo el remet a la pàgina 54 on es fa la 
intervenció  meua referent  a  això,  i  vorà  com que  ni  tan  sols  entre  línies  jo  no 
amenace a ningú; simplement li dic que és un tema que no està esclarit per haver un 
conveni verbal; però si vol ho parlem, es llig la pàgina 54 on està la intervenció, i de 
totes formes vorà com no hi ha  cap intenció;  ni  entre línies, ni no entre línies, 
perquè entre altres coses no és fa referència directament a la seua persona. I no he 
recollit cap altra pregunta; si hi ha cap altra les contestaré per escrit.” 

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  la  senyora  presidenta  alça  la  sessió  a  l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s’estén  aquesta  acta,  cosa que,  com a  secretari,  certifique,  amb el  vist  i  plau  de la 
senyora presidenta.

 Vist i plau
La presidenta
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