
Minuta núm. 08

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
31 DE MAIG DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 23.25 
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
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
TERESA GASCON ESCRIVA
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:
CESAR A. NARBÓN CLAVERO

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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ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 29 DE MARÇ DE 2012.

Es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sr. Salazar Cuadrado: “És una matisació. No sé si serà un error de transcripció. En 
la data. És només un número que s’ha de canviar. Jo deia; diu en l’acta, parlant del 
pla d’ajust, en la pàgina 11 de l’acta “És evident que aqueix cinc per cent s’aplicarà 
a una revisió cadastral molt severa, que paulatinament anirà augmentant, de forma 
que arribarem a 2012 i perquè tinguen una idea molt clara, per exemple una vivenda, 
un immoble que hui pague 600 euros, quan arribe a 2012 pagarà quasi 1.000 euros, 
de contribució urbana; així de clar.” Ahí posa 2012, és evident que el pla és per a 
deu anys i hauria de posar 2022, en els dos. Només això. Imagine que serà un error 
de transcripció.”

 Sra. alcaldessa: “Recollit l’error; es modificarà.”

El Ple de l’Ajuntament, després d’incorporar la modificació indicada, per unanimitat, 
acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 29 de març de 2012, i s’autoritza la seua 
transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

Tot seguit, la Sra. alcaldessa, manifesta el següent:

 Sra. alcaldessa: “Abans de continuar amb la primera part, i com que hi ha molts 
punts en l’ordre del dia, i per a donar opció a tots, anem a seguir el que marca el 
ROFRJEL  en  el  seu  article  94.  Hi  haurà  una  exposició  proposta  del  grup,  en 
consumir un primer torn, si en aqueixa intervenció hi ha cap persona al·ludida, es 
concedirà la paraula, que serà breu i concisa, i si no, si es considera, s’encetarà un 
segon torn de paraula, i amb això es donaran per finalitzades les intervencions.”
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PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA.

SEGON. DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DEL SERVICI EN EL 
CENTRE  POLIVALENT  D’ACTIVITATS  SOCIO-CULTURALS”,  I  TAMBÉ 
DEL REGIDOR DE CADA UN DELS PARTITS POLÍTICS QUE COMPOSEN 
EL GOVERN D’OLIVA, COM A MEMBRE D’AQUESTA COMISSIÓ, I DELS 
ASSESSORS PROFESSIONALS EXTERNS DE LA MATEIXA.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Foment Econòmic, en reunió que va 
tindre lloc el 17 de maig de 2012, que textualment diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC
ASSUMPTE: DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DEL SERVICI EN EL CENTRE 
POLIVALENT  D’ACTIVITATS  SOCIO-CULTURALS  ,  I  TAMBÉ  DEL  REGIDOR  DE 
CADA UN DELS PARTITS POLÍTICS QUE COMPONEN EL GOVERN D’OLIVA, COM A 
MEMBRE D’AQUESTA COMISSIÓ, I DELS ASSESSORS/PROFESSIONALS EXTERNS 
DE LA MATEIXA.

Relació de Fets
Vista la necessitat de donar cobertura a l’explotació del SERVICI SERVICI EN EL CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS , previsiblement, mitjançant la gestió 
indirecta i a través de la fòrmula de la concessió.

Vist l’informe emés pel departament de Contractació, de data 15 de maig de 2012, en el qual es 
detalla la necessitat que la Corporació designe una Comissió d’estudi per a l’elaboració d’una 
memòrica de servici per declarar la conveniència i oportunitat per a l’exercici de la’actividad  
econòmica  i  per  a  determinar  la  forma  de  gestió,  el  règimen  jurídic,  el  règim  financer  i  
econòmic i, l’abast social i de les prestacions del servei.

Fonaments de Dret
-Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local .
-RD  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
-Reglament de Servicis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
-RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Tex Refos de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

Exposats tots aquestos fets, revisats els documents presentats, fetes les intervencions pertinents  
per part dels membres de la Comissió, i també les dels tècnics assistents

Aquesta COMISSIÓ DE FOMENT ECONÒMIC EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 17 de 
maig de 2012, amb el vot favorable de la Sra. Alcaldessa (com a presidenta de la Comissió)  
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(PP), el vot favorable de la Sra. Inmaculada Mañó Peris (PSOE), el vot favorable de la Sra.  
Immaculada Ibiza Cots (BLOC-Compromís), el vot favorable de la Sra. Yolanda Pastor Bolo 
(G.M.  PROYECTO OLIVA)  el  vot  favorable  del  Sr.  José  Salazar  Cuadrado (G.M.  GENT 
D’OLIVA); i EN LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT del dia 25 de maig de 2012, 
amb el  vot  favorable de la Sra.  Alcaldessa (com a presidenta de la Comissió)  (PP),  el  vot  
favorable de la Sra. Ana Mª Morell Gómez (PSOE), el vot favorable de la Sra. Immaculada  
Ibiza Cots (BLOC-Compromís), el vot favorable de Sr Blai Peiró Sanchis (G.M. PROYECTO 
OLIVA), el vot favorable del Sr. José Salazar Cuadrado (G.M. GENT D’OLIVA) i per tant, 
PER UNANIMITAT de tots els partits polítics assistents a les dues Comissions, presenta davant 
el plenari de l’Ajuntament d’Oliva la següent PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.- Que per aquest servei del (Centre Polivalent d’Activitats Socio-Culturals) es designe 
una Comissió d’Estudi,  amb l’objecte de redactar una Memòria relativa als aspectes, social, 
jurídic, tècnic i financer de l’activitat econòmica en qüestió, i també de la forma de gestió; que 
estarà composada pels membres següents:

*PRESIDÈNCIA: Sra. Alcaldessa, o regidor/a en el qual delegue.

*VOCALS:
-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Jesús Aparisi Romero
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Salvador Fuster Mestre.
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: David González Martínez.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Blai Peiró Sanchis.
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.
-  Assessors/professionals  externs  amb experiència  en el  sector  professional  corresponent  en 
cada cas:

1.- Assessor designat pel “Partit Popular”: Isabel Santapau Marti
1.- Per conformitat i amb el vot favorable de “la resta dels partits” (Partit Socialista Municipal,  
Bloc-Compromís,  Proyecto Oliva,  Gent  d’Oliva):  La Comissió d’Estudi  podrà,  en qualsevol 
moment,  sol.licitar  la  incorporació  d’un  assessor  o  professional,  segons  les  necessitats  o  
circumstàncies de l’assumpte a debatre, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la 
matèria en qüestió.

*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.

SEGON.-  Que  s’incoe  un  expedient  de  conveniència  i  oportunitat  sobre  aquesta  activitat 
econòmica per tal de garantir la gestió i explotació, de l’espai destinat al seu servici; i que es  
realitzen les prestacions que es determinen en la Memòria que elaborarà la Comissió d’Estudi.

TERCER.-  Que s’ordene la redacció de la Memòria  que haurà  d’estar  integrada pels  punts 
següents:
1.- Aspecte social i abast de les prestacions a favor dels administrats.
2.- Aspecte jurídic i administratiu.
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3.- Aspecte tècnic i financer de l’activitat econòmica (aspecte econòmic)
4.- Indicació de la forma de gestió.
5.- Establiment del règim jurídic, on es declare expressament que l’activitat de la qual es tracte  
queda assumida per l’Ajuntament d’Oliva.”
No obstant això el Plenari de l’Ajuntament resoldrà el que crega més oportú.”

Atés que la Sra. Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal, el 
Sr.  David  Gonzélez  Martínez,  portaveu  del  Grup  BLOC-Compromís  i  el  Sr.  José 
Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Gent d’Oliva, a l’empara del que disposa l’article 
97.5  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats 
Locals,  presenten  la  següent  esmena  de  substitució  al  punt  Primer  de  la  Proposta 
d’Acord  de designació  de  la  Comissió  d’Estudi  dels  Serveis  a  prestar  en  el  Centre 
polivalent d’Activitats Socioculturals, de manera que la redacció quede com tot seguit 
s’indica:

“PRIMER.-  Que  per  aquest  servei  del  (Centre  Polivalent  d’Activitats  Socio-Culturals)  es 
designe una Comissió d’Estudi, amb l’objecte de redactar una Memòria relativa als aspectes, 
social,  jurídic,  tècnic i  financer de l’activitat econòmica en qüestió,  i  també de la forma de 
gestió; que estarà composada pels membres següents:

*PRESIDÈNCIA: Sra. Alcaldessa, o regidor/a en el qual delegue.

*VOCALS:
-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Jesús Aparisi Romero
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Salvador Fuster Mestre.
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: David González Martínez.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Blai Peiró Sanchis.
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.

La Comissió d’Estudi,  podrà,  en qualsevol  moment,  sol·licitar  la incorporació amb caràcter  
extraordinari  d’un  assessor,  professional  o  representants  d’associacions  locals  inscrites  al 
Registre  Municipal  d’Associacions,  segons les  necessitats  o  circumstàncies  de l’assumpte a 
debatre, sense que això supose la categoria de vocal ni membre amb caràcter permanent de la  
Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la matèria en qüestió.

*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.”

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

 Sr. González Martínez: “Sra. alcaldessa; l’esmena que presentem els portaveus del 
Partit Socialista,  Ana Morell,  jo mateix, i el portaveu de Gent d’Oliva. Li’n faig 
arribar quatre d’esmenes, que són les esmenes als quatre punts que vénen.”
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 Sra. alcaldessa: “Sr. González,  ens agradaria que ens esclarira un poc l’esmena, 
perquè  en  la  comissió  pertinent  es  pretenia  que  cada  grup polític  presentara,  si 
considerava, algun assessor extern; sí que va ser el Partit Popular qui va presentar a 
una persona, i en aquesta esmena no la veiem inclosa; i sí que va quedar d’acord el 
que vostés proposen, que en qualsevol moment s’incorporara qualsevol persona que 
puguera esclarir algun tipus de qüestió per fer millor aquesta concessió. Per tant, li 
agrairia que ens ho esclarira.”

 Sr. González Martínez: “En primer lloc recordar que l’esmena la presentem tres 
portaveus de tres grups municipals, i el motiu, la raó de l’esmena, és que nosaltres 
considerem, i així ho consideràvem, que com a membres i com a vocals d’aquestes 
comissions,  han d’estar  formades per  regidors,  o tècnics  de la  casa.  I  que si  en 
qualsevol moment es requereix d’assessorament extern puntual, bé d’un professional 
entés en la matèria,  o bé de qualsevol associació local que vaja a ser usuària,  o 
qualsevol altre membre que siga un informador privilegiat, puga incorporar-se, però 
mai com a membre vocal, ni com a membre nat de la comissió, sinó com a membre 
puntual, que puga vindre a alguna de les reunions. Com que l’última comissió era 
amb caràcter extraordinari i no s’admetien esmenes, presentem en aquest moment 
l’esmena al plaenari, fent ús de la legalitat vigent.”

 Sr. alcaldessa: “Per tant, el que entén aquesta Alcaldia, aquesta alcaldessa, és que 
vostés el rebuig, amb aquesta esmena, a l’assessora externa que va proposar el Partit 
Popular. És així?”

 Sr.  González  Martínez: “L’esmena  el  que diu és  substituir  el  punt  primer  una 
redacció per aquesta redacció; entenem que l’assessora externa que va proposar el 
Partit  Popular,  podrà  incorporar-se,  de  forma  puntual  quan  el  Partit  Popular  ho 
requeresca, amb aquesta esmena; i per tant considerem que està salvaguardat aqueix 
dret.”

 Sra. alcaldessa: “D’acord; com que en la comissió es va votar favorablement, fins i 
tot la inclusió de la persona, l’assessor extern que proposava el Partit Popular, és 
clar que el Partit Popular no acceptarà l’esmena; la votarem, per suposat, i sí que 
requeriran, de forma continuada, per la capacitat de treball, i d’haver participat en 
meses, en les quals ací, en aquest ajuntament, ni eren conegudes, i recorde a tot el 
món que ha sigut una proposta del Partit Popular, una forma de treball que ací no 
s’havia encetat mai, i que sí que requerirem, de forma continuada, reunió rere reunió 
perquè aquesta assessora s’incorpore.”

Sotmesa a votació l’esmena, voten a favor els regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
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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 vots a favor: 
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), voten en contra els regidors Sr. 
Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. 
Escrivá Tormo, Sra. Gascón Escrivá i l’alcaldessa Sra. María Consuelo Escrivá Herraiz 
(7 vots  en contra  del  Grup PP),  conseqüentment  s’aprova l’esmena  i  s’incorpora al 
dictamen.

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

Primer.- Que per aquest servei del (Centre Polivalent d’Activitats Socio-Culturals) es 
designe una Comissió d’Estudi,  amb l’objecte  de redactar  una Memòria  relativa  als 
aspectes, social, jurídic, tècnic i financer de l’activitat econòmica en qüestió, i també de 
la forma de gestió; que estarà composada pels membres següents:

*PRESIDÈNCIA: Sra. Alcaldessa, o regidor/a en el qual delegue.
*VOCALS:
-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Jesús Aparisi Romero
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Salvador Fuster Mestre.
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: David González Martínez.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Blai Peiró Sanchis.
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.

La Comissió d’Estudi,  podran,  en qualsevol  moment,  sol·licitar  la incorporació amb 
caràcter extraordinari d’un assessor, professional o representants d’associaciones locals 
inscrites al Registre Municipal d’Associacions, segons les necessitats o circumstàncies 
de l’assumpte a debatre, sense que això supose la categoria de vocal ni membre amb 
caràcter permanent de la Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o 
la matèria en qüestió.

*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.

Segon.- Que s’incoe un expedient de conveniència i oportunitat sobre aquesta activitat 
econòmica per tal de garantir la gestió i explotació, de l’espai destinat al seu servici; i 
que  es  realitzen  les  prestacions  que  es  determinen  en  la  Memòria  que  elaborarà  la 
Comissió d’Estudi.

Tercer.- Que s’ordene la redacció de la Memòria que haurà d’estar integrada pels punts 
següents:
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1.- Aspecte social i abast de les prestacions a favor dels administrats.
2.- Aspecte jurídic i administratiu.
3.- Aspecte tècnic i financer de l’activitat econòmica (aspecte econòmic)
4.- Indicació de la forma de gestió.
5.- Establiment del règim jurídic, on es declare expressament que l’activitat de la qual es 
tracte queda assumida per l’Ajuntament d’Oliva.”

Acabada la votació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Peiró Sanchis: “Des de Projecte Oliva farem una explicació del vot, tant en el 
que és el dictamen de la comissió, com l’esmena que han presentat els grups de 
l’oposició;  dir  que  des  de Projecte  Oliva  hem recolzat  l’esmena presentada  pels 
grups de l’oposició perquè no podem començar creant unes comissions en les quals 
no hi hagen uns criteris comuns de partida, i que ens done una forma de treballar 
conjunta.  L’esmena recull  al  proposta  feta  per Projecte  Oliva en la  Comissió de 
Foment Econòmic, d’incloure un article de forma que la comissió puga cridar en 
qualsevol moment a personal especialista en la matèria, per ajudar els regidors que 
formarem part de la comissió de treball. Des de Projecte Oliva manifestem el nostre 
compromís de treballar, i de plantejar propostes de gestió al servei que es tracte, i  
que siga de la millor forma possible per als veïns. A pesar d’això, dir que quan es va 
plantejar la construcció dels edificis,  dos dels que es plantegen, que és el Centre 
Polivalent,  i  el  Trinquet,  no se’ns  va donar  en aquell  moment  la  possibilitat  de 
decidir si eren els millors, les millors opcions per gastar-nos els diners; però així i 
tot, anem a plantejar propostes positives i treballar en aqueix sentit, Sí que volem 
que conste en acta que la participació en aquestes comissions de treball suposarà 
multiplicar l’esforç dels dos regidors de Projecte Oliva, en comparació a altres grups 
municipals, com el PP, el PSOE, o el Bloc, que en l’actualitat tenen sous pagats pels 
olivers, tots els mesos, a través del pressupost; regidors amb delegacions, i alguns 
sense elles. Nosaltres participarem en les comissions, encara que hàgem de robar 
hores  del  nostre  treball  personal,  que  realitzem  fora  de  l’ajuntament.  Vull  que 
almenys se’ns reconega l’esforç que aquestos dos regidors de Projecte Oliva han de 
fer per acudir, en ocasions fora de l’horari del nostre treball a aquestes reunions; i 
que almenys supose un reconeixement front als altres regidors que sí que cobren pel 
mer fet de ser regidors. Així i tot, poden comptar amb nosaltres i el nostre treball per 
plantejar  propostes perquè els  olivers puguen tindre un servei públic  de qualitat, 
amb les millor propostes de gestió dels serveis. Ahí sempre ens trobaran.”

 Sra. alcaldessa: “Com a resposta al que acaba de dir, dir-li que el Partit Popular fa 
aquesta proposta, és una forma de treball que ací en aquest ajuntament mai s’havia 
encetat, per considerar que aqueixos criteris comuns eixiran, quan estiga finalitzat 
tot el treball en la mesa proposada. D’entrada ja trobem que aquesta esmena el que 
fa és evitar que una persona molt competent, estiga present; una persona que ja ha 
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treballat en meses d’aquest tipus. De totes formes, és política, s’accepta; però torne i 
reitere a dir que el Partit Popular proposarà a aquesta persona, molt vàlida, reunió 
rere reunió, perquè així també ho podrem fer.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que el  caràcter  d’aquesta esmena el que no 
pretén és, precisament, entrebancar la possibilitat de participar, o donar participació 
a qualsevol persona que siga competent en la matèria que anem a tractar. Això no és 
veritat. Per tant, vosté no pot assegurar que nosaltres el que pretenem amb aquesta 
moció,  els  qui  hem votat  a  favor,  és  entrebancar  que  aquesta  persona participe 
activament en les comissions; tot el contrari, el que es tracta és d’obrir la possibilitat 
al fet que qualsevol persona, capacitada, competent, entesa en la matèria que anem a 
tractar, en qualsevol moment es puga incorporar. No podem cenyir-nos a noms ja 
d’eixida, perquè d’una forma o altra ja estem entrebancant la possibilitat de donar la 
participació a més gent. Per tant el que pretenem és obrir el ventall perquè qualsevol 
persona, i requerir-la en el  moment,  que es puga acomodar a la comissió que la 
requerim. Per tant, molt lluny de deixar fora absolutament a ningú d’eixida. Va en 
aqueix sentit  la proposta que hem fet a través d’aquesta esmena. Per tant el  que 
volem és això, obrir el ventall, donar participació i buscar les persones més adients, 
més  competents  en  cada  matèria,  perquè  puguen  assessorar  en  aquestos  quatre 
problemes que en aquest moment té l’ajuntament, i que vosté, de moment, no ha 
pogut solucionar per si mateix, si no, no ens hauria donar participació a la resta. I no 
li  ho  dic  en  mal  sentit.  Tan  de  bo  ens  donara  sempre  participació  en  totes  les 
qüestions municipals. Tant de bo sempre fóra així, de veritat. Ací el company Blai 
Peiró deia el sobreesforç que hauran de fer dos regidors; jo no sé què puc dir-li; un 
només,  imagine.  Jo  estic  ací  des  de  les  quatre.  És  evident  que  anem a  fer  un 
sobreesforç, com sempre l’hem fet gustosament. I per tant aqueix plus de dedicació 
el farem perquè estem treballant per la nostra ciutat, i això ens ompli. No hi ha salari 
més gran per  a nosaltres  que treballar  per la nostra  ciutat,  i  el  reconeixement,  i 
sobretot  la  participació  en  temes  importants.  Per  tant,  aqueixa  és  la  qüestió. 
Participació;  obrir  el  ventall  perquè  qualsevol  persona  es  puga  incorporar  en 
qualsevol moment; no, com ja he dit, no entrebancar la possibilitat a altres persones. 
Sobretot, això, tindrem la possibilitat de treballar tots junts per a d’una forma o altra 
donar una solució a quatre problemes que té l’ajuntament hui en dia, i que vosté sola 
no ha pogut solucionar.”

 Sra. Morell Gómez: “M’agradaria fer dos aclariments. Primer estic molt contenta, i 
ho dic de veritat, tinc molta satisfacció que se’ns haja donat participació a tots els 
partits polítics; i aquesta forma de treballar, que anem a vore quina productivitat té; 
estic molt contenta que siga així; això no ho dubte. Ha fet vosté una afirmació que jo 
no compartesc; és com si tinguérem alguna cosa en contra de la persona que vosté 
ha demanat que siga l’assessora; no, no hi ha cap cosa en contra d’una persona que 
vulga treballar pel nostre poble., Jo ho vaig manifestar en la comissió pertinent, que 
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pensava  que  s’hauria  d’obrir  un  poc  més  aqueix  ventall,  perquè  hi  havia 
associacions que també ens podrien aportar certes idees, respecte de l’ús que se li 
podia donar,  o esperàvem que podríem donar-la.  Per tant  el  fet  que hi haja  dos 
assessors,  o  quatre,  o  sis,  l’única  cosa  que  fa  és  intentar,  o  farà  que  aqueixes 
reunions siguen poc productives. En aquell moment que la comissió considere que 
es pot, que pot vindre una persona de l’àmbit que siga, en funció de la infrastructura  
de  què  parlem,  que  siga  professional  en  aqueix  àmbit,  se  sol·licitarà  sense  cap 
problema. Peròp crec que limitar el nombre de persones que poden vindre a donar-
nos idees, a donar-nos una llum, a quin tipus de funcionament o viabilitat volem 
donar-li al servei, crec que és limitar-ho, però que no hi ha cap problema que en 
qualsevol moment que es considere, que la comissió requeresca la persona que havia 
nomenat i que vinga.”

 Sr. González Martínez: “A mi m’agradaria insistir que aquesta esmena, igual que 
les que vindran, no impedeixen la participació de qualsevol persona, Això que quede 
clar. I en segon lloc, també m’agradaria recordar que els quatre regidors del Bloc-
Compromís que tampoc tenen sou, també treballaran i ho donaran tot per treballar 
per tota la tasca que estan fent en aquest moment.”

 Sra. alcaldessa: “Bé; pense que ja ens hem saltat l’article 94 del ROFRJEL. Anem 
a  intentar  complir-lo.  Jo  no  sé  si  el  Sr.  Salazar  s’havia  sentit  al·ludit,  però  el  
ROFRJEL diu que per al·lusions  la  intervenció serà breu i  concisa.  M’agradaria 
respondre per finalitzar aquesta roda, i dir que m’acabe d’adonar que en la comissió 
no es van tindre les coses clares, i no es van adonar que independentment que el 
ventall quedava obert. Simplement vostés, en aqueix moment, en el moment de la 
comissió, no van trindre la capacitat d’aportar a ningú. I nosaltres sí que vam tindre. 
I que quedava obert el ventall. O siga, aqueixa persona era la nomenada pel Partit 
Popular, i el ventall quedava obert per a qualsevol moment, qualsevol partit poder 
cridar a qui considerara que hauria de cridar que podria aportar. A vore, no hem 
pogut solucionar. No hem pogut solucionar? Mire, Sr. Salazar, vaig a dir-li alguna 
cosa. Solucionar-ho ja d’entrada és acabar el Polivalent, que es va inaugurar el dia 
abans de la investidura, i que pràcticament hem necessitat un any per finalitzar les 
obres que no estaven finalitzades. I com bé ha dit, el Sr. Blai Peiró, m’alegra que ho 
haja  dit  el  Sr.  Blai  Peiró,  m’alegra  que  haja  dit  que  no  es  va  pensar  en aquell  
moment  per vore què era,  o per  dir  quins edificis  eren els  que més necessitava 
aquest  poble,  perquè  hem dit  moltes  vegades  de  forma  reiterada,  que  el  centre 
Polivalent  hauria  pogut  estar  substituït  perfectament  pel  Centre  de Salut  de sant 
Francesc; haver-lo donat a la Conselleria de Sanitat, i que els ciutadans hagueren 
pogut estar disfrutant-lo. Per tant, tenim molta capacitat  de treball,  per això hem 
sigut capaços d’encetar una forma de treball que ací no s’havia tingut. Algú s’ha 
sentit al·ludit. Vosté, Sra. Morell, l’he esmentada?”
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 Sra. Morell Gómez: “El meu partit s’ha sentit al·ludit.”

 Sra. alcaldessa: “Perfecte. Breu i concisa, com diu el ROFRJEL.”

 Sra. Morell Gómez: “No patesca. Seré molt breu. Respecte al Centre Polivalent ha 
dit alguna cosa que no era veritat. Les obres estaven finalitzades. El que quedava per 
fer era el centre de transformació. I li recorde que el mes de juliol, el dia 6 de juliol  
vam tindre una reunió, que vosté nega; jo sempre dic que és la meua paraula contra 
la  nostra,  l’anterior  regidor  d’Hisenda  li  va  recordar  que  tenia  una  partida  amb 
60.000 euros que cobria totes les despeses per al centre de transformació de mitjana 
tensió del Centre Polivalent. També li recorde que el Grup Socialista va presentar 
una moció, no recorde el mes si setembre o octubre, em diuen que setembre, va 
presentar una moció en què li recordava i li pregava que fera les gestions oportunes 
per fer l’adjudicació del centre de transformació; perquè la partida, i a més li pic 
recordar que vostés les van adjudicar en una partida, es van equivocar, i van haver 
de tronar a adjudicar. Això també li ho recorde que va passar. I si no li ho pregunta 
al tècnic competent que igual que m’ho va dir a mi li ho podrà recordar a vosté. 
Aleshores no diga i no faça afirmacions que no són reals. I el Centre Polivalent no 
s’ha obert abans perquè vosté no ha fet les gestions que hauria d’haver fet per poder-
lo obrir; que són les mateixes gestions que ara s’estan fent, en el seu moment es 
podrien haver fet, perquè el centre de transformació tenia diners; i el que no va fer 
és fer el plec de condicions per a fer l’adjudicació. Una altra cosa que ha dit, que es 
podria haver cedit el Centre Polivalent per haver fet el Centre de Salut. Jo li recorde 
de qui són les competències en matèria de sanitat.  Jo sé que possiblement  vosté 
defensa un poc massa a la conselleria, però jo li recorde que els temes, i la sanitat, 
depén de conselleria; i en lloc de gastar-se els diners en Ecclestone i fórmula 1, el 
que ha de vindre és ací a Oliva, a vore quin Centre de Salut té sant Francesc hui en 
dia, i en quines condicions està, i de les seues butxaques, que és dels diners de tots 
els contribuents, que pague el centre sanitari. Perquè ja li recorde que el consultori 
de  la  platja  l’hem pagat  amb diners  d’Oliva  per  cedir-lo  a  la  conselleria,  i  són 
competències  de  la  mateixa  conselleria.  Aleshores  no  demane  que  aquest 
ajuntament, i que els ciutadans d’Oliva facen més esforços per fer-li la feina a la 
Generalitat Valenciana, que són feines que li pertoquen a ella.”

 Sra. alcaldessa: “Perfecte, Sra. Morell; com vosté considere, però sàpiga que els 
obrers, des del dia de la inauguració, van haver de tornar i van haver d’acabar. Les 
obre son estaven finalitzades,  per molt que vosté vulga. Però de totes formes, jo 
pense que està més que dit, més que parlat, i ací no cap més. No era simplement el 
centre  de  transformació;  sap  que  era  molt  més,  ho  sap;  però  era  molt  bonic 
inaugurar-lo  el  dia  abans  de  la  investidura.  Pense  que  passem,  perquè  les 
intervencions breus i concises, i tot el món sap el que hi ha i per què no s’ha pogut 
inaugurar abans.”
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TERCER. DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DEL SERVICI DE LA 
CIUTAT DEL TRANSPORT D’OLIVA, I TAMBÉ DEL REGIDOR DE CADA 
UN  DELS  PARTITS  POLÍTICS  QUE COMPOSEN  EL GOVERN  D’OLIVA, 
COM  A  MEMBRE  D’AQUESTA  COMISSIÓ,  I  DELS  ASSESSORS 
PROFESSIONALS EXTERNS DE LA MATEIXA.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Foment Econòmic, en reunió que va 
tindre lloc el 17 de maig de 2012, que textualment diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC

ASSUMPTE: DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DEL SERVICI DE LA CIUTAT 
DEL TRANSPORT D’OLIVA , I TAMBÉ DEL REGIDOR DE CADA UN DELS PARTITS 
POLÍTICS QUE COMPONEN EL GOVERN D’OLIVA, COM A MEMBRE D’AQUESTA 
COMISSIÓ, I DELS ASSESSORS/PROFESSIONALS EXTERNS DE LA MATEIXA.

Relació de Fets
Vista  la  necessitat  de  donar  cobertura  a  l’explotació  del  SERVICI  DE  LA CIUTAT DEL 
TRANSPORT D’OLIVA, previsiblement, mitjançant la gestió indirecta i a través de la fòrmula 
de la concessió.

Vist l’informe emés pel departament de Contractació, de data 15 de maig de 2012, en el qual es 
detalla la necessitat que la Corporació designe una Comissió d’estudi per a l’elaboració d’una 
memòrica de servici per declarar la conveniència i oportunitat per a l’exercici de la’actividad  
econòmica  i  per  a  determinar  la  forma  de  gestió,  el  règimen  jurídic,  el  règim  financer  i  
econòmic i, l’abast social i de les prestacions del servei.

Fonaments de Dret
-Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local .
-RD  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
-Reglament de Servicis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
-RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Tex Refos de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

Exposats tots aquestos fets, revisats els documents presentats, fetes les intervencions pertinents  
per part dels membres de la Comissió, i també les dels tècnics assistents

Aquesta COMISSIÓ DE FOMENT ECONÒMIC EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 17 de 
maig de 2012, amb el vot favorable de la Sra. Alcaldessa (com a presidenta de la Comissió)  
(PP), el vot favorable de la Sra. Inmaculada Mañó Peris (PSOE), el vot favorable de la Sra.  
Immaculada Ibiza Cots (BLOC-Compromís), el vot favorable de la Sra. Yolanda Pastor Bolo 
(G.M.  PROYECTO OLIVA)  el  vot  favorable  del  Sr.  José  Salazar  Cuadrado (G.M.  GENT 
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D’OLIVA); i EN LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT del dia 25 de maig de 2012, 
amb el  vot  favorable de la Sra.  Alcaldessa (com a presidenta de la Comissió)  (PP),  el  vot  
favorable de la Sra. Ana Mª Morell Gómez (PSOE), el vot favorable de la Sra. Immaculada  
Ibiza Cots (BLOC-Compromís), el vot favorable de Sr Blai Peiró Sanchis (G.M. PROYECTO 
OLIVA), el vot favorable del Sr. José Salazar Cuadrado (G.M. GENT D’OLIVA) i per tant, 
PER UNANIMITAT de tots els partits polítics assistents a les dues Comissions, presenta davant 
el plenari de l’Ajuntament d’Oliva la següent PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.- Que per aquest servei del (Ciutat del Transport d’Oliva) es designe una Comissió 
d’Estudi, amb l’objecte de redactar una Memòria relativa als aspectes, social, jurídic, tècnic i  
financer  de  l’activitat  econòmica  en  qüestió,  i  també  de  la  forma  de  gestió;  que  estarà 
composada pels membres següents:

*PRESIDÈNCIA: Sra. Alcaldessa (Mª Consuelo Escrivà Herràiz),o regidor/a en el qual delegue
*VOCALS:
-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Andrés Sánchez Gámez
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Ana Mª Morell Gómez
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: Immaculada Ibiza Cots.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Blai Peiró Sanchis.
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.
-  Assessors/professionals  externs  amb experiència  en el  sector  professional  corresponent  en 
cada cas:
1.- Assessor designat pel “Partit Popular”: Isabel Santapau Marti
1.- Per conformitat i amb el vot favorable de “la resta dels partits” (Partit Socialista Municipal,  
Bloc-Compromís,  Proyecto Oliva,  Gent  d’Oliva):  La Comissió d’Estudi  podrà,  en qualsevol 
moment,  sol.licitar  la  incorporació  d’un  assessor  o  professional,  segons  les  necessitats  o  
circumstàncies de l’assumpte a debatre, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la 
matèria en qüestió.

*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.

SEGON.-  Que  s’incoe  un  expedient  de  conveniència  i  oportunitat  sobre  aquesta  activitat 
econòmica per tal de garantir la gestió i explotació, de l’espai destinat al seu servici; i que es  
realitzen les prestacions que es determinen en la Memòria que elaborarà la Comissió d’Estudi.

TERCER.-  Que s’ordene la redacció de la Memòria  que haurà  d’estar  integrada pels  punts 
següents:
1.- Aspecte social i abast de les prestacions a favor dels administrats.
2.- Aspecte jurídic i administratiu.
3.- Aspecte tècnic i financer de l’activitat econòmica (aspecte econòmic)
4.- Indicació de la forma de gestió.
5.- Establiment del règim jurídic, on es declare expressament que l’activitat de la qual es tracte  
queda assumida per l’Ajuntament d’Oliva.”
No obstant això el Plenari de l’Ajuntament resoldrà el que crega més oportú.”
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Atés que la Sra. Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal, el 
Sr.  David  Gonzélez  Martínez,  portaveu  del  Grup  BLOC-Compromís  i  el  Sr.  José 
Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Gent d’Oliva, a l’empara del que disposa l’article 
97.5  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats 
Locals,  presenten  la  següent  esmena  de  substitució  al  punt  Primer  de  la  Proposta 
d’Acord de designació de la Comissió d’Estudi dels Serveis de la Ciutat del Transport 
d’Oliva, de manera que la redacció quede com tot seguit s’indica:

“PRIMER.- Que per aquest servei del (Ciutat del Transport d’Oliva) es designe una Comissió 
d’Estudi, amb l’objecte de redactar una Memòria relativa als aspectes, social, jurídic, tècnic i  
financer  de  l’activitat  econòmica  en  qüestió,  i  també  de  la  forma  de  gestió;  que  estarà 
composada pels membres següents:

*PRESIDÈNCIA: Sra. Alcaldessa, o regidor/a en el qual delegue.

*VOCALS:
-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Adrés Sánchez Gámez.
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Ana Mª Morell Gómez.
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: Immaculada Ibiza Cots.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Blai Peiró Sanchis.
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.

La Comissió d’Estudi,  podrà,  en qualsevol  moment,  sol·licitar  la incorporació amb caràcter  
extraordinari  d’un  assessor,  professional  o  representants  d’associacions  locals  inscrites  al 
Registre  Municipal  d’Associacions,  segons les  necessitats  o  circumstàncies  de l’assumpte a 
debatre, sense que això supose la categoria de vocal ni membre amb caràcter permanent de la  
Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la matèria en qüestió.

*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.”

Sotmesa a votació l’esmena, voten a favor els 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 vots a favor: 
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), voten en contra els regidors Sr. 
Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. 
Escrivá Tormo, Sra. Gascón Escrivá i l’alcaldessa Sra. María Consuelo Escrivá Herraiz 
(7 vots  en contra  del  Grup PP),  conseqüentment  s’aprova l’esmena  i  s’incorpora al 
dictamen.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Que  per  aquest  servei  del  (Ciutat  del  Transport  d’Oliva)  es  designe  una 
Comissió d’Estudi, amb l’objecte de redactar una Memòria relativa als aspectes, social, 
jurídic,  tècnic i financer de l’activitat  econòmica en qüestió, i  també de la forma de 
gestió; que estarà composada pels membres següents:

*PRESIDÈNCIA: Sra. Alcaldessa, o regidor/a en el qual delegue.

*VOCALS:
-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Adrés Sánchez Gámez.
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Ana Mª Morell Gómez.
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: Immaculada Ibiza Cots.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Blai Peiró Sanchis.
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.

La  Comissió  d’Estudi,  podrà,  en  qualsevol  moment,  sol·licitar  la  incorporació  amb 
caràcter extraordinari d’un assessor, professional o representants d’associacions locals 
inscrites al Registre Municipal d’Associacions, segons les necessitats o circumstàncies 
de l’assumpte a debatre, sense que això supose la categoria de vocal ni membre amb 
caràcter permanent de la Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o 
la matèria en qüestió.

*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.

Segon.- Que s’incoe un expedient de conveniència i oportunitat sobre aquesta activitat 
econòmica per tal de garantir la gestió i explotació, de l’espai destinat al seu servici; i 
que  es  realitzen  les  prestacions  que  es  determinen  en  la  Memòria  que  elaborarà  la 
Comissió d’Estudi.

Tercer.- Que s’ordene la redacció de la Memòria que haurà d’estar integrada pels puns 
següents:
1.- Aspecte social i abast de les prestacions a favor dels administrats.
2.- Aspecte jurídic i administratiu.
3.- Aspecte tècnic i financer de l’activitat econòmica (aspecte econòmic)
4.- Indicació de la forma de gestió.
5.- Establiment del règim jurídic, on es declare expressament que l’activitat de la qual es 
tracte queda assumida per l’Ajuntament d’Oliva.”
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QUART.-  DESIGNACIÓ  DE  LA  COMISSIÓ  D’ESTUDI  DEL  SERVICI  DE 
TRANSPORT URBÀ, I TAMBÉ DEL REGIDOR DE CADA UN DELS PARTITS 
POLÍTICS  QUE  COMPOSEN  EL  GOVERN  D’OLIVA,  COM  A  MEMBRE 
D’AQUESTA COMISSIÓ, I DELS ASSESSORS PROFESSIONALS EXTERNS 
DE LA MATEIXA.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Foment Econòmic, en reunió que va 
tindre lloc el 17 de maig de 2012, que textualment diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC
ASSUMPTE:  DESIGNACIÓ  DE  LA  COMISSIÓ  D’ESTUDI  DEL  SERVICI  DE 
TRANSPORT URBÀ , I TAMBÉ DEL REGIDOR DE CADA UN DELS PARTITS POLÍTICS 
QUE COMPONEN EL GOVERN D’OLIVA, COM A MEMBRE D’AQUESTA COMISSIÓ, I 
DELS ASSESSORS/PROFESSIONALS EXTERNS DE LA MATEIXA.

Relació de Fets
Vista la necessitat de donar cobertura a l’explotació del SERVICI DE TRANSPORT URBÀ,  
previsiblement, mitjançant la gestió indirecta i a través de la fòrmula de la concessió.
Vist l’informe emés pel departament de Contractació, de data 15 de maig de 2012, en el qual es 
detalla la necessitat que la Corporació designe una Comissió d’estudi per a l’elaboració d’una 
memòrica de servici per declarar la conveniència i oportunitat per a l’exercici de la’actividad  
econòmica  i  per  a  determinar  la  forma  de  gestió,  el  règimen  jurídic,  el  règim  financer  i  
econòmic i, l’abast social i de les prestacions del servei.
Fonaments de Dret
-Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local .
-RD  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
-Reglament de Servicis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
-RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Tex Refos de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

Exposats tots aquestos fets, revisats els documents presentats, fetes les intervencions pertinents  
per part dels membres de la Comissió, i també les dels tècnics assistents

Aquesta COMISSIÓ DE FOMENT ECONÒMIC EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 17 de 
maig de 2012, amb el vot favorable de la Sra. Alcaldessa (com a presidenta de la Comissió)  
(PP), el vot favorable de la Sra. Inmaculada Mañó Peris (PSOE), el vot favorable de la Sra.  
Immaculada Ibiza Cots (BLOC-Compromís), el vot favorable de la Sra. Yolanda Pastor Bolo 
(G.M.  PROYECTO OLIVA)  el  vot  favorable  del  Sr.  José  Salazar  Cuadrado (G.M.  GENT 
D’OLIVA); i EN LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT del dia 25 de maig de 2012, 
amb el  vot  favorable de la Sra.  Alcaldessa (com a presidenta de la Comissió)  (PP),  el  vot  
favorable de la Sra. Ana Mª Morell Gómez (PSOE), el vot favorable de la Sra. Immaculada  
Ibiza Cots (BLOC-Compromís), el vot favorable de Sr Blai Peiró Sanchis (G.M. PROYECTO 
OLIVA), el vot favorable del Sr. José Salazar Cuadrado (G.M. GENT D’OLIVA) i per tant, 
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PER UNANIMITAT de tots els partits polítics assistents a les dues Comissions, presenta davant 
el plenari de l’Ajuntament d’Oliva la següent PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.- Que per aquest servei del (Transport Urbà) es designe una Comissió d’Estudi, amb 
l’objecte  de redactar  una Memòria  relativa  als  aspectes,  social,  jurídic,  tècnic  i  financer  de 
l’activitat  econòmica en qüestió,  i  també de la forma de gestió;  que estarà composada pels  
membres següents:

*PRESIDÈNCIA:  Sra.  Alcaldessa  (Mª  Consuelo  Escrivà  Herràiz),  o  regidor/a  en  el  qual 
delegue.

*VOCALS:
-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Vicente Morera Romaguera
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Ana Mª Morell Gómez
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: Immaculada Ibiza Cots.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Yolanda Pastor Bolo
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.
-  Assessors/professionals  externs  amb experiència  en el  sector  professional  corresponent  en 
cada cas:
1.- Assessor designat pel “Partit Popular”: Isabel Santapau Marti
1.- Per conformitat i amb el vot favorable de “la resta dels partits” (Partit Socialista Municipal,  
Bloc-Compromís,  Proyecto Oliva,  Gent  d’Oliva):  La Comissió d’Estudi  podrà,  en qualsevol 
moment,  sol.licitar  la  incorporació  d’un  assessor  o  professional,  segons  les  necessitats  o  
circumstàncies de l’assumpte a debatre, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la 
matèria en qüestió.
*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.

SEGON.-  Que  s’incoe  un  expedient  de  conveniència  i  oportunitat  sobre  aquesta  activitat 
econòmica per tal de garantir la gestió i explotació, de l’espai destinat al seu servici; i que es  
realitzen les prestacions que es determinen en la Memòria que elaborarà la Comissió d’Estudi.

TERCER.-  Que  s’ordene la  redacció de  la  Memòria  que haurà  d’estar  integrada  pels  puns  
següents:
1.- Aspecte social i abast de les prestacions a favor dels administrats.
2.- Aspecte jurídic i administratiu.
3.- Aspecte tècnic i financer de l’activitat econòmica (aspecte econòmic)
4.- Indicació de la forma de gestió.
5.- Establiment del règim jurídic, on es declare expressament que l’activitat de la qual es tracte  
queda assumida per l’Ajuntament d’Oliva.”
No obstant això el Plenari de l’Ajuntament resoldrà el que crega més oportú.”

Atés que la Sra. Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal, el 
Sr.  David  Gonzélez  Martínez,  portaveu  del  Grup  BLOC-Compromís  i  el  Sr.  José 
Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Gent d’Oliva, a l’empara del que disposa l’article 
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97.5  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats 
Locals,  presenten  la  següent  esmena  de  substitució  al  punt  Primer  de  la  Proposta 
d’Acord  de  designació  de  la  Comissió  d’Estudi  dels  Serveis  de  transport  Urbà,  de 
manera que la redacció quede com tot seguit s’indica:

“PRIMER.- Que per aquest servei del (Transport Urbà) es designe una Comissió d’Estudi, amb 
l’objecte  de redactar  una Memòria  relativa  als  aspectes,  social,  jurídic,  tècnic  i  financer  de 
l’activitat  econòmica en qüestió,  i  també de la forma de gestió;  que estarà composada pels  
membres següents:

*PRESIDÈNCIA: Sra. Alcaldessa, o regidor/a en el qual delegue.

*VOCALS:
-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Vicente Morera Romaguera.
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Ana Mª Morell Gómez.
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: Immaculada Ibiza Cots.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Yolanda Pastor Bolo.
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.

La Comissió d’Estudi,  podrà,  en qualsevol  moment,  sol·licitar  la incorporació amb caràcter  
extraordinari  d’un  assessor,  professional  o  representants  d’associacions  locals  inscrites  al 
Registre  Municipal  d’Associacions,  segons les  necessitats  o  circumstàncies  de l’assumpte a 
debatre, sense que això supose la categoria de vocal ni membre amb caràcter permanent de la  
Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la matèria en qüestió.

*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.”

Sotmesa a votació l’esmena, voten a favor els 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 vots a favor: 
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), voten en contra els regidors Sr. 
Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. 
Escrivá Tormo, Sra. Gascón Escrivá i l’alcaldessa Sra. María Consuelo Escrivá Herraiz 
(7 vots  en contra  del  Grup PP),  conseqüentment  s’aprova l’esmena  i  s’incorpora al 
dictamen.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Que per aquest servei del (Transport Urbà) es designe una Comissió d’Estudi, 
amb l’objecte  de redactar  una Memòria relativa als  aspectes,  social,  jurídic,  tècnic i 
financer de l’activitat econòmica en qüestió, i també de la forma de gestió; que estarà 
composada pels membres següents:

*PRESIDÈNCIA: Sra. Alcaldessa, o regidor/a en el qual delegue.

*VOCALS:
-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Vicente Morera Romaguera.
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Ana Mª Morell Gómez.
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: Immaculada Ibiza Cots.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Yolanda Pastor Bolo.
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.

La  Comissió  d’Estudi,  podrà,  en  qualsevol  moment,  sol·licitar  la  incorporació  amb 
caràcter extraordinari d’un assessor, professional o representants d’associacions locals 
inscrites al Registre Municipal d’Associacions, segons les necessitats o circumstàncies 
de l’assumpte a debatre, sense que això supose la categoria de vocal ni membre amb 
caràcter permanent de la Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o 
la matèria en qüestió.

*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.

Segon.- Que s’incoe un expedient de conveniència i oportunitat sobre aquesta activitat 
econòmica per tal de garantir la gestió i explotació, de l’espai destinat al seu servici; i 
que  es  realitzen  les  prestacions  que  es  determinen  en  la  Memòria  que  elaborarà  la 
Comissió d’Estudi.

Tercer.- Que s’ordene la redacció de la Memòria que haurà d’estar integrada pels punts 
següents:
1.- Aspecte social i abast de les prestacions a favor dels administrats.
2.- Aspecte jurídic i administratiu.
3.- Aspecte tècnic i financer de l’activitat econòmica (aspecte econòmic)
4.- Indicació de la forma de gestió.
5.- Establiment del règim jurídic, on es declare expressament que l’activitat de la qual es 
tracte queda assumida per l’Ajuntament d’Oliva.”
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CINQUÉ.-  DESIGNACIÓ  DE  LA  COMISSIÓ  D’ESTUDI  DELS  SERVEIS 
ESPORTIUS A PRESTAR EN EL NOU TRINQUET MUNICIPAL, I TAMBÉ 
DEL REGIDOR DE CADA UN DELS PARTITS POLÍTICS QUE COMPOSEN 
EL GOVERN D’OLIVA, COM A MEMBRE D’AQUESTA COMISSIÓ, I DELS 
ASSESSORS PROFESSIONALS EXTERNS DE LA MATEIXA.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Foment Económic, en reunió que va 
tindre lloca el 17 de maig de 2012, que textualment diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC.

ASSUMPTE: DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DELS SERVEIS ESPORTIUS A 
PRESTAR EN EL NOU TRINQUET MUNICIPAL, I TAMBÉ DEL REGIDOR DE CADA 
UN  DELS  PARTITS  POLÍTICS  QUE  COMPONEN  EL  GOVERN  D’OLIVA,  COM  A 
MEMBRE D’AQUESTA COMISSIÓ, I DELS ASSESSORS/PROFESSIONALS EXTERNS 
DE LA MATEIXA.

Relació de Fets
Vista la necessitat de donar cobertura a l’explotació del SERVICI EN EL NOU TRINQUET 
D’OLIVA,  previsiblement,  mitjançant  la  gestió  indirecta  i  a  través  de  la  fòrmula  de  la  
concessió.

Vist l’informe emés pel departament de Contractació, de data 15 de maig de 2012, en el qual es 
detalla la necessitat que la Corporació designe una Comissió d’estudi per a l’elaboració d’una 
memòrica de servici per declarar la conveniència i oportunitat per a l’exercici de la’actividad  
econòmica  i  per  a  determinar  la  forma  de  gestió,  el  règimen  jurídic,  el  règim  financer  i  
econòmic i, l’abast social i de les prestacions del servei.

Fonaments de Dret
-Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local .
-RD  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
-Reglament de Servicis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
-RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Tex Refos de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

Exposats tots aquestos fets, revisats els documents presentats, fetes les intervencions pertinents  
per part dels membres de la Comissió, i també les dels tècnics assistents

Aquesta COMISSIÓ DE FOMENT ECONÒMIC EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 17 de 
maig de 2012, amb el vot favorable de la Sra. Alcaldessa (com a presidenta de la Comissió)  
(PP), el vot favorable de la Sra. Inmaculada Mañó Peris (PSOE), el vot favorable de la Sra.  
Immaculada Ibiza Cots (BLOC-Compromís), el vot favorable de la Sra. Yolanda Pastor Bolo 
(G.M.  PROYECTO OLIVA)  el  vot  favorable  del  Sr.  José  Salazar  Cuadrado (G.M.  GENT 
D’OLIVA); i EN LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT del dia 25 de maig de 2012, 
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amb el  vot  favorable de la Sra.  Alcaldessa (com a presidenta de la Comissió)  (PP),  el  vot  
favorable de la Sra. Ana Mª Morell Gómez (PSOE), el vot favorable de la Sra. Immaculada  
Ibiza Cots (BLOC-Compromís), el vot favorable de Sr Blai Peiró Sanchis (G.M. PROYECTO 
OLIVA), el vot favorable del Sr. José Salazar Cuadrado (G.M. GENT D’OLIVA) i per tant, 
PER UNANIMITAT de tots els partits polítics assistents a les dues Comissions, presenta davant 
el plenari de l’Ajuntament d’Oliva la següentPROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.-  Que  per  aquest  servei  del  (Nou  Trinquet  Municipal)  es  designe  una  Comissió 
d’Estudi, amb l’objecte de redactar una Memòria relativa als aspectes, social, jurídic, tècnic i  
financer  de  l’activitat  econòmica  en  qüestió,  i  també  de  la  forma  de  gestió;  que  estarà 
composada pels membres següents:
*PRESIDÈNCIA: Sra. Alcaldessa, o regidor/a en el qual delegue.
*VOCALS:
-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Salvador Escrivà Tormo
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Salvador Fuster Mestre.
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: David González Martínez.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Yolanda Pastor Bolo
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.
-  Assessors/professionals  externs  amb experiència  en el  sector  professional  corresponent  en 
cada cas:
1.- Assessor designat pel “Partit Popular”: Isabel Santapau Marti
1.- Per conformitat i amb el vot favorable de “la resta dels partits” (Partit Socialista Municipal,  
Bloc-Compromís,  Proyecto Oliva,  Gent  d’Oliva):  La Comissió d’Estudi  podrà,  en qualsevol 
moment,  sol.licitar  la  incorporació  d’un  assessor  o  professional,  segons  les  necessitats  o  
circumstàncies de l’assumpte a debatre, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la 
matèria en qüestió.

*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.

SEGON.-  Que  s’incoe  un  expedient  de  conveniència  i  oportunitat  sobre  aquesta  activitat 
econòmica per tal de garantir la gestió i explotació, de l’espai destinat al seu servici; i que es  
realitzen les prestacions que es determinen en la Memòria que elaborarà la Comissió d’Estudi.

TERCER.-  Que  s’ordene la  redacció de  la  Memòria  que haurà  d’estar  integrada  pels  puns  
següents:
1.- Aspecte social i abast de les prestacions a favor dels administrats.
2.- Aspecte jurídic i administratiu.
3.- Aspecte tècnic i financer de l’activitat econòmica (aspecte econòmic)
4.- Indicació de la forma de gestió.
5.- Establiment del règim jurídic, on es declare expressament que l’activitat de la qual es tracte  
queda assumida per l’Ajuntament d’Oliva.”

No obstant això el Plenari de l’Ajuntament resoldrà el que crega més oportú.”
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Atés que la Sra. Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal, el 
Sr.  David  Gonzélez  Martínez,  portaveu  del  Grup  BLOC-Compromís  i  el  Sr.  José 
Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Gent d’Oliva, a l’empara del que disposa l’article 
97.5  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats 
Locals,  presenten  la  següent  esmena  de  substitució  al  punt  Primer  de  la  Proposta 
d’Acord de designació de la Comissió d’Estudi dels serveis esportius a prestar en el 
Nou Trineut Municipal, de manera que la redacció quede com tot seguit s’indica:

“PRIMER.-  Que  per  aquest  servei  del  (Nou  Trinquet  Municipal)  es  designe  una  Comissió 
d’Estudi, amb l’objecte de redactar una Memòria relativa als aspectes, social, jurídic, tècnic i  
financer  de  l’activitat  econòmica  en  qüestió,  i  també  de  la  forma  de  gestió;  que  estarà 
composada pels membres següents:

*PRESIDÈNCIA: Sra. Alcaldessa, o regidor/a en el qual delegue.

*VOCALS:
-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Salvador Escrivá Tormo.
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Salvador Fuster Mestre.
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: David González Martínez.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Yolanda Pastor Bolo.
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.

La Comissió d’Estudi,  podrà,  en qualsevol  moment,  sol·licitar  la incorporació amb caràcter  
extraordinari  d’un  assessor,  professional  o  representants  d’associacions  locals  inscrites  al 
Registre  Municipal  d’Associacions,  segons les  necessitats  o  circumstàncies  de l’assumpte a 
debatre, sense que això supose la categoria de vocal ni membre amb caràcter permanent de la  
Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la matèria en qüestió.

*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.”

Sotmesa a votació l’esmena, voten a favor els 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 vots a favor: 
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), voten en contra els regidors Sr. 
Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. 
Escrivá Tormo, Sra. Gascón Escrivá i l’alcaldessa Sra. María Consuelo Escrivá Herraiz 
(7 vots  en contra  del  Grup PP),  conseqüentment  s’aprova l’esmena  i  s’incorpora al 
dictamen.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Que per aquest servei del (Nou Trinquet Municipal) es designe una Comissió 
d’Estudi, amb l’objecte de redactar una Memòria relativa als aspectes, social, jurídic, 
tècnic i financer de l’activitat econòmica en qüestió, i també de la forma de gestió; que 
estarà composada pels membres següents:

*PRESIDÈNCIA: Sra. Alcaldessa, o regidor/a en el qual delegue.

*VOCALS:

-Sra Regidora Delegada de Hisenda: Teresa Gascón Escrivà.
-Un Regidor en representació del Partit Popular: Salvador Escrivá Tormo.
-Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Salvador Fuster Mestre.
-Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: David González Martínez.
-Un Regidor en representació de Proyecto Oliva: Yolanda Pastor Bolo.
-Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado.
-El Tècnic Municipal en Contractació Administrativa: J. Sebastián Estela Climent.

La  Comissió  d’Estudi,  podrà,  en  qualsevol  moment,  sol·licitar  la  incorporació  amb 
caràcter extraordinari d’un assessor, professional o representants d’associacions locals 
inscrites al Registre Municipal d’Associacions, segons les necessitats o circumstàncies 
de l’assumpte a debatre, sense que això supose la categoria de vocal ni membre amb 
caràcter permanent de la Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o 
la matèria en qüestió.

*SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.

Segon.- Que s’incoe un expedient de conveniència i oportunitat sobre aquesta activitat 
econòmica per tal de garantir la gestió i explotació, de l’espai destinat al seu servici; i 
que  es  realitzen  les  prestacions  que  es  determinen  en  la  Memòria  que  elaborarà  la 
Comissió d’Estudi.

Tercer.- Que s’ordene la redacció de la Memòria que haurà d’estar integrada pels puns 
següents:
1.- Aspecte social i abast de les prestacions a favor dels administrats.
2.- Aspecte jurídic i administratiu.
3.- Aspecte tècnic i financer de l’activitat econòmica (aspecte econòmic)
4.- Indicació de la forma de gestió.
5.- Establiment del règim jurídic, on es declare expressament que l’activitat de la qual es 
tracte queda assumida per l’Ajuntament d’Oliva.”
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SISÉ.-  PROPOSTA  DE  NOMENAMENT  DE  LA  REGIDORA  TERESA 
GASCÓN  ESCRIVÁ  COM  A  MEMBRE  DEL  CONSORCI  TURÍSTIC-
CULTURAL DE LA SAFOR.

El Plenari de l’Ajuntament d’Oliva en la sessió que tingué lloc el dia 24 de setembre de 
2009 va  aprovar  els  Estatuts  del  Consorci  Turístic-Cultural  de  la  Mancomunitat  de 
Municipis de la Safor. 

En l’article 1 d’aquestos estatuts es determina que “La Mancomunitat de Municipis de 
la Safor, l’Ajuntament de Gandia, l’Ajuntament d’Oliva, l’Ajuntament de Tavernes de 
la  Valldigna  i  la  Federació  d’Associacions  d’Empresaris  de  la  Safor  (FAES)  es 
constitueixen en consorci, a l’empara de tot allò que es disposa en l’article 87 de la Llei 
7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei 4/99, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

En  l’article  4  d’aquestos  estatuts  es  determina  que:  Constitueix  el  fi  essencial  del 
Consorci Turístic-Cultural de la Safor la promoció i el foment del turisme en el territori 
delimitat  pels  termes  territorials  dels  municipis  d’Alfauir,  Almiserà,  Almoines, 
l’Alqueria  de  la  Comtessa,  Barx,  Bellreguard,  Beniarjó,  Benifairó  de  la  Valldigna, 
Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, la Font d’en Carròs, Gandia, 
Guardamar  de la  Safor,  Llocnou de Sant Jeroni,  Miramar,  Oliva,  Palma de Gandia, 
Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, 
Tavernes de la Valldigna, Xeraco i Xeresa.

En  la  Comissió  de  Foment  Econòmic  de  data  20/10/11,  es  va  dictaminar  i  és  va 
proposar  al  Sr.  Juan Francisco Pí  Aparici,  delegat  de Cultura,  d’entre  altres,  com a 
representant de l’Ajuntament d’Oliva en el Consorci Turístic-Cultural de la Safor i per a 
aquest  mandat  de la  Corporació,  junt  al  Sr.  Vicente  Morera Romaguera,  delegat  de 
Turisme;  tot  això  a  l’empara  dels  Estatuts  del  Consorci  Turístic-Cultural  de  la 
Mancomunitat de Municipis de la Safor.

Amb data 8 de maig de 2012, es va certificar que el Plenari de l’Ajuntament de data 10 
de  febrer  de  2012  i  en  sessió  extraordinària,  i  vist  l’escrit  presentat  pel  Sr.  Juan 
Francisco Pi Aparici, amb registre d’entrada nº 2012001086 d’1 de febrer de 2012, en el 
qual s’exposava que aquest “dimiteix dels seus càrrecs polítics  municipals  del Grup 
Popular  d’Oliva,  amb  caràcter  irrevocable,  a  data  d’1  de  febrer  de  2012,  per 
incompatibilitat de la política oficial,  i torna l’acta de regidor del Partit Popular”; va 
adoptar l’acord únic de “presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament presentada pel Sr. Juan Francisco Pí Aparici.

Pres el coneixement de la renúncia del Sr. Juan Francisco Pi, és coberta la seua vacant 
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per  la  Sra.  Teresa  Gascón  Escrivà,  i  se  sol·licita  de  la  Junta  Electoral  Central,  la 
corresponent credencial per pendre possessió del càrrec.

Amb data 15/03/2012 i pel Decret 892/12 l’alcaldessa atorga a la Sra. Gascón Escrivà 
les  delegacions  d’Hisenda  i  Bens  Municipals,  Comerç,  Mercat  i  Consum;  i  Medi 
Ambient.

FONAMENTS DE DRET:
CONSIDERANT,  que  l’Ajuntament  d’Oliva  com a  membre  integrant  del  Consorci 
Turístic-Cultural  de  la  Safor,  que  de  conformitat  amb  l’article  8  dels  Estatuts  del 
Consorci, aprovats segons acord plenari de l’Ajuntament d’Oliva en la sessió que tingué 
lloc el dia 24 de setembre de 2009 li correspon estar representat per 2 vocals, que la 
duració  de  mandat  dels  vocals  serà  de  quatre  anys,  coincidint  amb la  duració  dels 
Ajuntaments  i  de  la  Mancomunitat,  que  els  vocals  cessaran  en  perdre  la  condició 
representativa en virtut de la qual hagueren estat designats.

Atés que la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc 
el  dia  17  de  maig  de  2012,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  referent  a  la 
designació  de  la  Sra.  Teresa  Gascón  Escrivá  com  a  representant  de  l’Ajuntament 
d’Oliva  en  el  Consorci  Turístic-Cultural  de  la  Safor,  en  substitució  del  Sr.  Juan 
Francisco Pi Aparici, i per a aquest mandat de la corporació. 

El Ple de l’Ajuntament, per majoria i amb el vot favorable del Sr. Aparisi Romero, Sra. 
Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. 
Gascón Escrivá i l’alcaldessa Sra. María Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots a favor del 
Grup PP), i l’abstenció del 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.- Que es designe com a representant de l’Ajuntament d’Oliva en el “Consorci 
Turístic-Cultural  de la Safor” a  la Sra.  Teresa Gascón Escrivà,  amb una duració de 
mandat  que  coincideisca  amb el  període  de  mandat  a  l’Ajuntament  d’Oliva  i  de la 
Mancomunitat; i tenint en compte que aquesta cessaria cas de perdre la seua condició 
representativa en l’actual en la Corporació.

Segon.- Que  el  certificat  de  l’acord  de  referència  adoptat  pel  Plenari,  amb  tota  la 
documentació pertinent, es presente davant la seu de la Mancomunitat de Municipis de 
la Safor (Avda. República Argentina, 028—Gandia).
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SETÉ.- ADJUDICACIÓ DE NOM A VIES PÚBLIQUES

Vista  la  proposta  presentada  pel  Sr.  José  Jesús  Aparisi  Romero,  President  de  la 
Comissió, d’adjudicació de nom a la prolongació de certes vies públiques que ja en 
disposen, i a d’altres vies a les quals aquest nom no ha estat encara adjudicat, segons el 
plànol que consta en l’expedient.

Vist que amb aquesta proposta s’evita adjudicar noms distints a diferents trams de la 
mateixa via pública, per tal d’evitar l’acumulació excessiva de noms, la interrupció de la 
sèrie inicial de numeració de parcel·les, i per tant, la lògica confusió en la identificació 
de les pròpies vies públiques i el domicili dels seus residents.

Vista també la importància que la nomenclatura i retolació de les vies públiques i la 
numeració  d’edificis  té  per  al  padró municipal  de veïns,  i  per això  mateix  per a  la 
formació del cens electoral.

Atés que la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc 
el dia 22 de maig de 2012, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre la denominació 
de les vies públiques.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeix la que tot seguit s’indica:

 Sra. alcaldessa: “Simplement dir que per primera vegada, el passeig que tindrà el 
nom de Francisco Brines serà llarg, molt llarg, que no estarà dividit a trams i amb 
diferents noms, amb la confusió que això comporta.”

El Ple de l’Ajuntament,  per unanimitat,  (21 vots a favor dels 21 membres presents), 
acorda:

Primer.- Adjudicar  el  nom  de  Passeig  del  poeta  Francisco  Brines  al  tram  de 
prolongació de dit passeig, que arriba fins la rodona de la Via de Ronda.

Segon.- Adjudicar a les prolongacions dels carrers següents el mateix nom que ja tenen 
adjudicat:  Carrer del Barranc del Carritxar,  Carrer del  Barranc de l’Elca,  Carrer del 
Barranc de Benirrama i Carrer del Barranc dels Escudellers.

Tercer.- Adjudicar el nom de nova creació de Carrer de Francisco Ciscar Ciscar a la via 
pública que s’observa en el plànol adjunt.

Quart.-  Adjudicar el nom de Travessera del Carritxar al vial assenyalat en dit plànol 
com Vial 7b.
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Cinqué.- Adjudicar el nom de Travessera de Benirrama al vial assenyalat en dit plànol 
com Vial 9.

NOVÉ.  AL·LEGACIONS  A  LA  INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA  –  INFORME 
EXPEDIENT  ATLINE/2011/476/46  ECS/CCH.  CORRESPONENT  A 
L’EMPLAÇAMENT  DE  LA  INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA;  L.E.  D/C 
ALIMENTACIÓ A 220 KV DE ST VERGER, CONNEXIÓ AMB ST GANDIA I 
ST SANCHO LLOP (GANDIA SUD).

La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori,  en sessió celebrada el dia 23 de 
maig del 2012, va emetre, entre altres, el dictamen següent:

DESPATX EXTRAORDINARI. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LE D/C ALIMENTACIÓ A 
220  KV  DE  ST  EL  VERGER  CONNEXIÓ  AMB  ST  GANDIA  I  ST  SANCHO  LLOP. 
TERMES MUNICIPALS DE GANDIA,  DAIMÚS,  BELLREGUARD,  PALMERA,  PILES, 
OLIVA, DÉNIA I VERGER. APROVACIÓ D’INFORME MUNICIPAL

Prèvia  la  corresponent  declaració  d’urgència  formulada  basant-se  en  el  que  disposa 
l’article  91  del  RD 2568/86,  de  28  de  novembre  que  formula  la  Presidència  de  la 
Comissió i que és acceptada pels membres de la mateixa, es procedeix a continuació a la 
inclusió en l’Orde del Dia del present punt.

Vist l’escrit núm. 04.932, de data 20 d’abril del 2012 i que ha tingut entrada en aquest 
ajuntament  el  dia  2  de  maig,  que  presenta  la  Conselleria  d’Economia,  Indústria  i 
Comerç,  Servici  Territorial  d’Energia  pel  qual  ens  comunica  que  en  el  dit  Servici 
Territorial  s’està  tramitant  l’autorització  administrativa,  la  declaració  en  concret 
d’utilitat pública i l’aprovació del projecte d’execució de la Instal·lació Elèctrica: LE 
D/C alimentació a 220 KV de ST El Verger connexió amb ST Gandia i ST Sancho 
Llop.  Termes  municipals  de  Gandia,  Daimús,  Bellreguard,  Palmera,  Piles,  Oliva 
(província de València). Termes municipals de Dénia i Verger (província d’Alacant).

Resultant que, de conformitat amb el que disposa l’article 146 del RD 1955/2000, d’1 
de desembre, i el Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, aquest 
ajuntament ha de mostrar en un termini de vint dies la seua conformitat o oposició a 
l’autorització sol·licitada, emetre un informe respecte d’això i/o establir el condicionat 
tècnic procedent a la vista de la separata del projecte tramés.

Resultant que en data  10 de maig del  2012 i  18 de maig del 2012, s’han emés per 
l’enginyer tècnic industrial  i  per l’arquitecte  municipal,  respectivament,  informes les 
consideracions del qual són les següents:
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“1r.- D’entre les principals conclusions obtingudes del procés de participació pública 
del  Pla  de  Participació  Ciutadana  corresponent  a  l’Estudi  d’Integració  Paisatgística 
figuren:

La majoria  de les unitats  de paisatge que es facilitaven en l’enquesta  del  procés de 
participació pública han sigut catalogades amb un valor molt alt.

D’entre  els  elements  que  més  negativament  influïxen  en  la  percepció  del  paisatge 
figuren l’excés de línies elèctriques existents en la zona.

Les vies de comunicació més transitades (A-7, N-332, CV-670) han sigut contemplades 
com a observatoris dinàmics principals en l’anàlisi visual de l’actuació.

Ha sigut una observació molt reiterada la petició de soterrament de la línia elèctrica.

2n.-  Diu l’Estudi  d’Integració  Paisatgística  que en la  definició  del  traçat  de la  línia 
elèctrica  objecte  d’estudi  ha  primat  l’aprofitament  del  corredor  d’infraestructures 
existent,  definit  per  l’autopista  AP-7,  les  carreteres  N-332  i  CV-670,  les  línies 
elèctriques a 132 kV L/Vilanova-Oliva, L/Gandia-Oliva i L/Oliva-El Verger i l’Àrea de 
Reserva prevista  per  al  desenvolupament  del  futur  Tren  de la  Costa  (Tram Gandia-
Dénia).

D’esta manera, segons el propi estudi d’integració paisatgística afirma, el disseny de la 
instal·lació  complix  amb  les  directrius  exposades  per  l’Estratègia  Territorial  de  la 
Comunitat Valenciana (aprovada per Decret 1/2011, de 13 de gener en resposta al que 
establix l’article 37 de la Llei 4/2004, de 30 de juny de la Generalitat, d’Ordenació del 
Territori i Protecció del Paisatge).

Quan en realitat el traçat proposat de la línia no sols NO s’ajusta per a res a cap dels 
corredors d’infraestructura existents, sinó que, de fet, no fa sinó fragmentar encara més 
el  territori  d’este  municipi,  ja  de  per  si  prou  fraccionat,  precisament  per  les 
infraestructures que constituïxen els corredors anteriorment mencionats, junt amb els 
llits hidràulics, vies pecuàries etc.

3r.- Respecte  a l’adaptació del projecte  de traçat  presentat  al  planejament  urbanístic 
d’este  municipi,  puntualitzar  que  en  el  tram  subterrani  (Camí  de  les  Bruixes)  que 
transcorre des de la torre elèctrica AP20 a AP21, identificat en el projecte com a sòl 
urbanitzable residencial, en realitat es troba dins de l’àmbit del Pla Parcial Espai d´Oci, 
el qual es troba en la Conselleria pendent de la seua aprovació definitiva. El traçat de la 
línia és totalment incompatible amb l’ordenació projectada en el pla parcial d’ordenació 
mencionat.
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4t.- Ressenyar que a partir de la torre elèctrica AP31 la major part del traçat transcorre 
per Sòl No Urbanitzable Protegit Paisatge, enfront del parc Natural de la Marjal Pego-
Oliva (l’alternativa proposada discorre per l’àrea d’amortiguació d’impactes de la zona 
ordenada pel PORN del dit parc, aprovat per Decret 280/2004 de 17 de desembre). És 
obvi  quin  és  l’objectiu  a  protegir  en  eixe  sòl  no  urbanitzable,  així  com  l’impacte 
paisatgístic negatiu que sens dubte provocarà la línia d’alta tensió projectada.”

Considerant que per la topògrafa municipal s’ha emés, així mateix, en data 21 de maig 
del 2012, informe sobre les propietats municipals afectades pel traçat proposat.

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

 Sr.  Peiró  Sanchis: “En  principi  dir  que  nosaltres  votarem  i  recolzarem  les 
al·legacions.  Ho  farem  tal  com  es  va  fer  en  el  seu  moment  en  la  Comissió 
d’Urbanisme, tots els grups vam coincidir que era una aberració, i dic la paraula 
clau, aberració, fer el traçat d’alta tensió que va des de Piles fins el riu del Molinell, 
amb torres de més de 50 metres, i fraccionant tot el nostre terme municipal, tant des 
del  punt  de  vista  paisatgístic,  com  turístic.  Nosaltres  estem  perquè  aquestes 
al·legacions es presenten a la conselleria, i la gent que haja de fer el traçat tinga un 
poc de sentit comú. Tenim vies i corredors per clavar les infraestructures. Tenim 
l’autopista. En la comissió vam parlar també del camí vell de Dénia. Vies que són 
públiques i pot anar perfectament en una rasa, tapada, la línia; el que no té sentit és 
que apareguen postes de 50 metres en més d’un centenar de trossos de particulars. 
Això no té cap sentit, i per tant nosaltres, en aquest sentit coincidim amb tots els 
grups  municipals.  I  així  ho  vam  manifestar.  Volem  que  la  conselleria  accepte 
aquestes al·legacions, i plantege un traçat raonable dins del nostre terme municipal.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que hui ací, en aquest punt, tots anem de la mà. 
A més fem bé d’anar tots de la mà. No és la primera vegada; ja fa quatre anys 
aproximadament  ens  vam  pronunciar  en  el  tema  de  l’impacte  ambiental,  i  ara 
tornem a presentar unes al·legacions en contra de la possibilitat que puguen declarar 
d’utilitat pública un projecte que, evidentment, si a la fi acabara aprovant-se com 
se’ns ha dit, això hipotecaria el futur, no només el creixement urbanístic, sinó també 
mediambiental i turístic. No podem consentir que una ciutat com Oliva, que està 
oberta de cara al futur, no només a aquestes activitats, a altres també, és que sempre 
ha sigut molt respectuosa mediambientalment, que consentim que això a la fi puga 
ser una realitat, el que ens proposen. Espere que no. Espere que les al·legacions, que 
a la fi tots els trams del mateix projecte, la connexió entre Gandia, i sobretot la que 
més ens interessa entre Piles i El Verger, que en tots els seus trams vaja soterrat; i en 
aquest sentit hem de treballar. I hem de treballar tots junts, i colze a colze. I hem 
d’anar fins on faça falta. No podem tolerar que això es porte a cap d’aqueixa forma 
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perquè, com he dit, ens arruïnaria el futur socioeconòmic de la nostra ciutat, i això 
no  ho  podem  tolerar.  Per  part  de  Gent  d’Oliva,  a  banda  de  recolzar  aquestes 
al·legacions,  encetarem una campanya de recollida  de firmes  entre  els  militants, 
simpatitzants,  amics,  i  tots  aquells  que  vulguen  participar,  per  oposar-nos 
frontalment a aquesta proposta. Com he dit,  torne a repetir,  i no vull allargar-me 
més,  no  podem  tolerar  que  això  prospere,  de  cap  forma.  Estaríem  parlant  que 
estaríem  arruïnant  el  futur  socioeconòmic  de  la  nostra  ciutat,  i  dels  nostres 
ciutadans. M’alegre que tots anem de mà, com no pot ser d’una altra forma, i per 
tant continuarem lluitant fins que ens escolten, i que vegen que això és un projecte 
irracional i que va en contra dels interessos d’Oliva.”

 Sr. Sánchez Gámez: “Després d’una reunió que vam tindre amb els cap de zona 
d’Iberdrola, i els tècnics de l’Ajuntament d’Oliva, la Sra. alcaldessa, i jo, i després 
de vore la importància que tenia aquest punt, a causa de la xarxa d’estesa elèctrica, 
que és excessiva, nosaltres, el Partit Popular, ens oposem al traçat proposat per la 
línia, que no tan sols no s’ajusta per a res a cap dels corredors d’infraestructures 
vigent, sinó que també creiem que hauria de se soterrat. Veient la importància del 
punt, el vam passar per comissió informativa,  i volia donar les gràcies a tots els 
grups municipals per arribar a aquesta proposta que ha llegit el secretari.”

L’Ajuntament  Ple,  per  unanimitat  (21  vots  a  favor  dels  21  membres  presents), 
ACORDA:

Primer.- Sol·licitar el REBUIG INTEGRAL AL TRAÇAT DE LA LÍNIA D’ALTA 
TENSIÓ per a l’alimentació a 220kv entre ST El Verger connexió amb ST Gandia i ST 
Sancho Llop (Gandia Sud), instant la seua modificació de manera que el traçat:

- S’ajuste als corredors d’infraestructures existents.
- Tinga en compte les determinacions de l’ordenació urbanística del Pla Parcial Espai 

d´Oci.
- Tinga en compte  la  classificació  /  qualificació  del  Sòl  No Urbanitzable  Protegit 

Paisatge (enfront del sòl no urbanitzable protegit de la Marjal Pego-Oliva).
- SIGA ÍNTEGRAMENT SUBTERRANI, siga quin siga el traçat adoptat. 

Segon.- Sol·licitar  l’eliminació  de  la  línia  d’alta  tensió  a  132  KV,  que  transcorre 
actualment pel nostre terme municipal, ampliant la capacitat de la nova línia projectada 
a 220kv. 

Tercer.- Remetre còpia certificada del present acord, així com relació detallada de les 
propietats  municipals  afectades,  a  la  Conselleria  d’Economia,  Indústria  i  Comerç, 
Servici Territorial d’Energia, als efectes oportuns.
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NOVÉ.  MOCIÓ  DEL  GRUP  SOCIALISTA  MUNICIPAL  OLIVA  DE 
DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 16/2012, DE MESURES URGENTS 
PER A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA  NACIONAL DE 
SALUT  I  MILLORAR  LA  QUALITAT  I  SEGURETAT  DE  LES  SEUES 
PRESTACIONS.

Es dona compte de la moció que presenta el Grup Socialista Municipal d’Oliva, sobre 
l’assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal:

“Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal d’Oliva, a l’empara del que 
disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, article 97.3, presenta la següent moció per a ser tractada a  
la pròxima sessió plenària. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Sistema Nacional de Salut, creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, és una conquesta de 
la societat espanyola.

El  model  de sanitat  creat,  ha  basat  el  seu desenvolupament  en els  principis  d’universalitat,  
equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront de les desigualtats en salut, havent aconseguit avanços  
sanitaris de gran magnitud que han situat a la sanitat espanyola entre les primeres del món 
desenvolupat.

Una clau rellevant que explica aquest avanç del nostre sistema sanitari públic, radica en el seu 
caràcter  de  sistema àmpliament  descentralitzat,  que  ha  permés  a  les  comunitats  autònomes 
ampliar  serveis  regionals  de salut  que  han  respost  de  manera  satisfactòria  a  les  necessitats 
sanitàries de la població.

El Sistema Nacional de Salut espanyol disposa de professionals sanitaris altament qualificats,  
que sense la seua implicació amb els objectius sanitaris, no haguera sigut possible aconseguir  
els nivells de qualitat aconseguits en la Sanitat durant estos anys.

Moltes  de  les  activitats  dels  serveis  sanitaris,  han  trobat  a  l’àmbit  municipal  un  espai  de 
col·laboració i de cooperació institucional, amb les autoritats sanitàries, en activitats i iniciatives 
de  diversa  índole  que  van  des  de  la  construcció  i  manteniment  de  centres  sanitaris,  a  la 
col·laboració en programes preventius, assistencials o de promoció de la salut.

Aquesta  cooperació,  des  dels  municipis,  forma  part  també  dels  elements  que  han  permés 
avançar en relació a la salut dels ciutadans.

Els ciutadans han apreciat el creixement del Sistema Nacional de Salut i la seua capacitat de 
donar  resposta a les necessitats  sanitàries  de la  població;  de fet,  la  sanitat  pública ha sigut 
tradicionalment el servei públic millor valorat per la ciutadania.
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La  caiguda  d’ingressos  en  totes  les  administracions,  a  causa  de  la  crisi  econòmica,  ha 
condicionat l’adopció de mesures de control del gasto i d’austeritat que permeten contribuir a la 
sostenibilitat econòmica de la nostra sanitat pública.

Entre  2010 i  2011,  el  govern socialista va adoptar,  junt  amb les  comunitats  autònomes,  un 
paquet d’accions que van permetre rebaixar de manera important els costos sanitaris en àmbits  
que no van afectar  ni  a la qualitat  de les prestacions ni  els  drets de la ciutadania.  Van ser 
mesures de control d’estalvi farmacèutic, mesures de gestió centralitzada de compres, mesures 
de coordinació institucional i altres que van permetre assegurar austeritat sense afectar drets ni  
qualitat.

No obstant això, l’accés del PP al Govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència la caiguda 
de la confiança de la població espanyola sobre la sanitat pública i l’aparició de la sanitat com a  
problema que preocupa a la ciutadania.

El Govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l’afirmar que la sanitat  
espanyola no és sostenible i plantejar una reforma del Sistema Nacional de Salut, que ha tocat 
elements essencials del model a amb la fi de la universalització de la sanitat, substituint-ho per 
un model d’assegurament lligat a la seguretat social.

Un model en què qui no estiga inclós, haurà de demostrar no disposar d’ingressos suficients per  
a adquirir la condició d’assegurat. La sanitat deixa de ser pública, universal i gratuïta per a tots  
els ciutadans i es converteix en una sanitat només per als assegurats i la beneficència.

Esta modificació retrotrau al sistema sanitari a un model d’assegurament semblant al vigent en 
els anys setanta i principis dels huitanta; abans de l’aprovació de la Llei General de Sanitat, de  
1986. Es torna a una situació semblant al sistema insolidari que existia a Espanya en els anys 
70, i junt amb això, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres complementàries,  
obri la porta al copago de moltes prestacions per les quals fins ara no calia pagar.

Per primera vegada, els pensionistes van a haver de pagar per les medicines que precisen un  
10% dels medicaments que els  recepte el  metge i  que les persones en actiu paguen també,  
almenys, un 25% més del que paguen ara passant del 40% al 50% del preu.

Molts ciutadans que fins ara no havien de pagar pel transport sanitari no urgent, ara hauran de  
pagar per això. I així, s’obri la porta a nous copagos sanitaris amb el canvi normatiu que el 
Govern  ha  realitzat  publicant  el  Reial  Decret  Llei  16/2002  en  el  que  suposa  un  autèntic 
"Decretazo" aprovat unilateralment sense diàleg ni consens.

El sistema nacional de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, sense 
minvar la qualitat i sense implantar el copago sanitari Una sanitat pública de qualitat és un bé 
irrenunciable i una política fonamental per a l’equitat i la cohesió.

Per tot això, el Grup Socialista de l’Ajuntament d’Oliva presenta per a la seua aprovació pel Ple 
Municipal, els següents ACORDS
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1.  L’Ajuntament  d’Oliva  sol·licita  la  derogació  del  Reial  Decret  Llei  16/2012,  de  mesures 
urgents per a garantir  la  sostenibilitat  del  Sistema Nacional  de Salut  i  millorar  la qualitat  i 
seguretat de les seues prestacions. 

2. Insta el Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, comunitats autònomes i 
Federació  Espanyola  de  Municipis  per  a  aconseguir  un  gran  acord  per  tal  de  garantir  la  
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut mantenint els principis establerts en la Llei General  
de Sanitat de 1986. 

Oliva, 8 de maig de 2012. Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal.  
Rubricat.” 

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

 Sra. Morell Gómez: “La moció és un poc llarga, té dos fulls la part expositiva, però 
com jo crec que la majoria dels ciutadans, a través dels mitjans de comunicació, a 
través  de  les  xarxes  socials,  ja  són  conscients  de  totes  les  retallades  que  estan 
produint-se a través de les mesures del govern central, el govern del Partit popular,  
crec que faré una síntesi i un resum per no fer-ho molt llarg. El govern central ha 
aprovat el RDL 16/2012, en el qual fa un canvi en el sistema sanitari. Fins ara la 
sanitat  era  un  dret  universal,  ara  deixarà  de  ser-ho,  i  passarà  a  classificar  la 
ciutadania  en  ciutadans  de primera  i  de  segona categoria.  Apareix  la  figura  del 
carnet  del  pobre.  Aquest  decret  obri  la  porta  al  copagament  de  moltíssimes 
prestacions; els pensionistes hauran de pagar el deu per cent dels seus medicaments; 
també les persones en actiu pagarem, es veu incrementat el preu que paguem de les 
nostres medecines en un 25%. També el transport, transport sanitari no urgent, com 
les pròtesi externes, com ara cadires de rodes, collarets, també ho haurem de pagar. 
Des del Grup Socialista rebutgem tots aquest tipus de retallades, i per tant demanem 
que  l’Ajuntament  d’Oliva  sol·licite  la  derogació  del  RDL 16/2012,  de  mesures 
urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i seguretat de les seues prestacions. Que inste al govern a dialogar amb les 
forces polítiques, agents socials, comunitats autònomes, i Federació Espanyola de 
Municipis  i  Províncies,  per  a  aconseguir  un  gran  acord  per  tal  de  garantir  la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, tot mantenint els principis establerts en 
la Llei General de Sanitat de 1986. Considerem que és un atemptat als drets, que va 
contra la universalitat de la sanitat. Considerem que la sanitat ha de ser totalment 
universal i gratuïta. I no m’allargue més.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres des del Bloc-Compromís, donarem suport a la 
moció, i la votarem favorablement.  I els arguments ja s’han donat ací, estan ben 
exposats en la moció que es presenta.  Ens oposem fonamentalment  a la reforma 
sanitària,  aprovada  de  forma  unilateral  pel  govern  de  l’estat,  perquè  nosaltres 
pensem que va en detriment d’un dret fonamental, com ho és la salut, i va debilitarà 
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també l’estat del benestar, encara més, en un dels seus pilars bàsics com ho és la 
sanitat pública. Merma encara més la capacitat adquisitiva de determinades famílies, 
sobretot aquelles que menys capacitat adquisitiva tenen; i se’ns va vendre que aquest 
tipus de reformes, bé siga de la sanitat, bé siga de l’educació, etc. o es fan o ve al  
caos; és a dir, o això, o el caos, que no hi havia més marge de maniobra. Per tant, si 
teníem cap dubte, que hem de demanar la derogació d’aquest tipus de mesures, i que 
es negocien i que es parlen amb un altre talant, faltava allò de Bankia. És a dir, com 
no hi havia marge, ara sabem que com a mínima hi haurà 24.000 milions d’euros 
més de marge, i tot el que està per vindre. Per tant, si teníem cap dubte, tot el tema 
de Bankia i de la banca ens ha acabat de convéncer, i per tant nosaltres votarem 
favorablement, perquè l’Ajuntament d’Oliva se sume a la petició al govern central 
de derogació de la reforma sanitària.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Projecte  Oliva  recolzarà  la  moció  presentada  pel  Partit 
Socialista,  perquè  considerem que els  retalls  en sanitat  i  en  educació  no  són la 
solució a la crisi econòmica que patim. I suposa empitjorar els serveis als ciutadans. 
Aqueixa és la raó principal. La salut és la principal preocupació de les persones. 
Afecta a tots, als nostres pares, als nostres fills, i també als nostres amics. No es pot 
anar per ahí buscant una eixida a la situació tan preocupant que patim carregant 
sobre la sanitat i l’educació. No anem a valorar ni l’argumentació que fa el Partit 
Socialista  en aquesta  moció,  de la  política  del  PP, ni  tampoc anem a valorar  la 
valoració que farà el PP de les acusacions al PSOE. Responsables a aquesta situació 
que  estem  passant,  crec  que  l’han  de  compartir  els  dos  grans  partits  que  han 
governat a Espanya. Recolzem els dos punts proposats en l’acord. I sí que ens hauria 
agradat votar, a més, votarem que sí, però sí que ens hauria agradat, i hauríem votat 
amb més convenciment,  i hi trobem a faltar  en aquesta moció, que no només es 
demane la derogació del RDL 16/2012, sinó que ens hauria agradat a Projecte Oliva, 
i  els  dos  regidors  que  recolzarem  la  moció,  que  el  Grup  Socialista  Municipal 
plantejara en la moció, s’hagueren fet propostes de mesures concretes que deuen 
aplicar-se  per  continuar  el  manteniment  de  la  sostenibilitat  de  la  salut  pública. 
Mesures concretes. Sabem que s’ha de derogar, però sí que demanaríem, i trobem a 
faltar que al costat de la derogació no s’haja plantejat algunes propostes puntuals per 
tal de mantindre aqueixa disponibilitat.  Així i tot,  votarem que sí a la moció del 
Partit Socialista.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que el partit Gent d’Oliva, i com a portaveu del 
partit, recolzaré la moció; una moció que evidentment defensa un dret fonamental, 
com ho  és  la  sanitat,  que  és  un  dels  pilars  fonamentals  per  al  benestar  de  les 
persones; i per tant el fet que hagen de pagar certes persones, i moltes d’elles amb 
un poder adquisitiu  molt  mermat a conseqüència de la crisi,  em sembla que ens 
retrotrau  a  època  molt  passades  i  molt  allunyades  del  temps  que  estem  vivint 
realment. Sobretot és evident, i com ha dit el portaveu del Bloc, David González, 

Pàgina: 34



efectivament si un escolta les notícies, i veu i segueix la premsa, i veu el que està 
passant a nivell nacional, i parle ara a nivell de tot l’estat espanyol, veu com els 
governs, i sobretot en aquest últim govern, s’està intentant refinançar,  i  de quina 
forma, els bancs, i com s’ha dit Bankia. Aleshores un se n’adona que si efectivament 
hi  ha diners  per  refinançar  amb quatre  bilions  de  pessetes  un banc,  com no ha 
d’haver diners per poder mantindre la sanitat; aqueixa sanitat que entre tots, durant 
tants anys, hem construït. I ara, d’una forma o altra, ha de ser, diguem-ne una de les 
parts que pague les conseqüències de la crisi, de la mala gestió dels governs que 
hem tingut  fins ara.  Per tant  no estem disposats  que els  ciutadans de a  peu, els 
usuaris de la sanitat, siguen els qui a la fi paguen les conseqüències d’aqueixa mala 
gestió. I mentrestant diners que ixen de la butxaca dels contribuents, es destinen als 
grans empresaris, sobretot faig referència als banquers, i als bancs, com hem pogut 
seguir aquestos dies en els mitjans de comunicació. No podem consentir que, com 
he dit, aqueixa mala gestió arribe al poble de la forma que està arribant i que siguem 
els qui paguem, la majoria de la gent, la festa, el desbalafiament de la gestió dels 
governs; i per tant no podem consentir que un dret fonamental es veja mermat ni un 
poquet. No podem consentir per tant que s’actue en contra d’aquesta sanitat, de la 
sanitat que durant tants anys, el sistema sanitari que durant tants anys hem construït 
entre tots, i que hem pagat, perquè al cap i a la fi estem parlant que si fa cinquanta  
anys vam començar una sanitat bastant deficient, tampoc es pagava els impostos que 
hui  estem  suportant,  la  pressió  fiscal;  hui  suportem  tots  una  pressió  fiscal 
grandíssima; i per tant, en base a aqueixa pressió fiscal que tots estem suportant hem 
de rebre els serveis. I no val allò que es done prioritat als interessos bancaris per 
sobre  dels  interessos  sanitaris  de  la  majoria  de  la  gent.  Per  tant  he  de  recolzar 
aquesta moció, perquè pensem que és de dret, un dret fonamental, i per tant hem de 
recolzar-la de totes, totes.”

 Sra. alcaldessa: “El Partit Popular s’abstindrà en aquesta moció, i la veritat és que 
ens sorprén moltíssim que vinga aquesta moció del Grup Socialista, ja que el govern 
socialista  va  posar  en  perill  la  sanitat  pública  amb  un  forat  de  16.000  milions 
d’euros.  El  negre  balanç  va  deixar  una  política  sanitària  molt  inestable; 
impagaments als proveïdors, un deute ocult, una nul·la política sanitària, i descontrol 
de la  despesa.  La interrupció  i  la  millora de la sanitat  espanyola mentre  Europa 
afrontava reformes i adequava les seues estructures a la nova realitat. Va fomentar, a 
més, la desigualtat entre als espanyols amb l’accés a les prestacions sanitàries. Les 
mesures  del  govern  són  garantir,  atés  el  que  s’han  trobat  vel  govern  del  Partit 
Popular, garantir la sostenibilitat del sistema sanitari després de la nefasta herència 
socialista. Es frena el desbalafiament farmacèutic. S’estableixen uns controls i uns 
requisits per a evitar tots els abusos del turisme sanitari. Es garanteix una cartera 
comuna bàsica d’assistència sanitària, i s’assegura la targeta sanitària per a tots els 
espanyols amb independència de la seua situació laboral o familiar. Les mesures del 
govern popular, que no retallades, s’assenten en l’eficàcia, en l’equitat per a oferir al 
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ciutadà una sanitat universal, gratuïta i de qualitat. Com que hem mesclat la sanitat 
amb el banc, no caldria anar-nos-en a Bankia; quedem-nos ací, en la casa nostra. Els 
recorde que dimarts passat vam aprovar en un ple extraordinari un REX de més de 
mig  milió  d’euros  de  factures  que  sobrepassaven  totes  les  partides;  factures  de 
festes, i Moros i Cristians passats, de Cultura, i de llum. Per tant, el vot del Partit 
Popular serà una abstenció.”

 Sr. Morell  Gómez: “Respecte  d’algunes  quantes  coses que ha dit.  Del  forat  de 
16.000 milions  d’euros.  Ja  li  han  dit  el  meu company,  el  Sr.  González,  24.000 
milions d’euros li han donat a Bankia. El forat no seria tan gran quan tenia 24.000 
milions per donar-li a Bankia. I no cal que anem al govern central, ací hauríem de 
parlar a nivell autonòmic, perquè també el forat és molt gran en la nostra economia, 
i  podem  parlar  del  forat  del  cas  Emarca,  de  Crespo,  podem  parlar  del  cas 
Urdangarin;  també  podem  parlar  del  cas  que  hi  ha  ara  en  tots  els  mitjans  de 
comunicació, que és el Fons de Cooperació Internacional.”

 Sr. alcaldessa: “Sra. Morell, disculpe un moment. Pregue silenci, perquè després 
les gravacions no s’escolten bé. Som molta gent, i fa calor. Un poc de silenci. Pot 
continuar.”

 Sr. Morell Gómez: “Cadascú ha d’assumir les seues responsabilitat, i en això estic 
d’acord, però crec que la Comunitat Valenciana haurà de donar moltes explicacions 
del forat  que té,  que és ben gran. El govern central  haurà de donar explicacions 
també de si tenia un forat de 16.000 milions d’euros, li sobren diners ara per regalar-
los als bancs. Una altra cos que m’agradaria parlar respecte del pla d’ajust, i que 
nosaltres  hem de  pagar  als  proveïdors  i  que  hi  ha  gran  quantitat  de  diners  de 
l’exercici  de 2011, ahir  va vindre el  conseller  Vela,  i  se li  va fer una pregunta; 
possiblement  no  hauríem  hagut  de  tirar  mà  d’un  pla  d’ajust,  possiblement  no 
tindríem REX, possiblement podríem pagar als proveïdors en temps i en forma, si el 
deute històric que la conselleria li deu als ajuntaments l’haguera pagat; si conselleria 
pagara als ajuntaments tots els diners que deu, els ajuntaments no haurien de pagar 
un  sis  per  cent  per  fer  un  préstec  a  deu  anys,  hipotecant  el  futur  del  nostre 
ajuntament i de la nostra ciutat. Aleshores que cadascú aguante el seu pal; però la 
conselleria, que és molt responsable del forat que té, per no dir el 100% responsable, 
que també assumesca la seua responsabilitat.”

 Sr. González Martínez: “La veritat és que la Sra. Morell ha usat alguns arguments 
que  jo  tenia  al  respecte.  Mire,  nosaltres,  des  del  Bloc-Compromís,  no  estem 
defensant ni al PP, ni estem defensant al PSOE, ni anem contra el PSOE, ni anem 
contra el PP. Però és que em fa gràcia vosté quan diu que la sanitat  del govern 
socialista,  anterior,  i  com  si  el  PP  fóra  un  sant.  El  PP  està  gestionant  moltes 
comunitats  autònomes.  Vosté  sabrà  que  les  competències  de  sanitat, 
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majoritàriament, estan transferides a les comunitats autònomes. A què juguem ací? I 
sabem qui gestiona les comunitat autònomes principalment, el Partit Socialista i el 
Partit Popular. Per tant, de responsables i de responsabilitats d’aqueixos forats en 
sanitat, compartides. Jo ja li ho he dit. 24.000 milions d’euros, o més; només per a  
Bankia, ja vorem, que n’eixiran més. A nosaltres ens venen aquestes reformes per 
part  del govern de l’estat  com si  no hi haguera ja altre  remei,  com si l’estat  no 
tinguera marge de maniobra. I després veiem que hi ha molt de marge de maniobra, 
aparentment; per no parlar de qui posa els gestors a Bankia, que recordem que té una 
part important valenciana, els presidents inclosos; qui posa els gestors de Bankia, de 
Bancaixa, de Cajamadrid; dons els posen els polítics. En aquest cas del govern del 
Partit Popular. Jo què vol que li diga? Això podrà dir el que vulga, però això és un 
fet i ja està. Per tant, nosaltres votem a favor de demanar la derogació d’aquesta 
reforma. No entrem a si té la culpa el Partit Socialista o té la culpa el Partit Popular.  
Per a mi, per a nosaltres, són compartides en el forat de la sanitat. LI recorde que la 
majoria de comunitats autònomes han estat gestionades també pel Partit Popular. Ho 
dic perquè ara es parla molt de desviament del dèficit de les comunitats autònomes. 
Ha parlat vosté del REX, i de festes. L’altre dia ja ho va deixar caure. Sembla que el 
Rex siga només de festes; no sé, diga vosté el percentatge que suposen les factures 
de festes del REX; és que sembla que només siguen Moros i Cristians i festes. Dels 
500.000 euros i escaig, no tinc ací les dades però crec que estaven al voltant de 
7.000 euros. Sí, al voltant de 7.000 euros o així, no tinc ací les dades; però no cap 
dubte que és un percentatge baixet. Ho dic perquè vosté sempre diu el mateix, festes 
cap ací,  festes cap allà.  De totes formes, vaig ser jo qui li  va fer la pregunta al 
conseller Vela; li vaig dir, mire, conseller Vela, nosaltres hem tingut un romanent de 
tresoreria  negatiu  d’1.800.000 euros,  i  és  que precisament  la  generalitat  ens deu 
quasi 1.800.000 euros. I el conjunt de les administracions ens deuen molts diners; 
ens en deuen més; diners pagats, avançats pels ajuntaments. És a dir que de rebot 
estem finançant les conselleries i la Generalitat Valenciana. I ja ho vaig explicar el 
dia del pla d’ajust, nosaltres que no hem cobrat aqueixos diners, que sí que hem 
pagat, ara haurem de fer un préstec; un préstec que a més als bancs els l’han deixat, 
o l’han rebut, a l’un per cent, i a la fi no ha sigut al cinc, a la fi ha sigut quasi el sis  
per cent que ens els deixaran als ajuntaments. Estem finançant la Generalitat per un 
costat,  i  finançant  els  bancs  per  un  altre  costat;  això  els  ajuntaments,  que  som 
l’administració més maltractada, amb independència que hagen estat gestionats pel 
PSOE, pel PP, pel Bloc, som l’administració pitjor finançada de totes. Per què per al 
Partit popular val el maltracte de l’estat a la comunitat autònoma per explicar el seu 
dèficit  ingent,  i  per  què  vostè  ho  deixa  caure  ací  com  si  fóra  només  una 
responsabilitat dels governants d’ací, si sap que hem assumit molts serveis que no 
ens pertocaven? Insistim, nosaltres votarem a favor, a més ho fem convençuts de 
demanar  la  derogació  de la  reforma sanitària,  perquè no se’ns  està  dient  tota  la 
veritat.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres serem molt concisos. Hem dit ja que considerem que 
la responsabilitat tot el món sap qui ha estat gestionant. Nosaltres pensem que ara no 
és el moment d’exigir responsabilitat sinó de mirar endavant tots, i traure la sanitat i 
recolzar-la al màxim, la sanitat i la salut, perquè és un tema que ens interessa a tots, 
perquè ens afecta a tots. Per tant, jo en aquest sentit ja li torne a reiterar al Partit  
Socialista, que Projecte Oliva, Yolanda i qui li parla, recolzarem la moció.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que els responsables municipals, el primer que 
han de fer  en un tema d’aquestos,  al  meu parer,  i  sobretot  vostés,  que tenen la 
responsabilitat de gestionar, de governar, tant a nivell autonòmic, a nivell estatal, en 
moltes  autonomies;  i  és  evident  que,  com  ha  dit  el  portaveu  del  Bloc,  les 
competències en matèria  sanitària  estan transferides a les comunitats.  Per tant jo 
crec  que  el  primer  que  haurien  de  fer  és  defensar  els  interessos  dels  nostres 
conciutadans, i defensar aqueixa sanitat que s’ha construït amb els seus impostos, i 
que hui gaudim. I el que no podem és cedir, ni tan sols un poc, aqueixos drets que 
hem adquirit a base de treball i a base d’esforç; demanar que es derogue, i per tant 
que continue la sanitat qu tenim, que per això l’hem pagada, i l’hem pagada bé. I és 
evident, el que no podem entendre que mentre l’estat deriva quantitats ingents de 
diners, com ara la que parlem a Bankia,  24.000 milions d’euros, que són quatre 
bilions de pessetes, la veritat és que no podem entendre com no van a derivar diners 
per recolzar una sanitat que entre tots hem pagat i hem ajudat a construir. Per tant, jo 
cada vegada que escolte  aquest  tipus de debats,  totalment  estèrils,  que se’n van 
lluny,  que  s’allunyen  de  la  majoria  de  la  gent  que  està  ací,  que  és  la  nostra 
responsabilitat, els nostre conciutadans, que els hem de defensar; després la política 
que es faça en el Congrés dels Diputats, o on calga; però des d’ací, la idea ha de ser 
conjunta. Volem aqueixa sanitat que hem pagat entre tots des de fa tants anys; i no 
podem cedir  mentre  veiem  que  estan  repartint-se  els  diners,  entre  empresaris  i 
banquers, a mans plenes, i a camionades; diners que ixen de la butxaca de tots. Per 
tant,  no  crec  que  ningú  entenga  un  debat  d’aquestes  característiques  a  aquestes 
hores, i des d’ací, d’un ajuntament com el d’Oliva, quan la responsabilitat és dels 
dos partits a meitat, uns perquè governaven a l’estat i els altres perquè gestionaven 
la Generalitat Valenciana. Jo no ho entenc.”

 Sra. alcaldessa: “Anem a vore;  a banda del  forat  de 16.000 milions  d’euros,  li 
recorde, li torne a repetir, perquè potser no se li ha quedat, el deute ocult, i el tirar 
enrere en tot l’avanç en sanitat que es tenia; ens hem quedat molt enrere i Espanya 
era molt pionera. De totes formes, pel que fa referència a tot el que està parlant, està 
clar que el sant és qui no governa, i està clar que el Bloc és el sant en aquest cas, que 
no ha governat mai, ni a la Generalitat, ni a l’estat; però ací sí que ho ha fet. Però de 
totes formes, torne a repetir, el REX que es va aprovar era festes passades, Moros i 
Cristians, passats, Cultura passats, i l’enllumenat. De totes formes, com que hui per 
sort  portem  l’auditoria  de  sindicatura,  vorem  quina  es  la  realitat  de  com  s’ha 
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governat en la nostra ciutat.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  favorable  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 vots favorables:  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) i 
l’abstenció  dels  regidors  Sr.  Aparisi  Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá, i l’alcaldessa 
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (7 abstencions del Grup PP), acorda:

Primer.- L’Ajuntament d’Oliva sol·licita la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de 
mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar 
la qualitat i seguretat de les seues prestacions. 

Segon.- L’Ajuntament  d’Oliva insta  el  Govern a  dialogar  amb les  forces polítiques, 
agents  socials,  comunitats  autònomes  i  Federació  Espanyola  de  Municipis  per  a 
aconseguir un gran acord per tal de garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de 
Salut mantenint els principis establerts en la Llei General de Sanitat de 1986. 

DESÉ.  MOCIÓ  DEL  GRUP  POLÍTIC  MUNICIPAL  BLOC-COMPROMÍS, 
D’APROVACIÓ D’UN REGLAMENT MUNICIPAL DE LA JUNTA LOCAL DE 
SEGURETAT, I ALTRES ACCIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT.

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

 Sr. González Martínez: “En aquesta moció, en la Comissió de Governació, es va 
quedar, i vosté ho va acceptar, i així li ho vaig demanar, i així ho exposa en las part 
expositiva de la moció, que considerava que no era una moció de posicionament 
polític, o de petició de derogació com la moció anterior, sinó que era una moció que 
per  les  seues  implicacions  en  la  gestió  municipal,  li  demanava  que  es  tractara 
prèviament en una Comissió de Governació, amb l’assistència de la Policia Local. 
Per tant, el que li demane, i el que propose hui com a ponent i com a grup polític 
que proposem la moció, és que aquesta moció es quede sobre la mesa, o es retire, i  
es  tracte  prèviament  al  plenari,  en  una  comissió  de  governació,  assistida  per 
membres, o els representants de la Policia Local, i on els diferents grups polítics 
puguen  fer  les  seues  aportacions  amb  caràcter  obert.  Així  vam  quedar  en  la 
Comissió de Governació,  així  ho exposa el  text  expositiu  de la  moció.  Per  tant 
propose  que  es  vore  retirar-la  i  que  es  passe  prèviament  per  una  Comissió  de 
Governació.”
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 Sra. alcaldessa: “Sr. González, si vosté vol deixar-ho sobre la mesa, es deixa; però 
recorde  que  quan  acabàvem la  comissió  va  ser  alguna  cosa  que  vam dir,  estic 
preguntant-li al secretari, però no recorde, però no tinc cap inconvenient. De totes 
formes li recorde que aquest equip de govern ha fet molts deures, deures que estaven 
sense fer. per tant no tenim cap inconvenient d’aportar, deixar aqueixa moció seua, 
que és seua, i que es treballe; i nosaltres li direm tota la feina que ací no estava feta i  
que ja la tenim feta, i l’aportarem, que per això estem, per aportar i treballar el que 
pertoque. Per tant, si vosté considere que es deixa sobre la mesa i que es treballe, i 
nosaltres aportar tota la feina que tenim feta, no tenim cap inconvenient. Estem per 
això, per treballar, i nosaltres ho estem fent.”

 Sr. González Martínez: “Vull que es quede sobre la mesa. Insistesc, vam quedar 
així. No ho deixe vosté en l’aire; ací hi ha altres portaveus i membres de la comissió 
que  estaven;  i  per  tant,.  molt  que  m’alegre  que  hagen  fet  la  feina  i  que  hagen 
aconseguit coses, i que s’haja reunit, en premsa ho vam vore, la Junta de Seguretat; i 
moltes altres coses. Si jo me n’alegre; no pense vosté que no me n’alegre. I quantes 
més coses es facen millor. De totes formes sí, vull que es quede sobre la mesa, és un 
compromís que vaig adquirir amb la resta de grups polítics. I per tant aquesta és la 
meua proposta.”

 Sra. alcaldessa:  “Perfecte, si vosté vol deixar-la sobre la mesa, aportarem tota la 
feina feta, que és lamentable,  així ho va lamentar el subdelegat del govern en la 
Junta de Seguretat, que una ciutat, una població com Oliva no haguera treballat en 
aqueixos punts. Però bé, la deixem, i la treballem, i nosaltres aportem la feina feta. 
Per tant, Sr. secretari queda sobre la mesa la moció. Es retira.”

 Sr. secretari: “S’ha de votar.”

El  Ple  de l’Ajuntament,  per  unanimitat,  a  proposta  del  regidor  ponent  de la  moció, 
acorda retirar aquest assumpte de l’ordre del dia.

ONZE. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS, DE 
RECLAMACIÓ AL MINISTERI DE FOMENT DE LA PUBLICACIÓ EL PLA 
ECONÒMIC-FINANCER  PRESENTAT  AL  SEU  DIA  PER  AUMAR,  EN 
RELACIÓ A DIVERSOS ASSUMPTES DE L’AP-7. 

Vista la moció presentada por el Grup Polític Municipal Bloc-Compromís, amb data de 
18 de maig de 2012, registre d’entrada núm. 05561, que es del següent tenor literal:
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“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  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3, eleva al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva 
la següent MOCIÓ

En les últimes dècades, a l’Estat Espanyol s’han generat dos models d’infraestructures viàries. 
Mentre que una part del territori ha estat sotmès a un règim d'autopistes de peatge, l’altra part  
del territori ha estat lliure d'autopistes de peatge i farcit d'autovies finançades generosament amb 
fons europeus o amb els pressupostos generals de l'Estat. Malauradament, des d’un principi, els 
successius governs estatals van decidir que els valencians formarem part del primer grup.

D’esta manera, al territori valencià es van establir inicialment 2 trams d’autopistes de pagament, 
adjudicats a l’empresa concessionària AUMAR: El Tarragona-València, pel Decret 2052/1971,  
i el València-Alacant, pel Decret 3477/1972. La concessió inicial tenia una durada de 27 anys 
per als 2 trams, finalitzant el 8 de setembre de 1998 el Tarragona-València, i el 22 de desembre  
de 1999 el València-Alacant. El tram Tarragona-València va ser objecte d’una renegociació que 
va suposar la concessió d’una primera pròrroga de 6 anys i 1 més aprovada pel Reial Decret  
1284/1981. El tram València-Alacant també va ser objecte d’una renegociació que va suposar la  
concessió d’una primera pròrroga de 4 anys i 10 mesos aprovada pel Reial Decret 2715/1982.  
Posteriorment, mitjançant el Reial Decret 1132/1986, l’Estat va procedir a unificar els dos trams 
en una sola concessió, afegint-los també el tram Sevilla-Cadis, fet que es va aprofitar per atorgar 
una segona pròrroga de la concessió de 2 anys i  2 mesos, finalitzant la concessió el  31 de  
desembre de 2006.

Posteriorment, encara va tindre lloc una tercera pròrroga de la concessió de 13 anys més, fins  
l’any  2019,  mitjançant  el  Reial  Decret  1674/1997,  publicat  al  BOE  número  262  d’1  de 
novembre de 1997. La pròrroga del peatge es va autoritzar a canvi d’una inversió de 5.000 
milions de pessetes (30 milions d’euros), que es van fer servir per al nou enllaç a Benidorm – 
Terra Mítica i per realitzar una sèrie de millores en la mitjana de les autopistes, en els sistemes  
d’informació als usuaris, així com per compensar les pèrdues que es preveien per la rebaixa del 
preu del peatge d’entre un 30% i un 40%, segons les previsions realitzades al Pla Econòmic-
Financer presentat per AUMAR, i acceptat pel Ministeri de Foment, el qual no es va fer públic.

Tanmateix, les previsions de la concessionària prompte van estar superades a l’alça, de manera 
que des de l’aplicació de les noves tarifes o peatge tou, aplicades des de publicació del RD 
1674/1997, el nombre de vehicles va augmentar considerablement, amb l’augment corresponent  
dels beneficis empresarials. Per posar dos exemples, en 2003 el grup empresarial Abertis, del  
que forma part AUMAR i que obté el 85% dels beneficis del sector de les autopistes de peatge,  
va declarar  uns ingressos nets de 355 milions d’euros;  i  en el  primer semestre de 2011 va  
obtindre un resultat net recurrent de 328 milions d’euros, segons va publicar la pròpia empresa a 
www.abertis.com el  28 de juliol  de 2011.  Només este fet  haguera estat  motiu suficient  per 
denunciar el conveni entre el Ministeri de Foment i AUMAR, i renegociar els termes establerts  
al Pla Econòmic Financer esmentat adés, en favor de l’Estat i dels usuaris de l’AP-7 en forma 
de rebaixa de tarifes o reducció del termini de la concessió.

Pàgina: 41



Però desgraciadament per als ciutadans d’esta part de l’Estat Espanyol, aquells que paguem per 
una infraestructura que la majoria de ciutadans d’altres territoris gaudeixen de bades, a finals de  
la dècada dels 90 del  segle XX es va establir  com a fórmula habitual  utilitzar les obres de 
manteniment,  d’ampliació,  o  la  rebaixa  parcial  de  les  tarifes  dels  peatges  per  aconseguir 
contractes  lleonins  per  allargar  la  durada  de  les  concessions.  En  acabant,  per  opacitat  i  
descontrol, es desconeixen els rendiments resultants d’estes operacions. Això sí, malgrat una 
construcció amortitzada i un nombre d'empleats molt baix, les tarifes no han parat de pujar, com 
a mínim a l'IPC.

Ara, per si no fóra suficient esta injustícia perpètua que patim els valencians, conjuntament a 
altres  ciutadans d’alguns territoris  de  l’Estat,  hem conegut  que la ministra de Foment,  Ana 
Pastor,  al  llarg del  “Foro PPP de empresas concesionarias de servicios públicos” celebrat  a 
Toledo a finals de març d’enguany, va anunciar que l’Estat contempla quedar-se amb alguna de 
les  autopistes  que  actualment  estan  en  risc  de  fallida  i  altres  mesures  per  tal  de  restablir  
l’equilibri  econòmic-financer,  com  ara  les  fusions  entre  concessions  deficitàries  amb 
concessions rendibles (cas de l’AP-7), i garantir així la solvència de tot el sistema conjuntament.  
A canvi, noves pròrrogues de les concessions. Tot això, després que els Pressupostos Generals  
de l’Estat de 2010 i de 2011 inclogueren partides per valor de 250 milions d’euros, en cadascun 
dels exercicis, per tal de fer front a l’augment del valor inicialment previst de les expropiacions 
de  les  autopistes  radials  de  Madrid  perquè  els  números  no  quadraven,  i  eximir  així  a  les  
empreses  concessionàries  d’este  augment de valor.  Un mecanisme totalment injust  basat  en 
socialitzar pèrdues i privatitzar beneficis.

Encara  que  el  llistat  definitiu  no  es  coneixerà  fins  d’ací  a  uns  4  mesos,  fonts  del  mateix 
Ministeri  han filtrat  que les autopistes que podrien vore’s beneficiades serien les radials de  
Madrid (R-2, R-3, R-4 i R-5), l’autopista de l’Aeroport de Barajas, la de Madrid-Toledo, totes 
elles  construïdes  enmig  d’una  espessa  xarxa  d’autovies  gratuïtes;  i  també  la  d’Alacant-
Cartagena,  Cartagena-Vera  i  la  circumval·lació  d’Alacant.  En  l’accionariat  de  les 
concessionàries participen les empreses més importants de la construcció com Abertis, Acciona,  
ACS, Ferrovial, FCC, OHL i Itínere.

Amb tot, en el cas més que probable que el govern de l’Estat decidira finalment acudir al rescat  
amb els mecanismes anunciats, com a conseqüència del problema de les autopistes de Madrid 
principalment, estaríem davant d’un nou greuge per als valencians intolerable i  inassumible, 
sumat al dèficit fiscal imposat per l’Estat que patim des de fa anys. Per no dir per als ciutadans  
d’Oliva i del sud de la comarca de La Safor, doblement castigats per no disposar ni d’autovia ni 
de circumval·lació. La solidaritat està pensada per donar una empenta a qui la necessita, però de 
cap de les maneres pot  ser  una cadena perpètua per als  que,  amb esforç,  treball  i  sacrifici,  
generem els recursos que es redistribueixen sempre amb una direcció de sentit únic.

Per  tot  això,  atès  que  la  recuperació de l’AP-7  per  a  un ús  lliure  de peatges  ha  estat  una 
reivindicació  històrica  de  municipis,  entitats  veïnals  i  empresarials,  que  han  vist  com esta  
infraestructura viària condicionava les seues activitats i el seu desenvolupament sense rebre a 
canvi els beneficis que compensarien els desavantatges que suposa la seua existència. Encara  
més, pagant com a càstig suplementari, els impostos sobre la recaptació.
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Atès que des de fa dècades, el greuge comparatiu amb altres territoris de l’Estat ha estat un  
autèntic llast per a l’economia valenciana i un factor negatiu pel que fa a la mobilitat al llarg del  
territori valencià i, també, pel que fa a les comunicacions cap al nord. Per tant, la recuperació 
d’aquesta important infraestructura constitueix una reivindicació històrica que, malgrat tot, no 
ha estat estimada pels successius governs autonòmics i estatals.

I atès que, al llarg dels últims anys, com a conseqüència de diferents mocions presentades pels 
grups polítics, el Ple de l’Ajuntament d’Oliva ha demanat l’alliberament de l’AP-7 al seu pas 
per la Comunitat Valenciana, o bé al seu pas per les comarques de La Safor i La Marina Alta, o 
bé  el  desviament  del  tràfic  pesant  per  l’AP-7  com  a  solució  temporal  fins  la  posada  en 
funcionament de la Variant Sud de La Safor.

Considerant tots els antecedents exposats, així com el sentiment de rebuig ferm dels ciutadans  
d’Oliva de continuar tragant i tolerant esta situació, trasllade al Ple les següents PROPOSTES 
D’ACORD

PRIMERA.- L’Ajuntament  d’Oliva  reclama  al  Ministeri  de  Foment  la  publicació  del  Pla 
Econòmic-Financer presentat al seu dia per AUMAR i aprovat pel mateix Ministeri, així com la  
publicació de l’expedient on conste el seguiment del Pla, per part de la inspecció de l’explotació 
de la concessió.

SEGONA.- L’Ajuntament d’Oliva reclama al Govern de l’Estat que estudie i duga a terme les 
modificacions de les lleis que siguen escaients, per tal que les adjudicacions de les concessions  
d’infraestructures viàries públiques es realitzen d’una manera més flexible, transparent i justa  
socialment, permetent que si la demanda de trànsit supera el volum esperat, siga possible reduir  
el termini de la concessió.

TERCERA.- L’Ajuntament  d’Oliva  manifesta  el  seu rebuig  al  possible  rescat  per  part  del 
Govern de l’Estat de les autopistes deficitàries del radi de Madrid o de qualsevol altra part de 
l’Estat a costa d’allargar la concessió de l’AP-7.

QUARTA.- L’Ajuntament d’Oliva exigeix al Ministeri de Foment que, en l’àmbit de les noves 
mesures anunciades sobre possibles rescats d’algunes concessions, siga inclòs el lliurament de 
peatge de l’AP-7 al  seu pas  per  La Safor  i  La Marina Alta,  com a mínim fins  que hagen 
finalitzat les obres del projecte "Autovía A-38, Variante de la Safor. Tramo: Oliva Sur-Inicio de 
la variante de Gandía". 

CINQUENA.- Donar trasllat dels presents acords a la Presidència de l’Estat, al Ministeri de 
Foment, a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Presidència de la Mancomunitat de  
Municipis de La Safor i als grups parlamentaris de Les Corts Valencianes.”

Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
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 Sr. González Martínez: “Nosaltres hem considerat oportú portar aquesta moció, 
amb noves propostes d’acord que fins ara en aquest plenari, algunes sí però altres no 
havien passat, perquè en les últimes setmanes, no llegiré el text expositiu perquè és 
molt llarg, supose que ja se l’hauran llegit els regidors, hem assistit a unes notícies 
que, com a mínim, ens inquieten en relació a l’autopista AP-7, que estem patint des 
de fa molts anys; una autopista de pagament. El text expositiu parla sobretot dels 
dos models que s’han creat a l’estat espanyol, dos models clarament diferenciats, 
aquells amb autovies gratuïtes, finançades amb els diners de tots, fons europeus, etc. 
i les autopistes, de pagament, com és el cas de la nostra AP-7. Per tant, en l’estat  
espanyol no tots som iguals. Alguns paguen i altres tenen la sort de no pagar pel 
mateix.  A  més  fem  referència  un  poc  a  l’històric,  i  fem  referència  a  les  tres 
pròrrogues,  probablement  la  més famosa siga l’última,  però recordem que n’han 
hagut tres, que en el 99 acabava la primera concessió de l’AP-7, i que va haver una 
primera pròrroga de quatre anys i dos mesos en els anys 80, després una altra de dos 
anys i dos mesos, i finalment la pròrroga de 13 anys que es va realitzar a canvi d’una 
inversió de 30 milions d’euros, per fer principalment la inversió de l’eixida cap a 
Benidorm, cap a Terra  mística,  i  a canvi  d’una rebaixa del 30% en l’import  del 
tiquet de l’autopista. A canvi es va allargar la concessió, com deia, 13 anys; i era un 
allargament fix; és a dir, el sistema en aquest moment que funciona ací a l’estat 
espanyol,  és  que  si  el  pla  econòmic  financer,  per  dir-ho  d’alguna  forma,  si 
l’equilibri,  si hi ha molts  beneficis  l’empresa redueix el  termini  de la concessió; 
aqueixos 13 anys es fan, es calculen, a canvi de la inversió que fa l’empresa. Si els  
beneficis superen molt, o poc, però superen la inversió, l’empresa té garantits els 13 
anys. En canvi, si els beneficis, com està passant en aquest moment en les radials de 
Madrid sobretot, va per sota del que està calculat, o té pèrdues, l’estat està obligat a 
compensar  o al  rescat  de les autopistes.  És a dir,  es privatitzen  els  guanys,  i  se 
socialitzen,  una  vegada  més,  les  pèrdues.  Fem  referència  també  a  les  últimes 
notícies que hem conegut per la ministra Pastor, que s’està plantejant, o el govern 
està  estudiant,  el  rescat  d’algunes  autopistes,  deficitàries  sobretot,  insistim,  les 
radials  de  Madrid,  encara  que  no  les  úniques,  a  canvi  d’allargar  més  anys 
concessions de pagament que funcionen, que són rendibles, com ara l’AP-7. I això, 
la  veritat,  pensem que  no ho podem consentir  des  d’ací  que  portem tants  anys 
demanant l’alliberament de l’AP-7, o com a mínim l’alliberament mentre tinguem 
construïda  la  variant.  Això se  suma,  per  suposat,  al  dèficit  fiscal  que  patim els 
valencians,  històric de milers de milions d’euros anuals,  que continuarem pagant 
l’AP-7  si  això  es  porta  endavant,  tot  restant  molta  competitivitat  a  les  nostres 
empreses, i també afectant a les butxaques dels particulars, de tota la gent que es 
desplaça i necessita utilitzar aquesta via de comunicació, i afegit al fet que encara no 
tenim variant.  Per tant,  les propostes d’acord que proposem són, en primer lloc, 
reclamar al Ministeri de Foment la publicació del pla econòmic finances, presentat 
en el seu dia per AUMAR, i aprovat pel mateix ministeri, que va servir de base per 
allargar els 13 anys a la concessionària AUMAR, del tram entre València i Alacant. 
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Segona, que l’Ajuntament d’Oliva reclame al govern de l’estat que estudie i duga a 
terme  les  modificacions  de  les  lleis  que  siguen  escaients  per  tal  que  les 
adjudicacions  de les concessions d’infraestructures  viàries  públiques,  es realitzen 
d’una forma més flexible; i amb això vull dir que si els beneficis superen allò previst 
en el pla econòmic financer permeten acurtar el període de la pròrroga; més flexible, 
transparent  i  justa  socialment,  permetent  que  si  la  demanda  de  trànsit  supera  el 
volum esperat, siga possible reduir el termini de la concessió. Tercera, l’Ajuntament 
d’Oliva manifesta el seu rebuig al possible rescat per part del govern de l’estat de les 
autopistes deficitàries del radi de Madrid, o de qualsevol altra part de l’estat, a costa 
d’allargar la concessió de l’AP-7. Quarta, l’Ajuntament d’Oliva exigeix al Ministeri 
de Foment que en l’àmbit de les noves mesures anunciades sobre el possible rescat 
d’algunes concessions, siga inclosa l’alliberament de peatge de l’APA-7 al seu pas 
per la Safor i la Marina Alta, com a mínim, fins que hagen finalitzat les obres del 
projecte Autovia A-38, variant sud de la Safor, tram Oliva-sud, variant de Gandia. I 
cinquena, donar trasllat dels presents acords a la Presidència de l’Estat, al Ministeri 
de Foment, a la Presidència de la Generalitat, i a la Presidència de la Mancomunitat 
de Municipis de la Safor, i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Des  de  Projecte  Oliva  recolzarem  la  moció  de  Bloc-
Compromís.  Pensem  que  és  una  necessitat  imperiosa  en  l’actualitat.  Estem 
convençuts que l’alliberament de l’autopista AP-7 és necessària mentre mirem al cel 
esperant si algun dia ve l’A-38, cosa que cada dia sembla més difícil.  Nosaltres 
estem convençuts que hi ha tres raons molt bàsiques i principals; és la més barata, és 
la més raonable, i és la més viable. Tindre una circumval·lació hui a Oliva el més 
prompte possible  passa per utilitzar  una carretera  que està  dins del nostre  terme 
municipal; que és nostra, que hui en dia l’explota AUMAR, i que la té l’estat, però 
que passa pel nostre terme municipal. Ja que en aquell moment es va fer aquella 
destrossa, que cada vegada que passem per ahí ens agarren ganes de plorar veient 
com  estan  els  talls  de  les  muntanyes,  pensem  que  allò  més  viable,  allò  més 
econòmic, i allò més raonable, és que si en 2019 com sembla ser, que no sabem si 
serà  o  no,  s’allibera,  mentrestant  nosaltres  demanem  dia  rere  dia  que  aqueix 
alliberament es faça el més aviat possible. Per tant, votarem que sí a la moció de 
Bloc-Compromís.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Com no pot ser d’altra forma; com no hem de votar a 
favor d’aquesta moció? Aquesta i cinquanta mil més com aquesta. El que no pot ser 
és que el govern de l’estat té un dèficit, i estem parlant del dèficit històric amb les 
comunitats,  dels  governs  de l’estat  en qüestions  econòmiques  i  altres.  Però amb 
nosaltres, el que és la població d’Oliva, i els pobles afectats per aquesta carretera N-
332, el que té és un dèficit grandíssim, en el sentit del malestar de les persones que 
la patim contínuament, i sobretot al desenvolupament social i econòmic que això 
està impedint. És evident que aqueixa carretera no només afecta amb la perillositat i 
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la contaminació ambiental, sinó també al desenvolupament social i econòmic de la 
nostra ciutat. Per tant té un dèficit que ja seria hora que el pal·liara, perquè estem 
patint aquestes conseqüències des de fa molts anys. Llàstima també que en el seu 
moment, en tindre l’oportunitat en construir l’autopista que tenim hui, que Oliva no 
va saber aprofitar en el seu moment, pel motiu que siga, la possibilitat de llevar-se 
de damunt la carretera que hui estem patint. Però bé. Allò ja està passat, han passat 
molts anys i la veritat és que estem patint les conseqüències d’una carretera que com 
ja he dit i no repetiré, això impacta molt negativament en la nostra ciutadania i en el 
nostre municipi. És vident que, com a mínim, hauríem de tindre la consideració, que 
ja  fa  molts  anys  que  estem  demanant-ho  també,  que  mentre  es  porte  a  cap  la 
circumval·lació, de nom ara A-38, almenys que alliberen de peatge tot el seu seu 
traçat al pas per la Safor. Com a mínim tindre aqueixa consideració. És evident que 
fins ara no l’han tinguda, i no serà perquè no l’hem demanat. Per tant, és un dèficit 
històric  que  té  el  govern  de  l’estat  amb  la  població  d’Oliva,  i  també  amb  les 
poblacions que pateixen les conseqüències d’aquesta carretera; una carretera que a 
hores d’ara dóna una imatge tercermundista de les poblacions que la pateixes. Per 
tant, hem de continuar treballant en aquest sentit, tots junts; i si fa falta votar aquesta 
moció, i cinquanta mil mes també. I el que no és moció, també; eixir al carrer si fa 
falta també, a reivindicar una vegada més que ja està bé, que ja ens han pres el pèl 
massa vegades. Que posen els diners necessaris, però que d’una vegada per totes 
que ens  alliberen  del  calvari;  i  no només  del  calvari  com he dit,  el  calvari  que 
significa  per  a  les  persones,  també  l’entrebanc  per  al  desenvolupament  social  i 
econòmic de la nostra població. Aqueixa és la qüestió. Faltaria més. Clar que sí. 
S’ha de recolzar però de totes, totes.”

 Sra. Morell  Gómez:  “Com no, és una reivindicació que portem des de fa anys, 
demanat una solució respecte del nostre trànsit per dins d’Oliva, siga a través de 
l’alliberament  de  l’AP-7,  o  siga  a  través  de  la  construcció  de  l’A-38.  Clar  que 
nosaltres,  com a  Grup  Socialista,  votarem a  favor.  Una  cosa  que  ens  preocupa 
moltíssim ací és que una vegada més sembla que el govern ha d’eixir al rescat, a 
costa de les butxaques dels ciutadans.. Vull dir que aquells trams d’autopista que no 
funcionen,  una  vegada  més  hauran  de  ser  les  butxaques  dels  ciutadans  que  les 
paguen  i  que  les  assumesquen,  i  el  que  funciona  li  regalem els  beneficis  a  les 
empreses,  perquè amb ells  facen el  que consideren oportú,  i  no repercutesca els 
beneficis a la ciutadania. Hi ha una altra cosa, a banda d’aquesta moció, que ens 
preocupa moltíssim,  és  la  proposta  que  les  patronals  d’autovies  han plantejat  al 
Ministeri d’Hisenda, on es proposa que per a les autovies que fins ara han sigut 
gratuïtes també s’establesca un cànon que oscil·la de 2 a 12 cèntims. Com afecta 
això a la Comunitat Valenciana? Doncs d’anar de València a Alacant, per l’autovia, 
pagar  3.5  euros.  De  València  a  Requena,  1.6  euros.  És  a  dir,  creuar  tota  la 
Comunitat  Valenciana ens costarà 7.3 euros. Ja no és que per agarrar l’autopista 
hages de pagar sinó que per agarrar l’autovia que fins ara ha sigut lliure i gratuïta 
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també  hàgem  de  pagar.  Esperem  que  el  Ministeri  d’Hisenda  això  no  ho  tire 
endavant, ho rebutge, perquè si no, clar que sí, haurem de presentar una moció per 
dir que rebutgem aquest tipus de model.”

 Sra. alcaldessa: “Anem a vore, jo no sé si això meu és deformació professional, 
perquè jo abans corregia exàmens d’alumnes, i ara corregesc mocions dels partits. 
Anem  a  vore,  Sr.  González,  en  la  primera  proposta  d’acord  vosté  parla  de  la 
publicació del pla econòmic financer, que el reclame el ministeri. Sap vosté que això 
no es pot publicar? Perquè la llei  de contractes preveu el secret  de la part de la 
documentació que integra les pliques? Això per un costat. Quan parla del rescat, que 
ho diu en la moció, ho diu en la premsa, el rescat és una mesura prevista en la llei, i 
es determina en la llei  en quines circumstàncies és procedent el rescat. Mire, un 
exemple, pot vosté rescatar ara la piscina perquè vosté vulga rescatar-la en aqeust 
moment? Jo pense que el que vosté fa contínuament en la premsa i en la moció 
confondre rescat i alliberament; l’alliberament és una modificació de la concessió, 
cosa que a l’hora de parlar no ha confós el Sr. Peiró. Mire, el pla econòmic financer, 
molt bé, ens el podrien enviar; molt bé, perfecte. Quan en envien el pla econòmic 
financer, AUMAR, vosté què farà amb ell? Sap vosté valorar l’equilibri financer 
d’aquesta concessió? Nosaltres pensem que allò viable és que una vegada ens han 
valorat ja el cost de l’alliberament del nostre tram d’autopista, amb 2.300.000 euros, 
perquè recorde que en tres setmanes, la regidora Sr. Virginia Cotaina i jo, ens vam 
desplaçar a Madrid, cosa molt criticada, però bé ens vam desplaçar per a treballar; 
una per demanar de forma urgent que la carretera isquera de la nostra ciutat. Com a 
proposta  imminent  vam  demanar  l’alliberament  del  nostre  tram  d’autopista.  La 
setmana passada, dijous passat, vam estar a Madrid una altra vegada, i el secretari 
d’estat i tots els directors generals que corresponien i estaven allí involucrats, havien 
fet els deures. Pel que respecte al projecte, el consideraven viable iniciar rebaixant 
els costos en certs punts que podien rebaixar-se. S’havia fet la valoració del que 
valia alliberar el tram d’autopista des d’Oliva fins a Ondara, amb 2.300.000 euros, 
cosa que també, aproximadament alliberar-la des de Xeraco fins a Ondara era cinc 
milions  d’euros.  Una  vegada  feta  la  valoració,  aqueixos  deures  fets,  des  del 
ministeri, una vegada fet això s’ha de fer un estudi de l’equilibri econòmic de la 
concessió,  per  exigir  el  compliment  verbal  del  ministeri.  El  Partit  Popular  és  el 
primer que exigirà el compliment; per això la Sra. Virginia Cotaina i jo ens vam 
desplaçar al ministeri,  per treballar-lo i fer-lo; però li dic, aquesta moció s’ha de 
corregir, Sr. González. Si vosté la modifica, nosaltres la votem a favor, per suposat, 
perquè  nosaltres  també  som  de  l’opinió  que  Oliva  necessita  que  es  desvie  la 
carretera, que isca la carretera d’ací; i més encara, que s’allibera l’autopista mentre 
no la facen; i si no el volen fer que no el facen, però que ens alliberen l’autopista. Jo 
sóc la primera, i ho he dit més d’una vegada, que eixiria al carrer; la Sr. Virginia 
Cotaina ha mogut aquest poble moltes vegades per eixir, i pensem continuar fent-ho; 
però pense que els deures estan fets, i que la moció cal corregir-la, i li torne a repetir  
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que  si  la  modifica  en  tot  el  que  no  correspon,  el  Partit  popular  no  té  cap 
inconvenient d’aprovar-la, posar-li un aprovat, i votar-la a favor.”

 Sr. González Martínez: “Mire, Sra. alcaldessa, jo no sé per què li molesta a vosté 
tant que nosaltres, des del Bloc-Compromís, presentem mocions en aquestos temes. 
De veritat, sempre que presentem mocions en aquestos temes, contesta vosté amb 
una arrogància i una prepotència, que de veritat ens sorprenen, i molt. Què vol que li 
diga? No vaig a modificar la moció. Si per llei no es pot modificar, ja ho dic, que 
canvien les lleis. Si no es parla d’alliberament i es parla de rescat, que canvien les 
lleis  necessàries;  per  això  es  parla  ací  que  es  canvien  les  lleis  necessàries.  Per 
suposat que es poden publicar; tampoc es podien publicar els balanços fiscals, i a al 
fi es van publicar, clar que es van publicar en el parlament, o on siga. Que què vaig 
a  fer  jo  amb l’estudi  i  amb el  pla  econòmic  financer;  si  jo  no demane que me 
l’envien a mi, jo demane que es publique, per una qüestió de transparència, tant que 
se’n  parla  ara  de  la  Llei  de  Transparència.  I  mire,  gràcies  per  informar-nos 
d’aqueixa  reunió;  gràcies  per  informar-nos  de  la  reunió;  esperàvem  que  ens 
informara de la reunió; quasi cim ens havia d’informar. No sé si se’n recorda, en la 
primera reunió que van anar va dir vosté, sí nosaltres només sabrem alguna cosa us 
informarem; però no, vosté s’espera al ple per intentar desacreditar aquesta moció, i 
per a tirar-me en car si vostés si que fan la feina. Escolte, jo no he estat convidat a 
anar  a  aqueixa  reunió,  no  la  vaig  poder  fer,  perquè  a  pesar  de  demanar-li 
reiteradament  tots  els  portaveus  de  l’oposició,  que  volem  anar  al  ministeri  a 
acompanyar-los, vosté no ens porta, o diu que el ministeri no vol. A mi m’ha de 
permetre que com a mínim ho dubte. Vosté no ens porta. Li vam demanar una Junta 
de  Portaveus  en  assabentar-nos,  tots  els  portaveus,  que  vosté  el  dia  24 anava a 
Madrid a parlar del tren i de la carrereta, per a com a mínim dir-nos de què anava a 
parlar, si ja tenia una contestació; vosté no ens ha convocat a una Junta de Portaveus 
per  informar-nos,  ni  abans,  ni  després;  s’espera  ara  a  donar-nos  la  informació. 
Doncs  benvinguda  siga.  Però  és  que  jo  me  n’alegre  molt  que  vostés  vagen  al 
ministeri i que porten bones notícies. Es pensa que jo em disguste, o que aquest 
partit  polític  es  disgusta?  Tant  de  bo estigueren  ja  els  diners  pressupostats  i  ho 
haguérem aconseguit; li ho dic amb total sinceritat, perquè aquest tema ens uneix. 
Aquest tema ens uneix, no ens separa; i nosaltres no l’utilitzarem perquè ens separe, 
ni  molt  menys.  Per  tant  nosaltres  anem  a  mantindre  la  moció  i  recordar-li 
simplement que fa poc el PP va rebutjar en el Congrés que l’autopista siga gratuïta. 
Fa poc, Ricardo Sixto en representació del Grup Izquierda plural va presentar una 
moció, ha eixit en premsa, i va votar en contra. Ai`xo ho pot repassar, està en el  
llibre d’actes i les votacions del Congrés. De totes formes, m’alegre molt del que 
m’acaba de dir.  De veritat.  Però per favor, no es prenga a mal cada vegada que 
nosaltres presentem una moció, amb tota la bona voluntat, sobre aquest tema, perquè 
no ho entenem.”
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 Sra. alcaldessa: “Anem a vore, Sr. González, en absolut no ens molesta que vostés 
presenten mocions. Tot el contrari. Si no presentaren mocions, no sé què farien dia 
rere dia, i en les hores. Si vosté en qualifica d’arrogant, jo simplement he de dir-li 
que  parle  amb  coneixement  de  causa.  Anem  a  vore,  el  ministeri,  amb  el  qual 
nosaltres  tenim  contacte  directe  totes  les  setmanes  com  a  mínim  un  parell  de 
vegades, vosté pot fer el mateix. Si se n’ha adonat les vegades que hem anat la Sra. 
Virginia Cotaina i jo al ministeri,  exactament igual que el dia qeu vam anar amb 
l’alcalde de Gandia, i l’alcaldessa de Dénia per a allò del tren, noi hi ha foto, perquè 
no  volen  foto;  ni  excursió;  volen  treball,  Sr.  González.  Per  tant,  vosté  cride  al 
ministeri; jo no tinc cap inconvenient; i sap massa bé el que vam fer perquè vostés 
vingueren la primera vegada; fins i tot perquè no se n’anaren pels seus mitjans, i que 
anàrem tots de forma conjunta. Pregunte-li-ho a qui li haja de preguntar. Jo no sé 
què és el que pretén vosté, però ja li dic, cride, i diga que volen anar tots d’excursió, 
que volen anar tots agarrats de la mà, perquè defensem, que és cert, ho defensem 
tots junts. Nosaltres quan anem allí diem que és una cosa que defensem tots junts. 
Simplement, la primera reunió que vam tindre en el ministeri jo recorde que no vam 
parlar  amb cap mitjà  de  comunicació  fins  que vam vindre,  la  veritat  és  uqe  va 
sorprendre que el treball que havia fet l’equip de govern de l’Ajuntament d’Oliva, 
en es  notes  de premsa això  nostre  no va eixir,  perquè clar  aqueixos  mitjans  de 
comunicació partidistes no ens ho trauen. A vostés sí. Assetjament continu al treball; 
i en aquesta segona visita, el segon viatge, Sr. González, vosté va fer la nota de 
premsa  informant  els  mitjans  de  comunicació  d’alguna  cosa  que  desconeixia 
totalment, perquè no havia estat allí i no sabia el que s’havia parlat. I no sabia els 
deures del ministeri quins eren, i va fer una nota de premsa: va ser supercuriós. Jo 
vaig dir, bé, el Sr. González que té la bola de cristall i ha fet la nota de premsa, ja no 
cal que la faça jo. Ja ho saben tot, tampoc cal que els informe; i li dic una cosa, mire, 
els paperets de les mocions es recolzen si estan ben fets, però jo no em salte la llei, 
Sr. González; i jo tinc la feina feta. I possiblement aquesta moció, que es salta en 
molts punts a llei, que ja li he explicat en quins punts són, perquè he corregut com 
un examen la moció, perquè m’agraden les coses esclarides, doncs bé, pense que el 
més important és el treball que ha fet sol·licitant i treballant per aquest poble l’equip 
de govern i el treball del ministeri. I li torne a repetir viable és que una vegada ens 
han valorat el cost de l’alliberament, una vegada això, és realitzar l’estudi econòmic 
relatiu a l’equilibri de la concessió per a exigir al ministeri el compliment. Per tant, 
si vosté vol que la votem, no vol modificar-la, jo ho sent, jo no em salte la llei i li la  
vote en contra. Però per això no deixaré d’anar a Madrid, de reivindicar, de protestar 
i de demanar el que el meu poble necessita. Si vosté ho fa únicament en una moció i 
a  més  no  vol  modificar-la,  que  està  mal  feta,  doncs  endavant.  El  que  vosté 
considere, sense cap inconvenient.”

 Sr.  Fuster  Mestre: “Vosté  ha  comentat  una  cosa  important,  i  m’agradaria 
comentar-ho, perquè la veritat no sabíem res de la reunió que es va produir en el 
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Ministeri de Foment, la gent d’Oliva que assisteix en gran part al plenari, tampoc 
sap el resultat de la reunió, i vosté ha comentat en una entrevista amb el secretari  
d’estat, vosté ha dit que el projecte és viable; i ens alegra moltíssim que el projecte 
siga viable, perquè a més a més un projecte d’aquestes característiques tarda molt de 
temps a redactar-se, perquè ha d’anar cremant etapes durant molt de temps. Des de 
l’ordre d’estudi fins a la fi. I ens alegra que reconega ací davant de la gent que el 
projecte és viable en paraules del secretari d’estat del Ministeri de Foment. Això vol 
dir  que  abans,  durant  els  últims  vuit  anys  s’ha  fet  un  gran  treball.  S’ha  fet  un 
projecte que ha desembocat en una publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, on 
figuren els propietaris, les parcel·les i els metres a expropiar perquè siga una realitat 
la variant d’Oliva. I ens alegra i ens alegrem, perquè ací tots ho han comentat els 
companys, i efectivament és així; que jo recorde, sempre, en tot moment des de fa 
molts anys, han anat conjuntament  tots els grups polítics;  i  precisament d’aquest 
tema no s’ha fet és de la política; perquè pense que Oliva ho necessita, que pot ser 
una realitat, i crec que devem anar i continuar anant tots junts. I el que s’ha de fer en 
aquest moment és continuar pressionant, perquè el que ens falta simplement, i vosté 
ho ha dit  abans,  si  el  projecte  és viable,  és la consignació pressupostària  en els 
pressupostos generals de l’estat per poder executar aqueix projecte, que e secretari 
d’estat, segons les seues paraules, diu que és viable. Simplement dir-li això, que ens 
alegrem, de veritat, que a al fi es reconega un treball, un gran treball que s’ha fet per 
part d’aquest ajuntament durant els últims anys.”

 Sra. alcaldessa: “Perfecte. Pense que la seua resposta no enceta un torn de paraula. 
Simplement el que fa és per al·lusions. A vore, Sr. Fuster. Jo volia dir-li que sí, que 
el ministre Blanco ho va fer públic, ho va publicar, dos dies abans de les eleccions, i  
sabent el que deixava; perquè supose que sabia que ho deixava, que se n’anava, i el 
que deixava; un forat molt gran i molt gros. De totes formes, també vull dir-li alguna 
cosa. Li he dit que els deures del ministeri han estat fets en temps i forma segons es  
va comprometre en la primera reunió. I sí, un projecte viable perquè no hi haja cap 
modificat,  ni  cap  cosa  per  tornar  a  començar.  Ells  no  volen  tornar  a  començar 
abaratint-lo. Han aconseguit abaratir-lo de 156 milions d’euros a 90 milions d’euros. 
I per favor, no siguem, no fem ús de la prepotència. Aqueix treball, aqueix projecte 
no l’ha fet aquest ajuntament.  Jo pense que d’això, possiblement,  la Sr, Virginia 
podria informar-nos un poc millor; si ho considera Sra. Virginia.” 

 Sra. Cotaina Verdú: “Bé; jo crec que aquest projecte és el projecte del poble, ni és 
de l’ajuntament, ni és gràcies a la plataforma que es va formar, es va poder eixir al 
carrer; però no és perquè l’ajuntament, dit per mi, i passat per mi i per la meua pell,  
m’hagen recolzat.”

 Sr. Fuster Mestre: “Simplement, per al·lusions, i acabe, no vull entrar en un tema; 
perquè estem parlant d’un assumpte que es tracta de l’alliberament, o el rescat, de 
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l’AP-7.  Jo  continue  pensant  que  l’ajuntament  és  el  poble,  i  els  qui  estem  ací 
representem el poble. No té cap sentit. Jo no he parlat de cap mèrit, ni cap medalla; 
en absolut parlaré de l’anterior govern. He parlat d’un treball importantíssim, que va 
fer i continua fent, aquest ajuntament. Jo no he parlat d’altres coses. I respecte d’allò 
que vosté acaba de comentar, no ho ha dit però li ho dic jo, de reduir de quatre 
carrils a dos, li dic, a més, aqueix treball que ha fet tan important de fa quatre mesos, 
perquè recordem que el govern d’Espanya fa quatre o cinc mesos que està en el 
govern, que està governant. Ací tinc la publicació, dijous, 20 de gener de 2011; diu 
“Fomento plantea que la ronda sur de la N-332 sea una carretera en ves de una 
autovia.” És a dir, que el Sr. Blanco, abans d’anar-se’n, a través de la secretària 
d’estat  ja va deixar  clar  que es convertiria  l’autovia  en una carretera.  Que és el 
mateix que li han dit a vosté ara, un any després. I per favor, si hi ha una publicació 
en el Butlletí Oficial de l’Estat, li torne a recordar que fa referència a les partides, als 
propietaris, a les parcel·les i als metres, ahí esta tot. Simplement el que s’ha de fer en 
aquest  moment  és  redactar  el  projecte  de  construcció.  Perquè  la  resta  està 
pràcticament  fet,.  I  amb això  vull  agrair  no  només  el  treball  que  ha  fet  aquest 
ajuntament,  torne a repetir en representació del poble d’Oliva, sinó a més a més 
també  la  Demarcació  de  Carreteres  de  l’Estat,  les  persones  que  estaven  en  el 
Ministeri de Foment, i les persones que estan en aquest moment en el Ministeri de 
Foment.  Jo  no  parle,  i  disculpe’m si  en  algun moment  s’ha  sentit  al·ludida  per 
arrogància o per supèrbia. No és el meu cas.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Simplement  esclarir  que  estem  en  un  punt  parlant  de 
l’alliberament de l’AP-7 i no de la circumval·lació. Jo sí que faria el prec que si en 
algun moment  volem fer un ple  monogràfic  sobre l’A-38 crec  que hui  no és el 
moment. Hui ens estem passant a un altre tema que crec que no és motiu de debat.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que el pitjor que podem fer és el que estem fent en 
aquest moment.  Anem a vore, crec que hem anat sempre tots de la mà; sempre. 
Hauríem desitjat que s’haguera pogut avançar molt més del que s’ha avançat, I així, 
en anar les passes tan curtes, sempre hem pensat que el govern de l’estat, el que hi  
havia en el seu moment, i el que hi ha ara, no feia el cas necessari com perquè un 
projecte  tan  demandat  fóra  una  realitat  el  més  prompte  possible.  Però  d’ahí  a 
comence la Sra. Virginia, i no h dic en cap mal sentit, a dir que això pràcticament ho 
he fet jo i l’ajuntament no ha fet res, sí; d’una forma o altra. Em sembla que és el  
pitjor que li pot passar a aquest poble. Perquè l’ajuntament haurà fet el que haurà 
fet, i vosté sap que tots els representants d’aquets ajuntament estàvem al seu costat; 
en tot moment sempre hem estat al seu costat. Sempre reivindicant el mateix al seu 
costat. Sempre. Per tant vosté no pot dir que, que l’ajuntament ha passat del tema, o 
que no l’ha ajudada absolutament en res. El pitjor que podem fer és començar a 
dividir, quan és un tema tan important que hem d’anar tots junts; que no hi haja ni 
una sola fissura;  la fissura que hui  s’està  intentant  crear ací.  Vostés sembla que 

Pàgina: 51



hagen  descobert  la  roda  des  de  fa  quatre  mesos  cap  ací,  en  el  tema,  i  no  em 
malentenguen;  la  roda  en  el  tema  de  l’alliberament  de  l’autopista,  de  la 
circumval·lació  A-38  i  altres;  quan  és  un  tema  que,  com ja  s’ha  dit  ací,  s’està 
treballant des de fa molt de temps, i que hauríem volgut que haguera avançat molt 
més del que ha avançat; això sí que és veritat. I hui, a conseqüència de la crisi, i del  
retall que hi ha, doncs evidentment la cosa està més en l’aire. És evident. Vosté ha 
dit que amb 2.300.000 euros s’alliberaria l’autopista al pas per ací. Això és 10.000 
vegades  menys  que  els  diners  que  li  ha  insuflat  a  Bankia.  Per  tant,  espere  que 
tinguen  la  consideració  necessària  el  govern  de  l’estat  en  aquest  moment  per  a 
insuflar aqueixa quantitat, irrisòria, per solucionar un problema tan demanat i tan 
necessari com aquest. I deixem-nos d’històries. I agafem-nos de la mà i anem on 
calga. A vosté no l’hem criticada per haver anat a Madrid; no. L’hem criticada per 
no comptar amb nosaltres per a res, quan li havíem demanat una reunió el mateix dia 
per  saber  efectivament  en  quines  condicions  es  desplaçava,  i  després  no ens  ha 
informat absolutament de res. Ens hem assabentat per la premsa. Això és el que hem 
criticat. No que vosté vaja a Madrid. Tant de bo anara a Madrid tots els dies. És un 
dir; anar allí per tal de portar coses per al poble. De moment estem treballant en un 
tema que totes les notícies que vosté porta de Madrid no ens sorprenen, perquè això 
ja s’ha dit tantes vegades, i com ha dit el Sr. Fuster ja fa més d’un any que es va  
publicar el tema aquest, que ala fi la sensació que ens fa és que ens estan prenent el 
pèl una vegada més. Jo crec que el mínim que hauríem de fer és anar tots junts, 
sense fissures, sense si jo, si tu,  si l’altre.  A la fi  quantra més pressió fem, més 
prompte ho aconseguirem; i per desgràcia per molt que ho hem treballat i ho hem 
demandat, per desgràcia hui encara no és una realitat. I al pas que anem, si anem 
així, tardarem anys a vore-ho; i això és el pitjor que podem fer; i el pitjor favor que 
li podem fer al poble d’Oliva és fer el que estem fent ara; intentar dividir en lloc 
d’unir.”

 Sra.  alcaldessa: “Molt  bé,  Sr.  Salazar;  l’opinió  que  estem  dividint  en  aquest 
moment pense que és molt particular seua i si la considera així és clara. Ací el que 
anem a fer és votar la moció presentada pel Grup Bloc-Compromís,  que torne a 
repetir, a causa de totes les incorreccions que té, si el Sr. David González del Bloc-
Compromís considera que l’ha de modificar, que la modifique; i no no, per la seua 
responsabilitat  i  la  dels  que  la  voten  es  portarà  com està  redactada.  Després  li 
recordaré, Sr. Fuster, perquè m’ha agradat molt això que l’ajuntament és el poble, 
Després tornarem a fer referència  a aqueixa frase,  que la veritat  és molt  bonica. 
Anem a votar. La moció tira endavant, Sr. González? Doncs votem.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  favorable  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, 
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Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr.  Salazar 
Cuadrado (14 vots favorables:  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) i el 
vot  en  contra  dels  regidors  Sr.  Aparisi  Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá, i l’alcaldessa 
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots en contra del Grup PP), acorda:

Primer.- L’Ajuntament d’Oliva reclama al Ministeri de Foment la publicació del Pla 
Econòmic-Financer presentat al seu dia per AUMAR i aprovat pel mateix Ministeri, així 
com la publicació de l’expedient on conste el seguiment del Pla, per part de la inspecció 
de l’explotació de la concessió.

Segon.- L’Ajuntament d’Oliva reclama al Govern de l’Estat que estudie i duga a terme 
les modificacions de les lleis que siguen escaients, per tal que les adjudicacions de les 
concessions d’infraestructures viàries públiques es realitzen d’una manera més flexible, 
transparent i justa socialment, permetent que si la demanda de trànsit supera el volum 
esperat, siga possible reduir el termini de la concessió.

Tercer.- L’Ajuntament d’Oliva manifesta el seu rebuig al possible rescat per part del 
Govern de l’Estat de les autopistes deficitàries del radi de Madrid o de qualsevol altra 
part de l’Estat a costa d’allargar la concessió de l’AP-7.

Quart.- L’Ajuntament d’Oliva exigeix al Ministeri de Foment que, en l’àmbit de les 
noves mesures anunciades sobre possibles rescats d’algunes concessions, siga inclòs el 
lliurament de peatge de l’AP-7 al seu pas per La Safor i La Marina Alta, com a mínim 
fins que hagen finalitzat  les obres del projecte "Autovía A-38, Variante de la Safor. 
Tramo: Oliva Sur-Inicio de la variante de Gandía". 

Cinqué.- Donar trasllat dels presents acords a la Presidència de l’Estat, al Ministeri de 
Foment,  a  la  Presidència  de  la  Generalitat  Valenciana,  a  la  Presidència  de  la 
Mancomunitat  de  Municipis  de  La  Safor  i  als  grups  parlamentaris  de  Les  Corts 
Valencianes.

DOTZE. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EL 
DIA 12 DE MARÇ DE 2012, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 2963/2012.

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

 Sra. Morell Gómez:  “És la tercera vegada que va aquesta moció a debatre’s al si 
del plenari. En la Comissió d’Hisenda vam quedar que es retiraria de l’ordre del dia; 
però abans de proposar-ho jo, o que ho propose el govern, no tinc cap problema, sí 
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que  m’agradaria  dir  que  he  detectat  un  error;  la  moció  que  s’ha  passat  com a 
documentació no és la moció que va estar dictaminada en la Comissió d’Hisenda del 
dia 28 de març. Que tampoc és la moció que ha informat el secretari, que no és la 
que va estar dictaminada en la Comissió d’Hisenda, que va ser la del dia que es va 
registrar i no la que s’havia dictaminat en la Comissió d’Hisenda. És que sé que els 
partits tenen l’errònia, la que es va modificar, i no tenen la que correspon. Com que 
la proposta era retirar-ho i parlar-ho al si de la comissió a vore si podíem arribar a 
un acord per poder desenvolupar un pla d’ocupació local; vist que tant l’informe, 
com la  moció,  no correspon a  la  que  es  va  dictaminar  en  el  si  de  la  Comissió 
d’Hisenda, demane que es retire de l’ordre del dia, perquè és la tercera vegada que 
va al si del plenari i no ve ni en la forma que li correspon.” 

 Sra.  alcaldessa: “Sra.  Morell,  si  vosté  vol  que  la  retirem,  la  retirem sense cap 
problema, perquè aquest és el tercer mes que ve aquesta moció. Aquesta moció ve i 
continuen amb els deures sense fer, sense la proposta, sense l’informe, sense tot el 
que cal. Però l’informe de secretaria que el va firmar l’aleshores secretari, Sr. Vicent 
Ferrer Mas, sí que correspon aquest informe, informe desfavorable, sí que és de la 
moció que ha quedat sobre la mesa. Possiblement el número del registre no siga el 
que cal, `però els antecedents i els raonaments jurídics sí que són de la moció que ha 
quedat dos vegades sobre la mesa, i que ara volen retirar-la, i estan en el seu dret, 
després de tres mesos de retirar-la. Per tant, com aquestos antecedents i el que són 
els raonaments jurídics sí que corresponen a la moció que parlàvem, a mi sí que 
m’agradaria llegir-lo. I li  recorde que va informar dues vegades de forma oral el 
secretari en el plenari, i després a voluntat i petició seua ho va fer de forma escrita, i 
que jo llegiré: INFORME DE SECRETARIA. Sol·licitat per la Sra. Anna Morell 
Gómez  amb escrit  amb registre  d'entrada  número 04656,  de  25  d'abril  de  2012 
informe sobre la legalitat  de la  moció presentada amb registre  d'entrada número 
2012002963,  de  12  de  març;  de  2012,  s’emet  informe  en  base  als  següents 
ANTECEDENTS.  PRIMER.  La  moció  a  què  fa  referència  el  present  informe 
proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords: 1. Destinar el 50% 
del que recapte l' Ajuntament d'Oliva per l'increment del 10% de l’IBI Urbà per a: a) 
La creació  d'una  línia  d'ajudes  bàsiques  per  a  que els  ciutadans  més necessitats 
puguen fer front a aquest augment de l'IBI Urbà i evitar, així els embargament i la 
pèrdua de les vivendes. b) El disseny i aplicació d'un Pla Local d'Ocupació, destinat 
prioritàriament a: ajudes a emprenedors, formació dels ciutadans amb compensació 
econòmica  (semblant  a  les  escoles  tallers  i  tallers  d'ocupació),  impuls  d'oficis  i 
comerç; al casc antic i col·laboracions socials. c) Desenvolupar el conegut "Banc de 
la terra", on l'Ajuntament d'Oliva, a través de convenis amb els propietaris, posarà a 
disposició,  de  forma  totalment  gratuïta,  a  aquells  ciutadans  que  ho  desitgen, 
parcel·les de terra productiva per a que aquestos cultiven productes agraris. 2. Donar 
opció als  ciutadans  de fraccionar  els  rebuts  de  l'IBI  Urbà de forma semestral  o 
trimestral,  sense  que  aquesta  supose  un  augment  d'interessos  cap  al  ciutadà  i 
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mantenint les bonificacions existents per la seua domiciliació bancària. SEGON. La 
normativa aplicable esta constituïda, fonamentalment, pels següents preceptes: Llei 
30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Regim Local. RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals. RD 
Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei 
d'Hisendes  Locals.  Reial  Decret-Llei  20/2011,  de  30  de  desembre,  de  mesures 
urgents en matèria pressupostaria, tributaria i financera per la correcció del dèficit 
públic.  Reial  Decret  Llei  4/2012,  de  24  de  febrer.  RAONAMENTS JURÍDICS. 
PRIMER. La proposta plantejada és, substancialment, una modificació de crèdit, bé 
per  suplements  de  crèdit,  en  el  cas  que  s'haja  d’incrementar  una  partida  del 
pressupost de despeses per a atendre les despeses que es proposen, bé per crèdits 
extraordinaris, en el cas que haja de crear-se'n una nova. En quant al procediment, 
les modificacions de crèdit requerixen la tramitació d'un expedient de conformitat 
amb allò que es preveu en l'article 177 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
Substancialment, dit expedient ha de contindre l'informe d’intervenció, l'aprovació 
pel ple de la corporació amb els mateixos requisits que l'aprovació del pressupost. 
Són, així mateix,  d'aplicació les normes sobre informació,  reclamació i publicitat 
dels  pressupostos  a  què  es  referix  l'article  169 d'esta  norma,  açò  és,  s'haurà  de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, sotmetent-se a exposició 
pública  per  un  termini  de  15  dies  l'expedient,  en  el  qual  els  interessats  podran 
realitzar  al·legacions.  Transcorregut  este  termini  haurà  de sotmetre's  -cas  que  es 
presenten  al·legacions-  novament  a  l'aprovació  del  Plenari  de  la  Corporació. 
SEGON. En quant al fons, la proposta no concreta la quantia de l'increment de les 
despeses que suposa. Si que menciona els ingressos que finançaran estes despeses 
(el  50% del  que recapte  l'Ajuntament  d'Oliva  per  l'increment  del  10% de l'IBI), 
sense que se sàpiga si estos ingressos són necessaris per atendre servicis mínims 
obligatoris  per al  municipi.  Tampoc es pot dir  si  "la creació d'una línia  d'ajudes 
bàsiques per a que els ciutadans més necessitats puguen fer front a aquest augment 
de l'IBI Urbà" seria una subvenció destinada a compensar el pagament d'impostos, 
opció prohibida per llei. En este moment es pot dir que ni la creació d'una línia de 
ajudes bàsiques per a que els ciutadans puguen fer front a l'augment de l'IBI, ni el 
disseny i aplicació d'un Pla Local d'Ocupació, ni el desenvolupament del Banc de la 
Terra  són servicis  mínims  obligatoris  de conformitat  amb l'article  26 de  la  Llei 
7/1985, de 2 d'abril. No es concreta tampoc en quin percentatge hi ha que dedicar 
l'increment de la recaptació de l' IBI a cadascuna de les finalitats que es proposen en 
la moció.  Tampoc es pot saber en este moment si la moció afecta  al  pla d'ajust 
aprovat  el  29 de març de 2012, qüestió  que s'hauria  d’informar per Intervenció. 
TERCER. Totes aquestes qüestions s'haurien d’aclarir en l'expedient de modificació 
de crèdits, en el qual la ponent hauria de concretar estes qüestions i les altres que 
plantege el departament d’Intervenció. EN CONCLUSIÓ: No és possible informar 
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favorablement la moció objecte d'este informe. No obstant, seria plenament legal 
que el ple de la corporació adoptara l'acord de que s'inicie expedient de modificació 
de crèdit amb les finalitats exposades en la moció, tal com es va informar per este 
secretari  durant  la  sessió  del  ple  de  26  d'abril  de  2012.  És  tot  el  que  procedix 
informar en la Vila Joiosa, per a Oliva, a 30 d'abril de 2012. El secretari. Vicent 
Ferrer Mas. Per tant, si després d’aquest informe decideixen retirar la moció. Vosté, 
el que considere. Però aquest és l’informe de la seua moció, de la qual contínuament 
hem parlat.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Jo  crec  que  o  no  m’he expressat  bé,  o  a  vosté  no  li  ha 
interessat escoltar-me. La moció que es va registrar es va modificar en la Comissió 
d’Hisenda del mes de març. La que va informar el Sr. secretari no és la moció que es 
va dictaminar en la Comissió d’Hisenda. I si vol, la tinc ací la que es va dictaminar, i 
podrà comprovar que el contingut de les propostes d’acord no són les mateixes. Per 
això li dic que la que es va dictaminar en la comissió que és la que ha de vindre ací 
al plenari, que és la tercera vegada que es porta, no és la mateixa que en principi es 
va presentar, perquè en la Comissió d’Hisenda del mes de març es van modificar, a 
petició de certes anomalies que podia aparéixer, es van modificar dos punts de les 
propostes d’acord. Per això li vaig cridar, o em va cridar, no recorde bé, la Sra. 
regidora d’Hisenda,   la Sra. Gascón, per a la comissió d’aquest mes, i li vaig pregar 
la presència del Sr. secretari,  perquè hi havia una série d’anomalies en l’informe 
perquè no estava informant la mateixa que es va aprovar i dictaminar en la Comissió 
d’Hisenda pertinent. No va vindre el Sr. secretari i no vam poder esclarir, ni em van 
poder esclarir quines, perquè el que s’estava informant no era la nostra moció. I per 
això, i per no fer una altra vegada perdre el temps a la ciutadania que ve, i perdre el 
temps  també  nosaltres,  li  vaig  proposar  llevar-ho  de  l’ordre  del  dia  per  a  una 
pròxima  Comissió d’Hisenda i que vinguera el secretari a esclarir i que realment 
informara  la  moció  que  pertoca,  i  no  la  moció  que  no  es  va  dictaminar  en  la 
Comissió d’Hisenda. Per tant no considere que la moció està informada perquè s’ha 
informat la que no toca.”

 Sra. alcaldessa: “Sra. Morell, jo pense que molta de la gent que hi ha ahí estava el 
passat  plenari,  on  ací  estava  el  secretari  Vicent  Ferrer;  i  que  vosté,  per  segona 
vegada el Sr. secretari li va informar de forma oral, i vosté va sol·licitar, perquè no 
tenia les propostes fetes i tot el que considerava, li a demanar que li fera l’informe 
per escrit. I li va fer l’informe per escrit de la moció, per tant l’informe sí que és de 
la moció que ha vingut dues vegades al ple, Sra. Ana Morell. Que després vosté fera 
les rectificacions pertinent en la Comissió d’Hisenda i aqueixa no la tinga informada 
és  un  altre  assumpte  independent.  Però  ací,  en  aquesta  taula  s’ha  quedat  dues 
vegades  la  moció  sobre  la  mesa.  I  vosté  no  pot  pretendre  que  el  Sr.  secretari 
informara  la  moció  que  vosté  encara  no  havia  modificat.  Per  tant,  vosté  li  va 
demanar que modificara la que havia presentat i que quedava dues vegades sobre la 
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mesa. Per tant jo pense que ací no sé a què estem jugant. Si vosté ara vol que la  
moció  que  ha  modificat  en  la  Comissió  d’Hisenda,  que  aquesta  es  retire  i  que 
aqueixa s’informe, perfecte; però que li torne a repetir, que va ser vosté qui li va dir 
al  Sr.  secretari  informe-ho per  escrit.  I  ell  li  va informar  per  escrit.  I  aquest  és 
l’informe desfavorable a la moció que va quedar dues vegades sobre la mesa. Que 
vosté no té informada la modificació perquè ha sigut posterior? Doncs em sembla 
perfecte. Retire-la, que informen aqueixa moció modificada el secretari que tenim 
en l’actualitat, i després es porta. Sense més. Que no passa res. Però jo crec, i tot el 
món recorda que vosté li a demanar per escrit al secretari, Vicent Ferrer, un informe 
de la moció que estava. Des d’aquell moment el sr. Vicent Ferrer ja no està. Per tant 
és desconeixedor de les modificacions de la seua moció. D’acord Sra. Morell? Per 
al·lusions breu i concís.”

 Sra. Morell Gómez: “Per matisar-li. La moció es registra el 12 de març. Va a la 
Comissió d’Hisenda el 28 de març i es modifica el mateix mes, el 28 de març. Per 
primera vegada que va aquesta moció al plenari va la rectificada. No la que es va 
registrar. No es va modificar a posteriori. En anar al plenari va anar la dictaminada. 
Per això jo li recorde que ací tinc el dictamen de la Comissió   d’Hisenda, que és la 
documentació que va anar al plenari del mes de març on posa la secretaria de la 
comissió i el dictamen que es va fer. De totes formes no vaig a obrir més debat 
perquè és veritat, la Sra. Pastor en el primer plenari ja ho va dir i em sembla que té  
tota la raó del món. Nosaltres des del Grup Socialista ens fa igual de quina forma ho 
volen fer. Nosaltres fem les propostes perquè les agarren. Treballem quan vulguen, i 
on  vulga.  Per  això  li  vaig  dir  a  la  Sra.  Gascón  que  en  la  pròxima  Comissió 
d’Hisenda tractarem la  forma de poder  ajudar  la  nostra  ciutadania,  que el  Partit 
Socialista  el té al costat per a treballar. Si no és la forma més bona, o més regular 
aquesta moció, no passa res. Però si per continuar treballant fa igual que hi haja una 
moció, o no. El que ha d’haver és voluntat i interés. Vostés tenen interés de fer un 
pla d’ocupació local? Vostés tenen interés  d’ajudar la ciutadania? Si tenen interés 
no s’ha de debatre res més; si ens tindrà al costat per treballar. Ja li ho vaig dir en la  
Comissió d’Hisenda. Cride’m quan vulga, que jo vinc tots els dies.  I en la pròxima 
Comissió d’Hisenda ho tractem, I si considera que aquesta no és la millor forma, o 
aquestes no són les millors idees, li vaig dir des del mes de març que el que podia  
haver fet és parlar amb els tècnics de l’ADL perquè desenvolupen un pla d’ocupació 
local com ha fet Gandia, que sí que està ajudant a les seues empreses i als seus 
treballadors. És l’única cosa que li he demanat. Fa igual si no és a través d’aquesta 
moció; però nosaltres estarem per ajudar.”

 Sra. alcaldessa: “Sra. Morell ací estem jugant a tenis de taula. Des d’ací és molt 
fàcil proposar, i nosaltres som set regidors treballant. I vosté sap massa bé, i el poble 
també, les delegacions que portem. Tenim  dos regidors que no estan alliberats i que 
fan totes les hores del món ací. Per tant faça la feina; si vosté té temps, si vosté ho 
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diu;  no  propose,  porte  feina,  col·labore,  faça  feina.  Si  ve  tots  els  dies  i  està 
alliberada, o mig alliberada, vinga i faça la feina. No cal que ens done idees, que 
idees en tenim un fum, i de fet tot el que estem portant endavant són idees. Per tant, 
perfecte, porte feina feta. Vosté seu cada dia quan ve, i fa la feina. No tenim cap 
inconvenient, i així està tot esclarit.  Per tant, deixem de jugar al tenis de taula, que 
nosaltres  pense que la càrrega és molta.  En aquest  ajuntament  mai  set  regidors 
havien portat totes les regidories. Mai. Ja li dic que idees no  ens en falten. Vosté 
propose, porte la feina feta. I de fet ja es va dir en el moment; proposta informe, 
publicació per portar endavant. Porte la proposta; la proposta és la feina. No ens 
diga coses així en l’aire, perquè ens posem nosaltres com a bojos de nit i de dia a fer 
la feina, si vosté la pot fer. És molt capaç.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, a proposta de la regidora ponent de la moció, 
acorda retirar aquest assumpte de l’ordre del dia.

TRETZE.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD 
DE  MESURES  CAUTELARS  AL  JUTJAT  MERCANTIL  NÚM.  2  DE 
VALÈNCIA, RESPECTE DE LA URBANITZACIÓ AIGUA BLANCA IV.

D'acord amb  el que preveu  l'article 82.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les entitats locals, es declara per  unanimitat (21 vots a favor dels 21 
membres presents), la ratificació de la inclusió d’aquest punt  en l'Ordre del Dia.

Vista  la urgent necessitat de procedir a l'obertura del VIAL D'ACCÉS AL SECTOR V 
de platja d'Oliva, que transcorre pel SECTOR AIGUA BLANCA IV.

Resultant que sobre la urbanització AIGUA BLANCA IV recau mesura cautelar dictada 
pel  Jutjat  Mercantil  núm.  2  de  la  ciutat  de  València  en  incident  concursal  núm. 
001145/2009,  que impedeix  tant l'obertura del vial descrit com la realització de treballs 
d'obra per a donar solució a les deficiències existents en les OBRES URBANITZACIÓ 
AIGUA BLANCA IV i finalitzar-les.

Resultant  que  l'Ajuntament  és  propietari  de  parcel·les  integrades  en  l’esmentada 
URBANITZACIÓ.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
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 Sra.  alcaldessa: “Com  que  és  una  proposta  de  l’Alcaldia,  en  primer  lloc 
m’agradaria dir que es tracta d’obrir el vial cap al Sector 5, pensant a més del que 
estan patint els veïns de Comarca de la Marina, en ser aquest carrer l’únic per poder 
accedir, i eixir, al Sector 5. En segon lloc, en l’actualitat hi ha una mesura cautelar 
que afecta a tots els terrenys  de la urbanització Aigua Blanca IV. Tenint en compte 
que  és  l’ajuntament  l’únic,  i  repetesc,  l’ajuntament  és  l’únic  deutor  davant 
Midascon, i no tots els propietaris; per tant, ja que l’ajuntament té un 10% d’aqueixa 
urbanització, la mesura ha de recaure únicament als terrenys de l’ajuntament; que ja 
és suficient garantia, ja que el deute és de 190.000 euros i escaig aproximadament. I 
alliberar el vial, terrenys afectats, que no tenen res a vore; alliberar el vial perquè els 
veïns alliberar-los d’aquesta càrrega, perquè ja tenen prou amb el que tenen ells. 
Aquesta seria l’exposició; i la mesura urgent de portar-la, vostés saben que l’equip 
de govern va contractar unes advocades urbanistes, per donar solucions tant a Aigua 
Blanca, com Rabdells, Bomba, moltíssimes urbanitzacions; i aquesta ha sigut una 
possible solució  que aquestes advocades han proposat, per començar a desenquistar 
aquesta urbanització, i problema d’accessibilitat, cosa que lamentem que l’advocada 
Emma Ramon, contractada per l’anterior equip de govern, no va ser capaç ni tan 
sols en aquestos anys, de proposar, ni de pensar.”

 Sr. Fuster Mestre: “Jo, simplement una pregunta. Vosté està segura del que acaba 
d’afirmar? Vosté està segura de les paraules que acaba d’afirmar? Simplement això; 
si vosté està segura.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Molt  breument,  avançar  que nosaltres  votarem a  favor  de  la 
proposta;  i  a  banda  també  dir  que  ens  sembla  una  bona  proposta  que  arriba, 
francament. A banda d’això, ens alegraríem que la substituta del jutge, Presencia 
Crespo, acceptara la proposta que se li fa, tant la d’alçar les mesures cautelars, com 
la d’acceptar una altra propietat municipal  per a justament per això, per a alçar la 
mesura cautelar.  I una pregunta que volíem formular al  final d’aquest plenari,  la 
formularem ara perquè ens sembla que és pertinent, perquè té a vore amb el que 
estem parlant. Voldríem preguntar-li justament això, ja que l’antic titular Presencia 
Crespo, el  dia 15 de febrer va deixar uns 60 dies perquè les parts,  ajuntament  i 
Midascon, arribaren  a  un possible  acord pel  que fa  a la  quantitat  de diners que 
Midascon reclama a l’ajuntament, ja que el titular del Jutjat del Mercantil núm. 2 ha 
estat traslladat a Talavera de la Reina, el 3 de maig, i ha estat substituït recentment 
per Sonsoles Hernández, vosté va afirmar en algun mitjà de comunicació en alguna 
ocasió que una vegada que tinguera els informes que havia sol·licitat per dilucidar 
aquesta qüestió reuniria tots els portaveus, i junts prendríem una decisió al voltant 
de quina era la postura de l’ajuntament en aqueixa qüestió. Voldríem saber ara que 
han passat tants dies de tot això, exactament com està la qüestió, perquè passat el 
temps no hem vist complida la paraula d’entre tots saber en quin estat es troba la 
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qüestió.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres en principi recolzarem aquesta sol·licitud, per tal que 
es puga fer l’alçament; i per tal de començar a desenquistar, com molt bé s’ha dit, la 
situació d’Aigua Blanca IV. El problema és molt clar, supose que tots els regidors el 
coneixem; no sé si la gent que està ací el coneix; l’empresa Midascon fa fallida en el 
seu  moment,  i  el  jutjat  del  mercantil  decideix,  a  petició  de  Midascon,  que 
l’ajuntament li de diners a Midascon i paralitza tot el tema de  forma que allí no es  
puga fer una fangada; entenc això. Jo crec que aquesta situació és trista, en tant que 
això ha paralitzat tot el procés. La pregunta que jo deixe en l’aire, i crec que en el 
seu moment, en l’anterior corporació, quan estàvem de regidor, jo crec que ja vam 
plantejar,  és  que  potser  deixar  de  rescindir  el  contracte  en  aquell  moment  amb 
Midascon, quan ja es veia que la cosa anava de mal en pitjor, tal vegada ens hauria 
evitat estar hui enganxats en aquest fandango. Per tant, crec que en aquell moment 
no es va prendre la decisió oportuna o correcta; no vull valorar per què sí, o per què 
no; però sí que pense que tot això ara, arran del mercantil va a ralentitzar-nos molt, 
llevat que s’arribe a la conclusió que es faça l’alçament.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Per  suposat  que  recolzarem  la  proposta  aquesta;  és 
evident. Ja portem anys demanant una solució, una prompta solució al calvari que 
estan patint els propietaris d’Aigua Blanca IV. Tot el que siga avançar en aquest 
sentit, encara que  el tema de la proposta, la cautelar, era fonamentalment el que 
estava entrebancant ja fa temps la possibilitat de poder acabar aquestes obres, i és 
evident que no és cap gran novetat. Sí que la part segona de la proposta és evident 
que sembla correcta, i per tant no podem fer altra cosa que votar a favor. Torne a dir 
el mateix; tenim ganes que se solucione el problema, que els veïns puguen fer és, un 
ús  normal,  de  les  seues  parcel·les,  i  per  tant  que   s’acaben  les  obres  com més 
prompte. I per tant, si açò ha d’ajudar, i ajuda, que tots, s’aprova aquesta proposta, i 
que  des  del  mercantil  núm.  2  de  València  ens  escolten,  i  a  la  fi  tinguen  a  bé 
acceptar-la, i això possibilitarà que es desbloquege la situació, i que els veïns facen 
ús normal de les seues parcel·les, doncs benvinguda siga. Per tant, hem de recolzar 
aquesta proposta, efectivament, de totes totes.”

 Sra. alcaldessa: “Perfecte. A mi m’agradaria afegir alguna cosa abans de votar. I 
m’agradaria dir que jo en aquesta qüestió sóc completament immaculada. Així de 
clar. Possiblement vostés sàpiguen molt més, Sr. Fuster, d’aquesta qüestió. Jo no 
havia nascut ací dins fa vuit anys; i per tant jo li diria, està segur vosté? És més, el  
que sí que tinc claríssim és que després de tant de temps el treball de la Sra. Emma 
Ramon no ha donat els resultats, el fruit que hauria d’haver donat. D’ahí el patiment 
dels propietaris d’Aigua Blanca, que han estat, fins i tot, a banda de patir allò seu, 
patint el que en aquest moment no haurien de patir, que és que l’ajuntament li deu a 
Midascon 190.000 euros i escaig. Per tant, sí que pensem, i li dic, està segur vosté? 
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Perquè jo el que sí que tinc clar després del que estic veient aquest any que portem 
en  el  govern  és  que  la  Sra.  Emma  Ramon,  que  porta  ací  embutxacant-se  una 
quantitat de diners desorbitadíssima, no ha donat cap solució. Per tant, no ha donat 
fruits, si no dóna fruits, no dóna solucions, no em val per a res. I això és el que jo 
voldria dir. Simplement. Per tant, si no hi ha cap intervenció més, procedim a la 
votació. Sr. González, per al·lusions? Encetem torn?”

 Sr. González Martínez: “No és per al·lusions, però m’agradaria comentar-li al Sr. 
secretari  si  aquesta  votació  pot  donar  lloc,  si  el  fet  de  ser  propietari  d’aquesta 
urbanització genera alguna incompatibilitat a l’hora de la votació. És a dir, si algun 
dels regidors és propietari en aquesta urbanització, pot generar incompatibilitats?”

 Sra. alcaldessa: “Per tant, si hi ha algun, no cap inconvenient; no cal ni que isca, 
simplement  és  no  votar,  i  ja  està.  Qui  n’hi  ha  de  propietari?  Desconec.  Vicent 
Morera? Per tant, s’abstén de la votació? Perfecte.”

El Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels regidors, Sr. 
Aparisi  Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Sánchez  Gámez,  Sr.  Escrivá  Tormo,  Sra. 
Gascon Escrivá, 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, Sr. Salazar Cuadrado, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz 
(20 vots favorables: 6 del Grup PP, 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), i 
l'abstenció legal del regidor Sr. Morera Romaguera (1 abstenció), acorda:

Primer.- Sol·licitar del Jutjat Mercantil núm. 2 de la ciutat de València l'alçament de la 
mesura  cautelar  dictada  en  incident  concursal  comú núm.  001145/2009 (demandant 
creditor  Midascon  S.L.  i  administració  concursal  1364/09),  que  recau  sobre  la 
URBANITZACIÓ AIGUA BLANCA IV i  impedeix  el  trànsit  en  el  dit  sector  i  la 
finalització i reparació de deficiències en l'obra i que recau sobre béns dels propietaris 
afectats per aquesta urbanització.

Segon.- Sol·licitar del Jutjat Mercantil núm. 2 de la ciutat de València, que per al cas de 
no  estimar  l'alçament   sol·licitat,  dicte  mesura  cuatelar  sobre  els  béns  propietat  de 
l'Ajuntament en substitució de la que recau sobre la Urbanització Aigua Blanca IV.

Tercer.- Donar compte al Jutjat Mercantil núm. 2 del present acord.
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PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

CATORZE. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PER D. ALBERTO 
BAÑULS  NAVARRO,  Y  Dª.  GEMMA  E.  FRASQUET  CARBÓ,  ENTRADA 
NÚM. 05707/2012. 

Es dóna compte de l’escrit de referència, que textualment diu:

“Alberto Bañuls Navarro, amb DNI núm. 73.905.304W, i domicili a efectes de notificacions en 
C/ Alejandro Cardona, 9-1-1 de la ciutat d’Oliva, i Dª Gemma E. Frasquet Carbó, amb DNI  
núm. 20.013.164J, amb domicili a efectes de comunicacions a Oliva, Carretera de Gandia, 32-
entresòl E, compareixen en representació dels propietaris que han interposat el recurs contenciós 
administratiu contra l’aprovació del projecte modificat d’urbanització Aigua Blanca IV, i com 
millor siga procedent en dret, EXPOSA:

Que amb data 19 de juliol de 2004 es va aprovar projecte de reparcel·lació Aigua blanca IV.

Que en relació al projecte descrit s’han succeït una série d’actuacions per part de l’ajuntament  
que es resumeixen en les qüestions que en document adjunt núm. 1 es detallen, de les quals tot i 
haver demanat contestació a l’ajuntament, no s’ha obtingut altra resposta que la remissió a la  
jurisdicció competent per a la seua contestació o esclariment.

Que els qui subscriuen la present petició han presentat multitud d’escrits  amb la finalitat de 
denunciar  davant  l’ajuntament  les  deficiències  i  irregularitats  en  l’execució  de  les  obres  
d’urbanització  i  en  la  seua  tramitació  administrativa,  sense  cap  contestació  per  part  de  
l’ajuntament i sense haver portat a cap les degudes actuacions per les autoritats competents per a 
pal·liar el dany produït a aquest grup de ciutadans, dels quals s’acompanya còpia al present  
document en annex núm. 2.

Que  han  estat  emesos  informes  que  posen  en  evidència  l’existència  d’irregularitats 
administratives, però dels quals també podria derivar-se una possible responsabilitat penal per 
autoritats i personal al servei de l’ajuntament, que pugueren resultar d’aplicació  dels articles 
404 “A l’autoritat o funcionari públic que, tot i sabent de la seua injustícia, dictara una resolució 
arbitrària en un assumpte administratiu se’l castigarà amb la pena d’inhabilitació especial per a  
l’ocupació o càrrec públic per temps de set a deu anys” i 320 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23  
de novembre, del Codi Penal, tant per acció com per omissió. S’acompanya en annex núm. 3 
adjunt a aquest escrit, els documents i informes que acrediten allò ja denunciat amb anterioritat 
davant  el  govern  municipal  per  aquest  grup  de  propietaris,  entre  els  quals  destaca  els  que 
acrediten l’existència de decisions arbitràries (informe sobre canvi de contractista emés per D.  
Antonio Mansanet i decret dictat núm. 3883/2006 de designació de direcció d’obra, dictat pel 
Sr. alcalde, D. Salvador Fuster Mestre).

Que s’acompanyen a més les notes de premsa relatives a les irregularitats posades de manifest i  
que evidencien el coneixement   general d’accions i omissions i la seua repercussió respecte del 
grup de propietaris  lesionats  per  aquestes.  S’acompanyen en annex núm.  4 adjunt  a  aquest  
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escrit.

Que davant l’absència de l’adopció de mesures per a determinar responsabilitat patrimonial de 
l’administració local respecte d’aquest grup de propietaris, SOL·LICITE de la Sra. alcaldessa:

Primer. S’incoe  procediment  per  a  determinar  la  possible  responsabilitat  patrimonial  de 
l’Ajuntament  d’Oliva respecte del  grup de ciutadans als  quals represente,  basant-nos en les 
premisses següents:

- Les lesions produïdes als  propietaris  afectats  per la urbnanització Aigua Blanca IV han 
sigut:
• Lesions en béns immobles: les inherents a la no obtenció de la condició de solar urbà en 

la forma que va ser acordada per la corporació a causa de l’absència de mesures per a  
l’execució correcta de la urbanització.

• Lesions en el patrimoni: pels danys econòmics causats en el patrimoni dels afectats, tant  
per satisfer les quotes d’urbanització sense l’execució de les obres corresponents, com 
per satisfer impostos i altres despeses (advocats, procuradors, assessors, ...) necessaris  
per comparéixer en tràmits que els afecten.

• Lesió  a  drets  i  interessos  legítims:  les  lesions  produïdes  als  drets  dels  afectats,  no 
únicament en quant als béns materials afectats sinó a l’economia de les famílies que han 
sofert la urbanització i la seua paralització, i que estan determinades per haver causat –
entre altres– la necessitat de vendre béns per pagar quotes per a l’obtenció de parcel·les 
inexistents.

- La relació de  causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic: ve determinada 
per l’execució dels actes administratius que lesionen directament interessos dels propietaris 
tot causant un dany que no estan obligats a suportar, així com l’omissió d’actuacions per 
part de l’Ajuntament  d’Oliva per pal·liar aquestos danys o evitar-los.

- L’avaluació econòmica de la responsabilitat és la resultant de la suma de:
• El  detriment  del  valor  dels  béns  experimentat  a  conseqüència  de  les  notables 

deficiències de la urbanització i el temps transcorregut en el lliurament de les finques 
adjudicades als propietaris,  del qual s’aportarà valoració en període de prova que se 
sol·licita en el present acte.

• L’interés de demora meritat per les quotes satisfetes pels propietaris, que serà el que 
resulte aplicable conforme a la Llei de Pressupostos de cada exercici.

• El dany patrimonial causat als propietaris que s’han vist  obligats a finançar amb al 
venda de parcel·les les quotes satisfetes per una urbanització inexistent i deficient, i que 
a dia de hui continuen sofrint les conseqüències de la urbanització.

• L’import corresponent a l’Impost sobre Béns Immobles satisfet per parcel·les urbanes 
sent que estem davant béns que no poden qualificar-se de tal forma a efectes de l’impost 
perquè  el  seu  valor,  en  la  situació  actual,  és  nul  a  causa  de  la  mala  gestió  de  la 
urbanització.

La  valoració  econòmica  total,  amb  la  justificació  documental  necessària  s’incorporarà  en 
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informe pericial en període de prova.

- Respecte del moment en què s’ha produït, en tractar-se d’una lesió contínua concretem un 
termini de tremps, que és el transcorregut entre desembre de 2007 (data en què haurien  
d’haver finalitzat les obres), i el dia de hui.

Segon.-  S’incoe  expedient  per  a  derivar  la  responsabilitat  que  puguera  ser  exigible  a  la 
mercantil directora de les obres, Emin, SL, i a Dª Cristina Pena Martínez i D. Rafael Poquet  
Victoria, que tot i no haver subscrit cap contracte, ha portat a cap aquestos treballs de direcció.

Tercer.- S’incoe expedient  per  a derivar  la  responsabilitat  patrimonial  que puguera resultar 
exigible  en  virtut  d’allò  previst  en  l’article   20  del  RD  429/1993,  pel  qual  es  regula  el  
procediment de la Responsabilitat Patrimonial “L'Administració pública corresponent pot exigir 
d’ofici  de  les  seues  autoritats  i  altre  personal  al  seu servei  la  responsabilitat  en què hagen 
incorregut  pels  danys  i  els  perjudicis  causats  a  aquesta  quan  hi  haja  hagut  dol,  culpa  o 
negligència greu, d’acord amb el que preveuen els articles 145 i 146 de la Llei de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, seguint el procediment 
que preveu l’article 21 d’aquest Reglament.”,  contra les autoritats i  el  personal  al  servei  de 
l’ajuntament (D. Salvador Fuster Mestre, alcalde de la corporació en les legislatures en què es  
van produir  els  actes  que lesionen els  drets  dels  propietaris,  Dª  Amparo Tercero Alemany,  
regidora  delegada  d’Urbanisme  durant  aquestes  legislatures,  i  tots  els  altres  regidors  i  
funcionaris que pugueren resultar responsables solidaris per acció, omissió o consentiment de 
tals actes), referits a la corporació que va dictar els actes que han produït les lesions a aquest  
grup de propietaris.

Quart.- Es presente  denúncia davant el Ministeri Fiscal, per la possible consideració de delicte 
de les decisions arbitràries dictades en el  procediment,  així  com les omissions comeses per 
autoritats  al  servei  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  en  relació  a  l’expedient  d’Aigua  Blanca  IV, 
integrat per actes de decisió sobre l’execució de les obres, les contractacions administratives 
corresponents i els actes de contingut econòmic.
Acompanyem Sentència del Tribunal Suprem de la Sala del Penal, de data 08/11/2011, per la  
qual es fa plausible determinar responsabilitat penal com a annex 5.

Cinqué.- Sol·licite a la Sra. alcaldessa que done compte del present escrit en la pròxima sessió 
ordinària  del  Ple  de  l’Ajuntament,  perquè  quede  assabentada  la  corporació  municipal,  fent 
constar que ja en el mes de febrer 2009 va ser sol·licitada la incoació d’aquest mateix expedient  
sense obtindre cap resposta al  respecte.

Oliva, 21 de maig de 2012. Alberto Bañuls Navarro. Gemma E. Frasquet Carbó. Rubricat.”

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

 Sra. alcaldessa: “Esperem que davant la presentació d’aquest document, que està 
clar que no va ser aquesta alcaldessa qui faça cas omís; i d’ahí que continuem amb 
el punt 15.”
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QUINZE. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 1658/12, 
EN RELACIÓ A LA URBANITZACIÓ AIGUA BLANCA IV.

Es dóna compte del Decret de referència, que textualment diu:

“Resolució de l’Alcaldia núm. 1658/12.

Vist l’escrit presentat per D. Alberto Bañuls Navarro, amb DNI núm. 73.905.304W i Dª Gemma 
E. Frasquet Carbó, amb DNI núm. 20.013.164J, amb domicili a efectes de notificacions a Oliva, 
Carretera de Gandia, 32-entresòl E, en nom i representació dels propietaris que han interposat el  
recurs contenciós administratiu contra l’aprovació del projecte modificat d’urbanització Aigua 
Blanca IV, amb data 21 de maig de 2012, registre d’entrada núm. 05707.

Resultant que sol·licita la incoació de procediment de responsabilitat patrimonial per possibles 
danys  causats  pel  funcionament  d’aquest  Ajuntament  en  relació  a  l’expedient 
URBANITZACIÓ AIGUA BLANCA IV.

Resultant que sol·licita la incoació de procediment per a derivar responsabilitat que puguera 
resultar exigible a la mercantil directora de les obres d’urbanització, Emin, SL, i Dª Cristina 
Pena Martínez i D. Rafael Poquet Victoria.

Resultant que sol·licita, a més, que es remeta l’expedient amb totes les actuacions que l’integren 
al Ministeri Fiscal, a l’objecte d’examinar l’existència de responsabilitats penals d’autoritats i  
funcionaris al servei d’aquesta corporació, en virtut d’allò previst en l’article 404, que estableix  
que “A l’autoritat o funcionari públic que, tot i sabent de la seua injustícia, dictara una resolució 
arbitrària en un assumpte administratiu se’l castigarà amb la pena d’inhabilitació especial per a  
l’ocupació o càrrec públic per temps de set a deu anys” i 320 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23  
de novembre, del Codi Penal que estableix responsabilitats penals en matèria urbanística.

Resultant que acompanya Sentència de 8 de novembre de 2011, del Tribunal Suprem, del tenor 
literal  del  qual  es  desprén  que  “convé  ressaltar  que  l’omissió  del  procediment  legalment 
establert, ha estat considerada com a una de les raons que poden donar lloc a la qualificació  
delictiva dels fets, perquè les pautes establertes per a la tramitació del procediment o seguir en  
cada cas tenen normalment la funció d’allunyar els perills d’arbitrarietat i la contradicció en el  
dret (STS núm. 2340/2001, de 10 de desembre). Així s’ha dit que el procediment administratiu 
té  la  doble  finalitat  de  servir  de  garantia  dels  drets  individuals  i  de  garantia  d’ordre  de  
l’administració, i de justícia i encert en les seues resolucions.”

Per les facultats que em confereixen les disposicions legals vigents, i davant la impossibilitat 
d’aquesta Alcaldia d’oposar-se justificadament a donar tràmit davant el Ministeri Fiscal d’allò 
sol·licitat, Resolc:
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Primer.- Incoar el procediment de responsabilitat patrimonial, a petició d’interessat, i nomenar 
instructor del procediment a D. J. Sebastián Estela Climent, tècnic municipal, i secretari a D.  
Cesar  A.  Narbón  Clavero,  secretari  general  de  la  corporació,  a  l’objecte  de  determinar  si 
existeix  dret a indemnització pels sol·licitants.

Segon.- Incoar procediment per a determinar la responsabilitat patrimonial que puguera derivar-
se i ser exigible a la mercantil Emin, SL, i a Dª Cristina Pena Martínez i D. Rafael Poquet 
Victoria, que van actuar –segons documentació que hi ha en l’expedient  de la urbanització 
Aigua Blanca IV, com a directors de l’execució de l’obra, i nomenar instructor del procediment  
a D. J. Sebastián Estela Climent, tècnic municipal, i secretari a D. Cesar A. Narbón Clavero, 
secretari general de la corporació.

Tercer.- Comunicar al Ministeri  Fiscal la denúncia descrita en la part expositiva, i  remetre  
l’escrit presentat i tots els documents que acompanyen, i sol·licitar de la fiscalia que tinga per 
presentada denúncia i incoe –si és procedent– les actuacions que corresponen respecte dels fets  
presumptament delictius i persones que pugueren resultar responsables.

Quart.- Donar compte al ple en la pròxima sessió que se celebre.

Oliva,  22  de  maig  de  2012.  L’alcaldessa,  M”  Consuelo  Escrivá  Herraiz.  Davant  meu,  el 
secretari general, Cesar A. Narbon Clavero. Rubricat.”

Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sra. alcaldessa: “Com que és una resolució d’Alcaldia, a mi m’agradaria dir que el 
decret té un motiu ben clar, i un objecte completament legítim. S’inicia un expedient 
per poder determinar  si hi  ha,  o no,  responsabilitats  administratives,  o derivades 
d’alguna actuació d’empreses que vostés van contractar, i diguem-ho, a dit, i es va a 
denunciar per un grup de ciutadans que ho han posat de manifest  davant aquest 
ajuntament. i a mi sí que m’agradaria ací fer referència a la frase tan bonica que li he 
dit, Sr. Salvador Fuster, que ha dit vosté abans, que l’ajuntament és el poble; però jo 
lamente  que  durant  vuit  anys  l’ajuntament,  l’ajuntament  que  governava  Partit 
Socialista i Bloc, no haguera considerat a Aigua Blanca com a poble. Ací encara no 
s’ha declarat responsable a ningú. Va a tramitar-se un expedient per vore si ha hagut 
algun responsable. Respecte de l’enviament de la denuncia al Ministeri Fiscal, s’ha 
fet  com  exigeix  la  norma.  Aquesta  Alcaldia  no  pot  obstruir  l’arribada  d’una 
denúncia al fiscal. No hi ha cap argument jurídic pel qual jo haja de deixar sobre la 
mesa una denúncia formulada pels ciutadans, quan estan parlant d’una presumpta 
conducta delictiva. Jo com a alcaldessa estic obligada a complir la llei, i amb els 
ciutadans;  i  això,  la  Llei  50/1981,  de  30  de  desembre,  per  la  qual  es  regula  el 
Ministeri Fiscal, ens permet presentar denúncies per a instar la protecció dels drets 
de tots. Per tant, si tot s’ha fet correctament no s’ha de tindre por a res. Jo no en tinc 
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cap. Simplement vull esclarir, i està clar que com a alcaldessa, torne a repetir, que 
complisc la llei i amb els ciutadans. I això ens ho marca, torne a repetir també, la 
Llei 50/1981, de 30 de desembre.”

 Sr. González Martínez: “Jo en primer lloc sí que vull deixar-li clar, per al·lusions, 
que ni aquest portaveu, ni aquest grup polític, ni ha maltractat, ni ha deixat a la seua 
sort als propietaris d’Aigua Blanca IV. Dit això, jo sé que vosté pensa que no, però 
en fi, com que a mi no m’importa el que vosté pense, li ho puc assegurar, sinó que  
m’importa el que pensen altres persones, doncs ahí queda. Vosté ara ha optat per 
això; a nosaltres, bé, és donar compte. El que passa és que ens soprén la celeritat 
amb la qual vosté enceta les accions que emprén vosté respecte la denúncia d’un 
possible delicte, i la celeritat que té vosté, un any després, quasi un any després de 
ser alcaldessa, la celeritat que té si hi ha una denúncia dels veïns;   no és que em 
semble malament;  això anirà,  i  efectivament,  després  com vosté  ha dit,  si  hi  ha 
delicte  bé,  i  si  no,  ja tornarà.  Però nosaltres  estem des de setembre demanant-li 
també,  aquest  plenari,  que hi  ha un document  en una conselleria,  suposadament 
signat per vosté, suposadament en nom de l’ajuntament; li he demanat en diverses 
ocasions,  li  hem  demanat  en  una  moció  que  incoe  l’expedient,  hem  presentat 
documentació, com ara una còpia confrontada; vosté sempre ens ha contestat amb 
evasives pel que fa a la signatura, mai ens ha dit si ha sigut vosté o no ha sigut vosté 
qui va signar aquell document; i per tant, davant d’això, nosaltres li vam demanar en 
una moció que també s’enviara; o com a mínim que s’instruira un expedient per 
vore si hi havia algun possible, o algun suposat delicte de falsificació documental,  i 
suplantació d’identitat de càrrec públic. Vosté ens ha fet cas omís, i no ha fet res. 
L’altre dia, va dir alguna cos que estaria bé que esclarira; ara no, després si de cas, 
en dir vosté “no, jo no, el que vulguen vostés; si volen ja saben vostés el que és una 
denúncia falsa.” Que em va obrir un poc els ulls. Supose que després ja tindrà ocasió 
d’esclarir-ho, allò de denúncia falsa; què vol dir que és una denúncia falsa? Que no 
hi ha falsificació documental, que no hi ha suplantació d’identitat, no ho sé. Però 
això, juntament amb això, li recorde que està ahí, i que està pendent de resoldre per 
part de l’Alcaldia.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Projecte  Oliva  entenem  la  postura,  perfectament,  dels 
propietaris d’Aigua Blanca IV. Sabem el calvari que han passat durant tots aquestos 
anys,  i  entenem que tenen tot  el  dret  de demanar  responsabilitat  a l’ajuntament, 
responsabilitat patrimonial. És una tema que aells els ha vingut damunt. Ells no han 
sigut els gestors d’aquesta urbanització, i per tant entenc que estan en tot el seu dret 
de demanar   responsabilitat a l’Ajuntament d’Oliva. Pel que fa al tema de la petició 
a la fiscalia, entenc també als propietaris, i entenc l’Alcaldia, que estan en el seu dret 
d’exercir aqueixa petició, o demanar a fiscalia que investigue. Hui en dia ens trobem 
en situacions, les veiem tots els dies en la televisió, on fa falta molta transparència.  
Jo  sóc  partidari  que  si  efectivament  aqueixa  és  la  voluntat  dels  propietaris,  i  la 

Pàgina: 67



decisió de l’Alcaldia, la fiscalia en el seu moment ens esclarirà si efectivament ha 
hagut delicte, o no ha hagut delicte; és un tema de transparència. Pense que és bo per 
a  la  democràcia  interna  de l’ajuntament,  i  del  poble.  Vull  dir,  fugir  de  bulos,  i 
d’interpretacions, i que uns pensen altres coses. Pense que  és més normal, dins de la 
normalitat de la transparència política, i judicial, i crec que això, si ix a la llum el 
que s’haja de clarificar; si no hi ha res, l’ajuntament estarà en la seua situació, i si ho 
ha cap cosa, les persones que hagen sigut responsables, hauran d’assumir la seua 
responsabilitat. Crec que és un exercici normal i racional de transparència jurídica. 
Ja li dic que entenc als propietaris, i vosté està en el dret de sol·licitar-ho. Per tant,  
nosaltres  ahí no entrarem, ni eixirem.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que els propietaris d’Aigua Blanca IV, amb tots 
els seus drets, demanen justícia, i efectivament creuen i consideren que han estat 
perjudicats, a causa de la paràlisis d’aquestes obres, unes obres que ells van pagar en 
el seu moment, i per tant tenen tot el dret del món que a la fi es compense, com he 
dit,  totes  aqueixes  pèrdues  que  han  tingut  fins  ara.  L’Ajuntament,  per  suposat, 
ajustant-se a la legalitat, té el seu dret de vore, efectivament, si algú, en tot aquest 
procés, no ha fet les coses bé, per dir-ho clarament. Per tant, si algú no ha fet les 
coses bé, a la fi que pague les conseqüències de no haver fet les coses bé; això ja ho 
dirà la justícia; és alguna cosa que no podem tindre por, i per tant l’única cosa que 
cal és demanar la responsabilitat que cal, i sobretot, a la fi la justícia dirà si s’han fet  
les coses bé, o malament; per tant no és una cosa sorpresiva en aquest aspecte. Sí; jo 
també sóc del pensar que efectivament, que igual que ens agrada que intente posar 
llums i  taquífrafs  en aquest  tema,  també ens  agradaria,  efectivament,  com ja  ha 
exposat ací el portaveu del Bloc, que aqueixa demanda que vam fer tots els dia 29 
de setembre de l’any passat, que encara estiga per resoldre’s. Si hem de ser justos, 
igual que s’ha de fer justícia en el tema aquest, també s’ha de fer justícia en l’altre, 
perquè al cap i a la fi es va perdre un servei ací a Oliva, per culpa d’una suposada 
falsificació  documental  que  semblava  en  un  principi,  i  per  tant  cal  esclarir  si 
efectivament això ha estat falsificat o no, i s’ha de demanar responsabilitat a aquella 
persona  que  haja  incorregut  en  aqueixa  falsificació  documental;  si  pot  ser,  que 
s’esbrine. Això ho hem demanat en reiterades vegades, i vosté ha fet cas omís al 
tema aqueix, i per tant també demanaríem que en aqueix tema vosté també posara 
llums i taquígrafs, que la ciutadania, una part de la ciutadania, ha vist minvar un 
servei, ha perdut un servei, i ha de desplaçar-se a Pego  per poder rebre’l i fins ara el 
rebia fins ara. Per tant, també és de dret, del dret dels ciutadans que es puga  esclarir 
el tema aqueix, de la mateixa forma que el d’Aigua Blanca IV.”

 Sra. Morell Gómez: “En principi no anava a intervindre, però com he vist que tots 
ho han fet, nosaltres també ho farem. Pel que fa a la petició, tant dels propietaris 
com del procediment, el procés, que ha obert l’Alcaldia, com actua l’Alcaldia, ens 
sembla el més correcte del món. És a dir, crec que els propietaris, com qualsevol 
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ciutadà, tenen tot el dret de demanar allò que consideren que per llei els pertoca, i 
per tant considere que els propietaris estan en el seu dret de demanar, segons la seua 
funció,  o  el  seu sentiment  de justícia,  el  que consideren és que deuen demanar, 
perquè ens han retallat moltes coses, però almenys la llibertat d’expressió en aquest 
moment  és  completament  lliure  i  no ens  han retallat  absolutament  res.  Per tant, 
considere  que  els  propietaris  fan  el  que  deuen  fer,  que  és  defensar  els  seus 
interessos, i l’Alcaldia ha fet el que ha de fer; és a dir, traslladar a la fiscalia la 
petició dels propietaris. Per tant, això no ho jutjaré. Dues cosetes sí que m’agradaria, 
ja  que  s’ha  parlat  tant  de  transparència  jurídica,  i  la  Sra.  alcaldessa  ha  fet  tant 
d’esment en el punt núm. 11 que ella no es bota la llei, a mi m’agradaria recordar 
una coseta molt important; ací es va fer un suplement de crèdit, una modificació de 
crèdit,  per  als  ciutadans  que  no  estaven  presents  en  el  plenari  pertinent,  un 
suplement de crèdit és quan s’agarren diners d’una partida per posar-los en altres 
partides; diners que estan posats per a un concepte, per a gastar-los respecte d’Aigua 
Blanca IV. Hi ha un informe jurídic, del TAG, que feia les funcions de secretari en 
aquell moment, que diu que aqueix suplement de crèdit era il·legal. I ho dic així, 
il·legal, La interventora també va informar sobre aqueixa operació de crèdit, i també 
deia que no s’ajustava a dret. Encara així, sabent i sent conscient que era il·legal,  
vosté va votar a favor. I recorde que el Grup Socialista Municipal ho ha portat i ha 
obert un contenciós administratiu, perquè és una situació d’il·legalitat,  que sí que 
correspon possiblement a l’article 404, d’arbitrarietat, perquè sabent de la injustícia 
que s’està cometent, continua tirant-se endavant, i amb uns informes que li diuen 
que és il·legal, voten a favor. Aleshores això també m’agradaria recordar que ací, el 
Grup Socialista  el  que està defensant  són els interessos generals  per davant dels 
interessos  partidistes.  I  per  això  ho hem portat  al  jutjat,  perquè considerem que 
coses il·legals,  i  d’aqueixa magnitud,  no deuen fer-se.  Una altra  cosa que també 
m’agradaria que conegueren els ciutadans, ja que parlem de transparència,  també 
m’agradaria esclarir, perquè s’ha parlat dels drets dels propietaris; no sé què dirà la 
fiscalia; ho esperarem igual que vostés; és que hi ha dues Sentències judicials, del 
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de València, que diu, i m’agradaria llegir 
íntegrament, en la pàgina núm. 12, que diu respecte del modificat de projecte, “per 
tal com en el procediment en si de l’aprovació del modificat ha sigut respectuós amb 
la legislació, i cap indefensió s’ha causat al recurrent.” També m’agradaria comentar 
la  sentència  que  fa  el  jutge,  en  la  qual  diu  que  l’ajuntament,  durant  tot  el 
procediment de modificat del projecte, ha fet el que hauria d’haver fet. Això sí que 
m’agradaria esclarir-ho ací; sí que hi ha dues sentències judicials, que diuen que el 
govern anterior i l’ajuntament, ban fer el que haurien de fer, defensant els interessos 
generals de tots els ciutadans. Considere que qualsevol ciutadà és lliure de defensar 
els seus drets com crega, com pense que haja de defensar-los, per això són lliures. 
Nosaltres  tenim les  mans  netes,  no tenim cap problema,  i  espererem,  igual  que 
vostés, el que diga la fiscalia.”
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 Sra. alcaldessa: “Anem a vore, celeritat; he escoltat la paraula celeritat. Jo supose 
que,  miren,  ahí  hi  ha molts  propietaris  d’Aigua Blanca,  que jo  en  conec  algun. 
Celeritat? Celeritat després de vuit més un, nou; per favor, és una burla. Entenc la 
burla i el sarcasme, respecte del fet que no li importa el que jo pense. Està clar; 
vosté només li importa el que pense el que li ha de votar, i sap que jo no l’he de 
votar;  vosté  a  mi tampoc.  No vull.  Per  tant,  per  favor,  celeritat?  Mire  aqueixes 
persones i no torne a repetir aqueixa paraula, perquè la veritat és per a avergonyir-
se. És per a avergonyir-se, i jo porte un any, però Sr. González, vosté en porta vuit 
més un, nou. D’acord? Per tant pense que la paraula celeritat està molt fora de lloc. I 
després, Sra. Morell és que em sembla perfecte que li semble correcte el que jo he 
fet. Em sembla perfecte. El que no entenc és com després d’una reunió, a esquenes 
de la Sra. alcaldessa, que se’n poden fer totes les que vulguen on siga, a mi se’m 
demana que això, intente aturar. Això sí que no em sembla massa, que ho tinga clar. 
És que  em sembla que és alguna cosa que no pot tindre clar. Per tant, jo dubte molt  
del que està fent-se ací davant d’aquestes persones. No anem a jugar amb el que es 
fa per darrere i el que es fa per davant. Per favor. No anem a jugar amb això. Jo no 
ho permetré. Per tant, de veritat, em sembla perfecte que li semble correcte. Són les 
seues paraules. Pe`ro jo li recorde que tan perfecte no li semblaria quan en aqueixa 
reunió que a mi se’m transmet després el que jo havia de fer; i jo està clar que no 
pensava fer això sinó que pensava fer el que tocava. I torne a repetir, a vore, jo no sé 
si no s’han llegit el que s’ha presentat. Tot l’expedient. Tot l’expedient, ni més, ni 
menys. Així de clar i ras. Per tant, jo no sé si és que hem de refrescar la memòria,  
però bé. No sé; així és. I per la meua part jo no tinc més a dir sinó que  miren vostés, 
si em donen temps jo no vull esclarir només Aigua Blanca. Hi ha molt a esclarir. 
Moltes urbanitzacions; i això és el que vull fer, esclarir. Ni més, ni menys.”

 Sr. Fuster Mestre: “La veritat és que em sorprén vosté en comentar que a esquenes 
de vosté es fan reunions. Ens sorpén un poc; vosté no en fa a esquenes nostres? O és 
que vosté, pel mer fet de ser la Sra. alcaldessa no pot fer reunions? O nosaltres, pel 
mer fet  de ser  regidors,  no podem reunir-nos  amb els  tècnics?  També ho tenim 
prohibit? També ens prohibirà reunir-nos amb el secretari i els tècnics municipals? 
És això el que vosté vol dir? Que a esquenes de vosté ens reunim amb els tècnics 
municipals?  És  això el  que vosté  ha volgut  dir?  O almenys  el  que jo  he  entés.  
Nosaltres nio podem reunir-nos amb els tècnics municipals? Nosaltres no podem 
reunir-nos amb el Sr. secretari? No ho entenc. Si és així, la veritat és que no ho 
entenc. I clar que vosté ha fet el que havia de fer. Clar que ha fet. I els propietaris 
han fet el que havien de fer. I nosaltres farem el que hàgem de fer en el seu moment. 
No li càpiga, tampoc, el menor dubte, Sra. alcaldessa. Tinga-ho clar; i que quede 
reflectir, com quedarà reflectit, en l’acta hui. No es preocupe. Vosté fa el que ha de 
fer. Els propietaris han de fer el que han de fer. És cert. I nosaltres no ens oposem. 
Si estan en tot el dret del món, però sàpiga vosté que nosaltres farem el que hàgem 
de fer, com estem fent-ho.”
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 Sra. alcaldessa: “A vore, Sr. Fuster. Jo no li prohibesc, ni molt menys, que vosté es 
reunesca amb qui considere; jo també em reunesc amb qui considere, per suposat. I 
les reunions no s’han de fer totes davant la Sra. alcaldessa, present; faltaria més. Si 
els dies, jo vaig a proposar-li a qui puga fer-ho, que augmente les hores. Jo el que 
recrimine, no accepte, ni tolere, és que se’m transmet a vore de quina forma pot ser 
que això s’ature. Perquè hi ha una dita que, encara que  siga malsonant, “mierda 
para el  recadero.”  I  ho  dic  així  de clar  i  ras.  Per  tant,  jo  li  dic  més.  Estiguen 
tranquils. Encara que han dit que ho estan, no ho sembla, de veritat. No ho entenc.  
Si tot s’ha fet correctament, quina por hi ha? Jo no en tinc cap. Abans ho he dit, no 
en tinc cap. I no tinc por, tinc pena; pena de vore aqueixes persones patint. Tinc 
pena de vore tots els turistes que vénen a Oliva i per comunicar la part antiga amb el  
Sector 5, que és la part nova, tenim allí unes barreres, uns pilons de   formigó, i mire 
el que tenim, I dels veïns també tinc pena, de la Comarca de la Marina, patint pel 
doble sentit d’aqueix carrer,  amb tot el que suposa per entrar i eixir. Per tant, si les 
coses s’han fet ben fetes, d’acord llei, es determinarà, i jo, de veritat, estaré molt 
satisfeta que gràcies a aquest decret, que tant sembla, pel que veig, molesta a alguns, 
puga  resoldre’s  alguna  cosa;  la  veritat.  I  així,  pense  que  si,  com que  és  donar 
compte, acabem si no hi ha cap al·lusió més.”

SETZE.  DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
1T/2012.

En compliment d’allò que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i la base 4 de les d’execució del pressupost, es dóna compte al Ple, 
previ coneixement de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de l’estat 
d’execució del pressupost municipal, a data 31/03/2012.

La documentació que s’examina està integrada per:

• Estat de situació del pressupost de despeses a data 31/03/2012.
• Estat de situació del pressupost d’ingressos a data 31/03/2012.
• Estat de la Tresoreria Municipal a 31/03/2012.
  

La corporació en queda assabentada.
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DISSET.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE 
DIVERSOS  ASPECTES  DE  L’ACTIVITAT  ECONÒMICO-FINANCERA  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA DE L’EXERCICI 2009 DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

En  compliment  del  Programa  anual  d’Actuació  de  l’any  2011,  la  Sindicatura  de 
Comptes  ha  realitzat  l’Informe de fiscalització  sobre  diversos  aspectes  de l’activitat 
econòmica financiera de l’Ajuntament d’Oliva, exercici 2009.

Vençut el termini atorgat per a les al·legacions, el Consell de la Sindicatura ha aprovat 
l’informe definitiu.

A la  vista  del  que  exposa  anteriorment  i  en  virtut  de  les  atribucions  conferides,  es 
proposa, previ coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda:

PRIMER.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe de fiscalització sobre 
diversos aspectes de l’activitat econòmica financera de l’Ajuntament d’Oliva, exercici 
2009.

SEGON.- Pendre  coneixement  i  donar  compliment  de  les  recomanacions  que  s’hi 
formulen, informant a la Sindicatura de Comptes de les mesures adoptades.

Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Blai Peiró: “Els partits amb dos regidors no tenim cap problema de començar a 
plantejar  les coses.  En principi  nosaltres  hem rebut  l’informe de fiscalització  de 
l’any 2009. Crec recordar, i supose que tots recordarem, un plenari en què va haver 
una discussió molt forta amb la Sara. alcaldessa, en la qual es volia dir que s’estava 
fent una auditoria econòmica sobre al ciutat, i realment s’estava fent el que Projecte 
Oliva va dir en el seu moment, que era un informe de fiscalització. No ho dic jo, està 
ací. Això és un informe de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. 
Aquest  informe de la  sindicatura  ens fa  una fotografia  d’un any en concret,  del 
2009; què va passar en 2009. No ens diu com està la situació econòmica l’11 de 
juny de 2011, que és el que nosaltres li vam demanar per activa i per passiva a 
l’alcaldessa, per saber quina era la situació real; ens fa una fotografia d’un any en 
concret, 2009. No vaig a dir paraules que no estan en l’informe. Supose que tots els 
regidors ens l’hem llegit, ens l’hem estudiat, la interventora que està present també 
el  coneix;  i  per  tant  ens  diu  unes  quantes  coses  que  són  clares  i  que  jo  vull 
reivindicar després de sis mesos que Projecte Oliva no estava dient cap bovada, ni 
cap mentida, ni falsejant les coses, en dir que la Sindicatura de Comptes ja avisava 
que  hi  havia  algunes  coses  que  estaven  fent-se  de  forma  irregular.  Parla 
d’irregularitats i anormalitats. No ho diu Blai Peiró, ni Projecte Oliva. Ho diu la 
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Sindicatura de Comptes. Què ens diu, ens diu que en l’any 2009 no es van fer les 
coses  bé.  Almenys  algunes.  L’informe  és  molt  clar.  Els  números  sobre  els 
romanents  no eren correctes.  En certa  mesura ho diu d’una altra  forma, però es 
maquillaven i la situació no era la que ens deien. Ens diu que hi havia factures que 
s’havien de pagar en 2009 i no es pagaven en 2009, i es carregaven en 2010 i 2011, 
per valor de quasi un milió d’euros, 848.652 euros. Ens diu que el Compte General 
no es presentava quan s’havia de presentar, tot incomplint la llei. Ens diu que el ple 
no va aprovar el corresponent pla econòmic financer de l’equilibri,  incomplint la 
llei;  ho  diu  amb  aqueixes  paraules  la  Sindicatura  de  Comptes.  Ens  diu  que 
fraccionaven contractes per a no arribar als límits marcats per la llei. Què ens diu de 
més aquesta Sindicatura de Comptes, que hi havia 86 casos en què la Intervenció, 
que hui  està  present  ací,  va fer  informes d’objecció,  per falta  d’aprovació  de la 
despesa i la fiscalització prèvia, i per falta de contractes. No ho diu Projecte Oliva, 
ho diu la Sindicatura de Comptes. Ens diu que es pagaven factures sense contractes 
tal com exigeix la llei, per valor ni més ni menys, i està ací, no estic inventant-ho jo, 
de quasi un milió d’euros només de 2009. Això cal preguntar-se que les coses no 
s’han fet bé, no s’ha fet una bona gestió. Però el que també em preocupa a mi hui, 
estem en 2012, és que aquest mateix informe diu que en la data de realització de 
l’informe, estem parlant d’octubre de 2011, continuen fent-se les coses malament. 
Continuen pagant-se factures sense contracte, i contractes que no estan vigents es 
prorroguen sense mirar-se el tema del procés per a licitar-los. Conclusió de tot això, 
ni el PP, ni el PSOE han fet les coses bé. Entenem que l’equip actual està fent les 
coses, malament, i ho diem així, està fent les coses malament, econòmicament; i que 
l’equip de govern PSOE-Bloc en aquell  moment,  el  regidor d’Hisenda que fóra, 
tampoc estava fent les coses com calia. Ara, el deute d’un milió d’euros que van 
demanar un préstec en novembre, és per tapar part d’aqueix forat de factures que es 
devien.  I  fa  quinze  dies,  vam demanar  ací  en  aquest  ajuntament  en  una  sessió 
plenària, 2.600.000 euros per pagar més factures; moltes del PP, algunes del PSOE. 
No passa res, el forat ara el taparem en deu anys; l’ajuntament estarà empenyat, el 
poble pagarà el préstec a deu anys, i la meua pregunta última és, algú vol assumir 
aquesta responsabilitat?”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que l’informe del síndic ve a donar-nos la raó 
quan parlàvem dels pressupostos, que no estaven ajustats a la realitat econòmica de 
l’ajuntament  en  molts  aspecte,  i  a  la  fi  aquest  informe  consta  una  série 
d'irregularitats que en aquell moment es portaven a cap, però efectivament, com ha 
dit també Blai Peiró, hui encara continuen portant-se a cap, o siga que a ningú li 
hauria de sorprendre en aquest aspecte, almenys de qui està governant en aquest 
moment, perquè continuen les mateixes deficiències, o els defectes que hi havia en 
anys anterior. Jo no enumeraré altra vegada allò que ja ha enumerat el portaveu Blai 
Peiró. I l’única cosa que espere i desitge que d’una vegada per totes ens presenten 
un pressupost, que siga el més realista possible,  que estem ja acabant el  mes de 
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maig,  demà  és  dia  1  de  juny,  i  a  hores  de  hui  encara  estem  esperant  aqueix 
pressupost,  per  molt  del  pla  d’ajust,  que  el  mes  passat  ens  digueren  que  el 
pressupost no s’havia portat a cap pel tema del préstec; que efectivament era per 
responsabilitat que aprovàrem un préstec per poder fer front a les factures de molts 
proveïdors, perquè és evident que aquell que treballa ha de cobrar, i esperem que 
aqueix  tipus  d’irregularitats  que  es  feien,  i  que  hui  en  dia  encara  es  fan,  d’una 
vegada per totes s’esmenen del tot, o que no es produesquen. Això, com pensàvem, i 
pensem encara,  un govern que entra el primer que ha de fer és una proposta en 
forma de pressupost, que d’una forma o altra marca les directrius polítiques que ha 
de seguir un partit, o partits que governen; i fins ara amb l’excusa del préstec de 
2.600.000 euros no hem vist per cap de costat. Demà ja és juny; ja han passat sis 
mesos de l’any i continuen treballant vostés amb el pressupost prorrogat de 2011, el 
qual ens ha produït un dèficit de més d’1.800.000 euros. Espere que quan vostés 
elaboren aqueix pressupost, el de 2012, ja tard, siguen capaços de remeiar allò que 
fins ara no han sabut, no han pogut, al llarg de 2011. Per tant, està tardant ja aqueix 
pressupost,  i  esperem que aqueix  pressupost  no  siga  un  prolongació  de la  mala 
gestió que vostés han tingut en 2011. Espere, torne a demanar el mateix, que es faça 
una proposta pressupostària ja i que veiem, d’una forma o altra, com pretenen vostés 
portar el govern de l’Ajuntament d’Oliva, que fins ara no hi hem vist per cap de 
costat.”

 Sra. Morell Gómez: “L’informe és un poc complicat, té molts fulls, però intentaré 
solventar els dubtes que han sorgit ací en les diverses forces polítiques. També he de 
dir, i m’agradaria deixar clar, que va haver una Comissió d’Hisenda, on va vindre el 
tècnic, la interventora, i el tècnic que s’encarrega de les contractacions. Perquè ací hi 
ha moltes coses que són d’àmbit tècnic i jo no sóc la persona competent per donar la 
resposta respecte dels coeficients, per què s’aplica un coeficient i no l’altre; per què 
les sumes s’han fet així o no s’han fet així. Jo crec que és una cosa més tècnica que 
si li ho volen directament preguntar a la interventora que està ací, li ho pregunten, i 
si  no  en  la  pròxima  Comissió  d’Hisenda.  Jo  sí  que  intentaré  aqueixes  certes 
anomalies,  intentaré  explicar-les.  Sense  cap  problema,  Sr.  Peiró,  hi  ha  certes 
anomalies. Intentaré explicar-li el motiu i per què. Respecte la part del pressupost, sí 
que és veritat i  l’informe ho diu clarament, es va aprovar fora del termini de sis 
mesos que donen de termini. És veritat; igual que enguany s’aprovarà possiblement 
el  pressupost  fora de termini.  Per què és produeix aquest  informe? O perquè el 
Tribunal de Comptes ve a fer l’informe? És perquè ho sàpiguen els ciutadans. En 
presentar la liquidació, o els comptes generals de l’ajuntament es presenten fora de 
termini;  en  presentar-se  fora  de  termini  el  que  provoca  és  que  el  Tribunal  de 
Comptes analitza la situació econòmica i financera dels ajuntaments o les entitats 
locals que ho han presentat  fora de termini.  Començaré per,  crec que és el  més 
important,  que jo veig en aquest informe que és el tema de la contractació; dels 
contractes que vosté ha parlat. De vegades la situació i la forma de gestionar, perquè 
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els  problemes arriben així,  s’impossibilita  la  realització  d’un contracte  de forma 
escrita. Ací hi haurà al voltant de deu o dotze contractes; de la meitat d’aqueixos 
contractes sí que m’agradaria dir que a causa de l’import la relació contractual s’ha 
reconegut  a  través  de  factures.  Hi  ha  un  defecte  de  forma  perquè  no  és  el 
procediment que hauria de seguir-se, sinó que és un procediment negociat. Ho dic 
perquè si volen, és la pàgina 21, per si volen situar-se ne ella per donar-los una 
solució. Sí que és veritat que s’ha comés, no és la forma, un error de forma, perquè 
no  es  deu  treballar  com un  contracte  menor  sinó  que  s’ha  de  fer  un  contracte 
negociat. Això què vol dir, que un és per escrit i l’altre la relació s’accepta perquè 
s’accepten les factures; però no s’ha vulnerat el dret de qualsevol empresa a poder 
optar a una adjudicació. Sí que m’agradaria si li puc tranquil·litzar el programa per a 
immigrants; aquest programa se subvenciona a través de subvencions que arriben 
del ministeri. Normalment solen arribar en el mes de març, o en el mes de maig, 
l’ordre  com que  se’ns  donen  les  subvencions.  Què  passa?  Que  el  servei  estem 
donant-lo, encara que la subvenció no arribe perquè no sabem de quin import estem 
parlant. Normalment aquest tipus de justificacions es fan el 31 d’octubre, o fins i tot 
abans del 31 de desembre; com que el servei estàs donant-lo i està a l’espera de la 
subvenció, és molt complicat fer un contracte per escrit perquè el servei està donant-
lo, i com no saps de quants diners estàs parlant, pot ser un contracte menor, o pot ser 
un contracte negociat. Respecte del servei de transport de pàrvuls, són els autobusos 
que en aquell moment gestionava la guarderia, l’escoleta, per als xiquets. Nosaltres 
sempre  hem deixat  que  siga  la  mateixa  escoleta  que  llogue  en  el  moment  que 
creguen que els xiquets han de fer excursions,  que ho gestione ella i que llogue 
l’autobús o l’empresa  que creuen que ha de fer-ho en funció de les necessitats. 
Respecte del servei de neteja de clavegueram són aquelles empreses que en funció 
de si hi ha embossos o no en el clavegueram s’usa l’empresa, o no s’usa l’empresa 
en funció de les necessitats. Per això no hi ha contracte, ni n’hi havia, i actualment 
no hi ha tampoc contracte. Jo crec que vosté el que més li preocupava, i ahí sí que li 
he de demanar disculpes personalment, és el tema del fem. En aquell moment, per 
això li demane disculpes, no tenia tota la informació; jo no era regidora en aquell 
moment i abans de dir-li coses que no s’adequaven a la realitat allò preferible era 
que, una vegada jo fóra sabedora, poder llevar-li els dubtes. Si vol que li ho explique 
ací, o si vol en una Comissió d’Hisenda per no allargar-me. Sense cap problema en 
la Comissió d’Hisenda. Respecte de la contractació sí que hi ha unes coses que sí 
que són importants i m’agradaria respecte de les anomalies.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Sra. Ana Morell. Jo no necessite que vosté em faça l’explicació 
de l’informe;  jo l’informe el  conec.  Jo simplement  he deixat  sobre la  mesa que 
estàvem parlant d’un informe de fiscalització d’un any en concret, dels quals també 
entenc que una de les persones responsables ja no es troba en la corporació, i que les 
coses no s’havien fet bé. Jo no vull que vosté em rebatesca el que l’informe diu. Jo 
ja l’he estudiat. Simplement vull que prenguem consciència que les coses no es van 
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fer de la forma millor. Pense que això ho tenim tots clar. i això cal assumir-hi. I el 
que ha dit,  per  finalitzar,  és que igual  que es  va fer  malament  en 2009,  tinc la 
presumpció, i la sindicatura també que hi havia coses en 2010, en 2011, i actualment 
en 2012 que ja no governa, o no porta el pressupost el regidor que no està, sinó que 
ho porta una altra persona, que no estan fent-se les coses bé.  Simplement era la 
meua puntualització. Això què vol dir? Que no es tracta ací de rebatre o cadascú 
buscar-li una interpretació a la sindicatura de comptes. Es tracta que ens n’adonem 
que l’Ajuntament d’Oliva està passant una situació molt greu; molt greu. I el que 
hem de fer entre tots és seure, parlar les coses, vore les factures que realment cal 
pagar i les que no eren necessàries, o ara no són necessàries pagar, i buscar un poc 
de  sentit  comú  entre  els  cinc  grups  municipals.  Això  és  el  que  demana  aquest 
portaveu  de  Projecte  Oliva.  Jo  no  vaig  a  fer  la  funció  de  la  sindicatura,  ni  a 
fiscalitzar-ho. Per això ja està la sindicatura i en algun moment si algú i decideix, els 
jutjats. Jo no. Jo no vull tallar-la; simplement ñes perquè no s’esforçara a justificar-
me ara alguna cosa que jo no necessite que em justifique perquè ho tinc clar.”

 Sra. Morell Gómez: “Crec que quan s’intenten donar justificacions, crec que són 
benvingudes. Perquè igual vosté no té interés de saber perquè les condicions han 
donat que no hi haja un contracte de la forma que correspon, i jo crec que igual 
vosté no té interés però la ciutadania sí que podria tindre interés. Jo li comentava i  
intentava  justificar-li,  i  donar-li  un raonament,  per  arribar  a  la  conclusió  que de 
vegades és molt complicat controlar, sobretot en parlar de quanties d’aqueix tipus, 
que és complicat controlar si es fa a través d’un contracte menor, o si es fa a través  
d’un negociat.  Perquè de vegades la situació,  per situacions d’emergència,  o per 
situacions que el servei ho porta, fa que ballem entre el límit d’un costat o un altre. 
De  totes  formes  també,  en  el  punt  de  recomanacions  sí  que  ens  recomana  la 
Sindicatura de comptes que en la mesura del possible, i ho diu així, no ho diu com 
una  cosa  obligatòria,  en  la  mesura  del  possible  es  corregesca  aqueix  problema. 
Evidentment, i clar està que en aquell moment hi havia certs problemes de forma en 
certs contractes, i actualment també els hi ha. Jo el que volia informar i volia deixar 
clar que hi havia una série de coses que per necessitat s’han hagut de fer així. Jo sé 
que no necessita perquè ja hi té clar, no cal que allarguem el debat; però ací estem 
per  esclarir  el  que  qualsevol  persona  o  qualsevol  força  política  vulga  que  li 
esclarim.”

 Sr. González Martínez: “Efectivament  l’informe de la Sindicatura de Comptes, 
com ja s’ha dit ací, es realitza precisament d’ofici perquè el Compte General arriba 
tard; i un informe de fiscalització el que fa és filar prim, estudiar la documentació, i 
dir les coses que no s’ajusten a la legalitat, a la normativa, com ha deixat entrevore 
ací el  portaveu de Projecte  Oliva; i  no diu tota la quantitat  de coses que sí  que 
s’estan fent, o sí que es van fer en el seu dia d’acord amb la normativa. De totes 
formes,  no  em  malinterpreten,  això  no  val  de  justificació;  és  a  dir,  les 
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administracions locals tenim l’obligació de fer les coses bé. Dic això per situar-nos. 
L’informe de fiscalització ve a dir les irregularitats administratives, o les coses que 
no s’estaven fent d’acord amb la normativa, perquè precisament aqueixa és la seua 
funció. Ací s’han dit algunes coses pel que fa a alguns contractes, irregularitats en 
2009, com que s’ha enviat tard a la sindicatura el Compte General, que els números 
dels romanents no eren els correctes, que el Compte General no es va presentar en 
temps i  forma,  que hi ha 86 objeccions  per  falta  de contractes,  que es pagaven 
factures algunes d’elles sense contractes, o es fraccionaven, i que a octubre de 2011 
tot continuava igual. També s’ha dit que el pressupost de 2011, encara que no siga, 
ha deixat un forat d’1.800.000 euros. S’ha dit. El resultat pressupostari, simplement 
és una rectificació, va ser de 141.00 euros d’aqueix any favorable; és cert que per 
una operació  de crèdit,  no s’ho agarre  vosté,  s’ha dit,  crec  que hi  ha dit  el  Sr. 
Salazar.  El  romanent  d’1.800.00 euros,  que  després  puja,  ve  perquè part  de  les 
recomanacions  de  l’informe de  la  fiscalia  s’estan  portant  a  cap,  com és  tota  la 
depuració dels saldos de dubtós cobrament; de subvencions de la Generalitat fins i 
tot de l’any 98, i de 2002, de certs saldos duplicats que a poc a poc s’han regularitzat 
i per això apareixia aqueix romanent de tresoreria acumulat negatiu, que no vol dir 
que  el  pressupost  puntual  de  2011  haja  deixat  1.800.000  euros  de  dèficit.  En 
qualsevol cas això és secundari amb el que ve ací. Hi ha algunes coses que no s’han 
dit ací, i que solen passar, i que no ha dit la Sra. Morell. Per exemple critica molt 
allò dels treballadors d’Oliva en els plans E, i que es beneficiara a empreses d’oliva,  
i  en això supose que,  en fi,  això ho diu,  que això ha vulnerat  probablement  els 
principis d’igualtat pel que fa a la contractació d’empreses; tot i que després matisa 
l’informe  i  diu  que  en  qualsevol  cas  la  concurrència  no  ha  estat  vulnerada.  Jo 
recorde de les 86 objeccions, ha hagut objeccions en els quals tots els grups polítics 
que  estàvem  en  les  comissions,  en  algunes  de  les  objeccions  tots  estàvem 
relativament d’acord. Estàvem d’acord, perquè afectaven a algunes associacions i 
afectaven alguns serveis que calia donar; i efectivament això no val de justificació, 
però sí que val d’explicació perquè en el dia a dia d’un govern moltes vegades s’han 
de fer algunes coses que no s’ajusten exactament a normativa. Insistesc que no és 
justificació; nosaltres estem disposats a assumir la responsabilitat que ens pertoca. 
També la sindicatura de comptes ha acceptat parcialment les al·legacions que es van 
trametre des d’Alcaldia, com per exemple el contracte de platges, que en primer lloc 
sí  que  estava  en  l’informe,  i  després  sí  que  s’havia  vist  que  estava  dins  de  la 
pròrroga, o la minoració pel que fa a la tardança de la tramesa del Compte General 
per problemes informàtics, tant per part de l’ajuntament, com després de l’aplicació 
de la Sindicatura de Comptes, que va impossibilitar d’alguna forma trametre abans 
del que tocava l’informe del Compte General de 2009. Per tant, efectivament hi ha 
irregularitats,  i  hi  ha  coses  que  s’han de  corregir,  i  nosaltres  no  serem els  que 
diguem que això no és així. Jo crec que sí que s’estan portant a cap, i en això he de 
ser sincer,  es va començar  per l’anterior  govern,  i  en aquest moment em consta 
també per part d’Intervenció que s’estan portant a cap certes recomanacions, com 
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ara l’any passat es va aprovar l’enduriment dels criteris de dubtós cobrament, la base 
35 del pressupost; això era una recomanació que venia també, que en el seu dia ja va 
dir l’anterior portaveu del Partit Popular, però que també era una recomanació del 
mateix informe de fiscalització, que era l’enduriment dels criteris per a considerar el 
dubtós cobrament; com la depuració de saldos antics a què ja he fet referència; el 
fem,  probablement  en  l’entrada  del  consorci  probablement  aqueix  problema  o 
aqueixa  irregularitat  estiga  resolta,  pel  que  fa  al  transport  i  al  tractament.  El 
contracte  de salvament  de Creu Roja,  que apareixia  per  ahí  via  conveni,  a  la  fi 
sembla que es farà via contracte. Jo en definitiva el que vull dir és que l’informe de 
fiscalització el que fa és detectar les irregularitats, detectar allò que no està bé. això 
no vol dir que tot es faça malament en una administració. Pel que deia vosté de les 
responsabilitats, cap problema; he assumit les responsabilitats que ens pertoquen; 
així ho dic. Per tant el que hem de fer és precisament solventar com a administració, 
a poc a poc les irregularitats. Tinguen en compte també que 2009 és el primer any 
que entre 2008 i 2009 és el primer any que esclata la crisi econòmica, les finances 
municipals  es  veuen  molt  afectades,  comença  tot  el  seguit  de  normatives, 
contranormatives,  del  ministeri;  els  serveis  municipals  estan  limitats,  tenen  els 
recursos que tenen,  i  la  veritat  és  que van ser anys,  a  partir  de 2009 certament 
complicats, com pot ser aquest mateix any, amb tot allò del pla d’ajust. Això val de 
justificació? No; no val de justificació, per creiem que efectivament es mereix una 
explicació a la ciutadania. El que opinem és que totes aqueixes coses s’han d’anar 
resolent. Confiem plenament en els tècnics municipals dels serveis d’Intervenció i 
de Contractació perquè això se solvente, i confiem també en la bona voluntat de tots 
els qui estem ací perquè això se solvente.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En una cosa sí que tenim plena confiança. Jo confie plenament 
amb els tècnics municipals d’Intervenció i de Contractació; perquè a la fi els tècnic 
municipals  segueixen  les  directrius  que  marquen  els  regidors  de  l’àrea 
corresponent.”

 Sra. alcaldessa: “Jo no repetiré la série d’irregularitats que ja han llegit el Sr. Peiró 
i el Sr. González.  Tampoc partiré de la base que no anem a entendre-ho per ser 
alguna  cosa  molt  tècnica.  Per  això  jo  sí  que  ho  faré  un  poc  més  clar  i  ràpid; 
m’agradaria ressaltar com a irregularitats, en l’informe ja es posa en evidència que 
en l’exercici 2009 no es van imputar totes les factures; i si haguérem tingut la sort 
que  aquest  informe  de  sindicatura  haguera  vingut  abans,  hauria  pogut  vindre 
acompanyat d’altres coses, perquè ara justifica el que el Partit Popular deia i se’ns 
tirava en cara. Ací està la veritat. Està clar que en l’exercici 2009 no es van imputar 
totes les factures que es van generar, i les que van quedar pendents les van imputar 
als exercicis 2010 i 2011, a través de reconeixements extrajudicials. Això significa 
que van quedar moltes factures al calaix i es van traure per imputar-les al 2010 i al 
2011. Això és així de clar, i això no és cap complicació per explicar-ho. M’agradaria 
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continuar dient, Sr. Salazar, el Partit Popular està intentant esmenar. Que li consta a 
vosté que continuem fent les coses malament? Mire Sr. Salazar, vaig a llegir-li; les 
subvencions  directes  formalitzades  mitjançant  conveni  de  col·laboració,  que 
analitzem en l’apartat 8.5.3, no reuneixen els requisits previstos en l’article 2 de la 
Llei General de Subvencions, per a la seua qualificació jurídica com a subvencions. 
L’objecte dels respectius convenis es considera la realització d’activitats pròpies de 
contracte, serveis regulats en l’article 10 de la Llei de Contractes; per la qual cosa 
aquestes prestacions s’haurien d’haver contractat atenent els procediments previstos 
en  aquesta  llei.  Quan nosaltres  detectem coses  mal  fetes,  estem esmenant-les.  I 
saben massa  bé  que  el  que  feia  referència  a  les  AMPA,  en  el  moment  que  va 
aparéixer, es va deixar per esmenar la irregularitat. I ara és el moment que també no 
anirà per conveni sinó que anirà per contracte el tema de salvament i socorrisme. Per 
tant, tot el que es detecta. El que no pot fer-se és agarrar, apagar la llum, i dir mentre 
no es trau el conveni no. Continua la feina i s’esmena. I alguna cosa que també 
s’entendrà i ve molt al cas, ja que hui hem parlat molt d’Aigua Blanca; en l’apartat 
8.3, assenyalen els contractes que han sigut objecte de fraccionament, amb la qual 
cosa  s’incompleix  el  que  disposa  l’article  74.2,  així  com determinats  contractes 
menors  de  caràcter  recurrent  que  s’haurien  d’haver  sotmés  als  procediments  de 
licitació previstos en la dita llei. Mire vosté si estem intentant esmenar, que hi ha 
fraccionaments  de contractes  que  posa  en  evidència,  i  vull  dir-li  una  cosa,  hem 
trobat almenys set contractes menors que coneguem, que hem pogut detectar, tots 
junts sumen més de 60.000 euros; això són 10 milions de les antigues pessetes. 
Aquestos  contractes  es  pagaven  a  la  Sra.  Emma  Ramon,  advocada  d’aquest 
ajuntament per defensar aquest ajuntament davant dels propietaris d’Aigua Blanca. 
Això nosaltres ho hem esmenat. Igual que no conveni, sí contracte a salvament i 
socorrisme. No a allò de les AMPA, solventem, i s’està solventant. De totes formes, 
si sens escapa alguna cosa, jo li agrairia que ens ho diga sense cap problema. Però el 
que no m’agrada és l’alegria i l’aventura de dir que nosaltres continuem fent-ho així, 
perquè no és el cas. Res més a dir al respecte.”

 Sra. Gascón Escrivá: “Jo pel que s’ha comentat el tema del pressupost de 2012, 
estem treballant amb ell. El fet que s’haja endarrerit és perquè hem hagut de fer un 
pla d’ajust. Després hem hagut d’esperar que el ministeri ens l’aprovara, i després 
hem hagut de passar pel ple l’aprovació del préstec. Estem treballant amb ell; i el fet 
que s’haja endarrerit és per tots aquestos motius. Sí que vull recordar-los que en 
2009 es va aprovar el dia 6 d’agost, inicialment, i va entrar en vigor en setembre. 
Per  tant,  no  és  la  primera  vegada  que  un  pressupost  s’endarrereix.  Simplement 
volíem tindre dades reals, perquè volíem vore les factures que es pagaven pendents 
de 2011, i a partir d’ahí, aqueixes despeses que no s’hagen introduït en el pla d’ajust 
introduir-les en el pressupost. Aqueix és el motiu pel qual a dia de hui no tenim el  
pressupost, però estem treballant amb ell.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Per al·lusions. Jo no dic que no estigen treballant amb el 
pressupost; i és evident que el pla d’ajust també l’han sofert altres poblacions que ja 
més d’un mes que tenen el pressupost aprovat. No cal esmentar les poblacions d’ací 
els voltants, que també s’han ajustat al pla d’ajust i ja el tenen elaborat, i aprovat. 
Per tant no crec que siga d’impossible aprovació el  pressupost, si en altres llocs 
l’han aprovat. Jo no dic que vostés no estiguen treballant amb el pressupost, el que 
sí que dic és que ja seria hora que veiérem el pressupost  per algun costat que fins 
ara encara no l’hem vist, i estem en el mes de juny. Espere que en el mes de juny ja 
comencem a vore el pressupost i a la fi totes les irregularitats que posa la sindicatura 
de comptes, no ho dic jo, posa que encara continuen donant-se en 2012. Per tant, a 
poc a poc vagen esmenant-se, és l’única cosa que he dit. I no crec que siga de tan 
difícil compliment proposar un pressupost, pel pla d’ajust, si en altres llocs ja el 
tenen aprovat.”

 Sra. alcaldessa: “Perfecte. Sap amb què em quede? Que ahir dia 30, i hui dia 31 els 
proveïdors han cobrat, i que s’està treballant, no estem amb la pata en l’alt. Estem 
treballant. I que en aqueix pla d’ajust, i els proveïdors pagats, i veient la realitat del 
que s’ha pagat, el pressupost serà molt real. D’acord? La regidora ja ha dit la resta.”

DIVUIT.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  D’ALCALDIA  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.

El Sr. secretari dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia des del núm. 1340 al núm. 1764, 
que en extracte són els següents:

 Decret  núm.  1340  Aprovar  la  relació  núm.  018/2012  de  factures  per  import  net  de 
20.468,24 euros.

 Decret  núm.  1341  Aprovar  la  relació  número  019/2012  R  de  factures  per  import  de 
98.019,15 euros.

 Decret núm. 1342 Aprovar les liquidacions referents al cànon d'abocaments per import de 
23.128,57  euros,  reconèixer  l'obligació  i  ordenar  el  pagament  a  la  CONFEDERACIÓ 
HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER.

 Decret núm. 1343 Aprovar la liquidació i ordenar el pagament als membres del Tribunal de 
les proves selectives per a la creació de la borsa de treball de tècnic de Comerç.

 Decret núm.  1344 Autoritzar a la JUNTA DE FESTES DEL CARRER SANT VICENT 
per a la celebració de les activitats sol•licitades (Tirasset, tir i arrossegament) els dies 28 i  
29 d'abril.

 Decret  núm.  1345  Iniciació  expedient  G/05/2012  de  modificació  del  Pressupost  per 
generació de crèdits.

 Decret núm. 1346 Aprovar l'expedient número G/05/2012 de modificació de Pressupost per 
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generació de crèdits per ingressos.

 Decret núm. 1347 Ordenar el pagament de la factura de GESTION, SALUD Y DEPORTE 
SL per import de 54.461,12 euros.

 Decret núm. 1348 Ordenar el pagament de la factura de GASTROLIVA, ASOCIACION 
DE HOSTELERIA DE OLIVA per import de 2.860,43 euros.

 Decret núm. 1349 Aprovar la factura, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 3,33 
euros a la CAM.

 Decret núm.  1350 Aprovar les despeses, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
3,00 euros a CAJA MADRID.

 Decret núm.  1351 Aprovar les despeses, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
3,33 euros a la CAM.

 Decret núm.  1352 Aprovar les despeses, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
12,00 euros a BANCAJA.

 Decret núm.  1353 Aprovar les despeses, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
0,36 euros a CAJA MADRID.

 Decret núm.  1354 Aprovar el reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament de 
12.773,21 euros a CAJA MADRID.

 Decret núm. 1355 Aprovar l'assignació com a complement de productivitat de 600 euros al  
Sr. AGUSTIN PICORNELL TERRADES per la delegació de funcions de la Interventora 
Municipal.

 Decret núm. 1356 Concedir a D. LORAINE MACKENZIE llicència de gual de 3 metres- 
VA042/2012

 Decret núm.  1357 Concedir a D. JOSE PEREZ CASALS llicència de gual de 3 metres- 
VA043/2012

 Decret núm.  1358 Concedir a D. CARLOS LARA ALMENARA llicència de gual de 4 
metres- VA041/2012

 Decret núm. 1359 Concedir a D. GUILLERMO LLOPIS CLIMENT llicència de gual de 4 
metres- V112/2011

 Decret núm.  1360 Concedir a D. SALVADOR PASCUAL COTS llicència de gual de 4 
metres- VA035/2012

 Decret núm. 1361 S'ha procedit a la adscripció definitiva en el lloc de Cap del Departament 
de Serveis Socials a Dª ROSA MILAGROS PELLICER SOLER.

 Decret núm. 1362 Donar de baixa del Padró Municipal d'Habitants al Sr. FLORIN BICA i 
relació.

 Decret núm. 1363 Aprovar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària de l'Estat de 
Despeses  i  ordenar  el  pagament  a  TELEFONICA  DE ESPAÑA  SAU per  les  factures 
relacionades per import de 1.390,07 euros.

 Decret núm. 1364 Concedir a Dª VICENTA ROIG COTAINA llicència urbanística en C/ 
de la Mabra, 3.
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 Decret núm. 1365 Concedir a D. VICENTE ALEMANY VERCHER llicència urbanística 
en C/ Governador, 38-2.

 Decret núm.  1366 Denegar a Dª ROSA CATALA ESCRIVA llicència urbanística en C/ 
Juliola, 11.

 Decret núm. 1367 Concedir a D. ROGELIO LLEDO CLIMENT llicència urbanística en Ps 
Francisco Brines, 15.

 Decret núm. 1368 Concedir a Dª DONATO JIMENEZ HERRERO llicència urbanística en 
C/ Illa de Creta, 2-1.

 Decret núm. 1369 Concedir a ABOUT LINE SL llicència urbanística en Av. Loygorri, 46.

 Decret núm. 1370 Declarar el vehicle propietat de CHOCODULS SL residu urbà.

 Decret núm. 1371 Declarar el vehicle propietat de D. NICOLAE COZAC residu urbà.

 Decret núm. 1372 Declarar el vehicle propietat de D. FERHAT MEROUANE residu urbà.

 Decret núm. 1373 Declarar el vehicle propietat de D. ANGEL JUST LLUIS residu urbà.

 Decret núm.  1374 Declarar el vehicle propietat de D. VASILEVA NILOLOVA PENKA 
residu urbà.

 Decret núm. 1375 Declarar el vehicle propietat de D. ANGEL VIDAL JOSE residu urbà.

 Decret núm.  1376 Declarar el vehicle propietat de Dª JOSEFA SANCHEZ NAVARRO 
residu urbà.

 Decret núm. 1377 Declarar el vehicle propietat de D. PABLO BOLOS MORERA residu 
urbà.

 Decret núm. 1378 Declarar el vehicle propietat de D. JOSE PEÑA QUIROZ residu urbà.

 Decret núm. 1379 Sotmetre a Informació Pública l'expedient LC043/2007 de Càmping Olé.

 Decret núm.  1380 Autoritzar a Dª  ROSARIO MENA GIRAU el  canvi  de titularitat  de 
llicència de gual de 3 metres en C/ Menéndez i Pelayo / Monges Clarisses, 26.

 Decret núm.  1381 Declarar la baixa del gual de 3 metres en C/ Cavall Bernat, 7, de D.  
VICENTE POUS GOMAR.

 Decret núm. 1382 Modificar el DA 857/12 i adjudicar el servei de la Prevenció Tècnica i  
Vigilància  de  la  Salut  de  treballadors  a  la  mateixa  mercantil  però  amb  denominació 
LABORSALUS MSP SL.

 Decret núm. 1383 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a D. ALLEN JAMES RINGROSE.

 Decret núm. 1384 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a D. FRANCISCO MILVAQUES MOLL.

 Decret núm.  1385 Ordenar l'inici de l'expedient administratiu per a la contractació dels 
servis de vigilància, salvament, socorrisme i primers auxilis en les Platges d'Oliva.

 Decret núm. 1386 Aprovar la relació núm. 22/2012R de factures per import de 12.877,89 
€.
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 Decret  núm.  1387 Desestimar  a  Dª  Mª  DOLORES BAÑULS SANCHIS el  Recurs  de 
Reposició interposat contra el Decret 62/12.

 Decret  núm.  1388  Estimar,  en  part,  el  Recurs  de  Reposició  interposat  per  D.  JOSE 
GONZALEZ BARRULL contra el Decret 225/12.

 Decret núm.  1389 Estimar, en part, el Recurs de Reposició interposat per Dª ANTONIA 
RAMOS CARTAGENA contra el Decret 4463/11.

 Decret núm. 1390 Aprovar la imposició a D. JAVIER MARTINEZ LLORET d'una sanció 
econòmica per infracció urbanística.

 Decret núm. 1391 Aprovar la liquidació definitiva de l'Icio i Taxa. Expte. LTIU 166/09.

 Decret  núm.  1392  Concessió  de  llicència  de  segona  ocupació  referida  C/Pare  Antoni 
Salelles 10, 2, 6 de JOSE RAMON DE LAS HERAS GARCIA

 Decret  núm.  1393  Donar  per  finalitzada  l'adscripció  i  l'encomanament  temporal  de 
funcions  pròpies  del  lloc  de  treball  de  cap  de  departament  de  Comerç  i  Consum  a 
l'empleada pública Sra. MARIA ISABEL ARDID CLIMENT.

 Decret núm.  1394 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
NECULAI DUMITRACHE.

 Decret núm.  1395 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
HORACIO ZAPATA RAUL.

 Decret  núm.  1396  Declarar  a  BIG  BUSINESS  EVERGREEN  SA  la  caducitat  del 
procediment de comprovació i arxiu de l'expedient tributari.

 Decret  núm.  1397  Declarar  a  BIG  BUSINESS  EVERGREEN  SA  la  caducitat  del 
procediment de comprovació i arxiu de l'expedient tributari.

 Decret  núm.  1398  Aprovar  la  factura  número  712039137-5  emesa  per  AUMAR 
SOCIEDAD ANONIMA,  reconèixer  l'obligació  i  aplicar  a  pressupost  de  pagament  per 
import de 14,10 euros.

 Decret núm.  1399 Aprovar la liquidació del Cànon de la concessió administrativa per al  
subministrament d’aigua potable al Barri Marítim en el 1T/2012 per import de 3.102,11 €.

 Decret núm. 1400 Autoritzar el muntatge de les diverses creus de maig sol•licitades a partir 
del 28/04/12 fins al 04/05/12.

 Decret  núm.  1401 Aprovar  la  despesa amb càrrec  a  les  aplicacions pressupostàries  de 
l'Estat  de  Despeses  i  ordenar  el  pagament  a  GALP ENERGIA ESPAÑA SAU per  les 
factures relacionades per import de 7.506,72 euros.

 Decret núm. 1402 Autoritzar el muntatge de la creu de maig de Ctra. Dénia i Ctra. Pego.

 Decret  núm.  1403  Personar  a  l'Ajuntament  com  a  part  en  autos  dins  el  termini 
d'emplaçament, atorgant la defensa d'aquest Ajuntament a les lletrades Dª CARMEN DE 
JUAN PUIG i Dª CARMEN OLAVARRIETA JURADO en representació de D. JUAN 
ANTONIO RUIZ MARTIN.

 Decret  núm.  1404  Aprovar  la  nòmina  del  personal  al  servei  d'aquest  Ajuntament 
corresponent al mes d'abril de 2012.
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 Decret  núm.  1405 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
FRIEDERICH EBNER PETER.

 Decret  núm.  1406 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
DZIECIOL REINHARDT.

 Decret núm. 1407 Aprovar la factura MS12-000397120 i ordenar el pagament de 178,06 
euros a CABLEUROPA SAU.

 Decret núm. 1408 Concedir a Dª CAROLINA ESTEBAN PERPIÑA llicència de Segona 
Ocupació en C/ Mare Maria Gallart, 3.

 Decret núm. 1409 Concedir a CONSTRUCCIONES HISPANOGERMANAS SA llicència 
de Primera Ocupació en C/ Gaudí, 6F.

 Decret  núm.  1410 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
ABDELHAMID EDDAHBI.

 Decret núm. 1411 Aprovar la liquidació provisional de Plusvàlua a CONSTRUCCIONES 
UNIVERSAL 2003 SL.

 Decret núm. 1412 Aprovar la liquidació provisional de Plusvàlua a PRONAIN GESTION 
INMOBILIARIA SL

 Decret núm. 1413 Aprovar la liquidació provisional de Plusvàlua a CONSTRUCCIONES 
UNIVERSAL 2003 SL

 Decret núm.  1414 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
ALPHONSE GUILLEM.

 Decret  núm.  1415  Concedir  a  D.  FRANCISCO  SAVALL  GILABERT  bestreta  de  la 
nòmina.

 Decret núm. 1416 Reconèixer la pròrroga per a l'any 2012 de l'autorització municipal de 
terrassa atorgada a BAR LA BRASA.

 Decret núm. 1417 Reconèixer la pròrroga per a l'any 2012 de l'autorització municipal de 
terrassa atorgada a LA IBENSE.

 Decret núm. 1418 Concedir autorització a HELADOS LA IBENSE SL per a muntatge de 
terrassa.

 Decret núm. 1419 Reconèixer la pròrroga per a l'any 2012 de l'autorització municipal de 
terrassa atorgada a BAR MATIES.

 Decret núm. 1420 Concedir autorització a BAR RASPALL per a muntatge de terrassa per 
a l'any 2012.

 Decret núm. 1421 Concedir autorització a BAR CALIFORNIA per a muntatge de terrassa 
per a l'any 2012.

 Decret núm. 1422 Reconèixer la pròrroga per a l'any 2012 de l'autorització municipal de 
terrassa atorgada a BAR PACO.

 Decret núm. 1423 Reconèixer la pròrroga per a l'any 2012 de l'autorització municipal de 
terrassa atorgada a PAN-PAN.
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 Decret  núm.  1424  Concedir  a  BAR CASA ANDREA autorització  per  a  muntatge  de 
terrassa per a l'any 2012.

 Decret núm. 1425 Reconèixer la pròrroga per a l'any 2012 de l'autorització municipal de 
terrassa atorgada a BAR L'ENVIC.

 Decret núm. 1426 Reconèixer la pròrroga per a l'any 2012 de l'autorització municipal de 
terrassa atorgada a BAR NOU ROTGLE.

 Decret núm.  1427 Aprovar la devolució dels avals dipositats per PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA.

 Decret núm. 1428 Concedir a D. FERNANDO PASTOR PELLICER llicència de Primera 
Ocupació en C/ Ernest Lluch, 59.

 Decret  núm.  1429 Aprovar  la  baixa en comptes  dels  valors  declarats  incobrables  a  D. 
ELEKSANDROV PETROV YORDAN.

 Decret  núm.  1430 Aprovar  la  baixa en comptes  dels  valors  declarats  incobrables  a  D. 
DAVID PARRA SIFRES.

 Decret núm. 1431 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a CSABA 
PAPP ROBERT

 Decret  núm.  1432 Aprovar  la  baixa en comptes  dels  valors  declarats  incobrables  a  D. 
SYLWESTER MISIEWICZ JAROSLAW.

 Decret  núm.  1433 Aprovar  la  baixa en comptes  dels  valors  declarats  incobrables  a  D. 
SALVATORE PAPA GUILLEN.

 Decret núm. 1434 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a D. JOSE 
ORTEGA YEBENES.

 Decret  núm.  1435 Aprovar  la  baixa en comptes  dels  valors  declarats  incobrables  a  D. 
OLIVER DAVID.

 Decret  núm.  1436 Aprovar  la  baixa en comptes  dels  valors  declarats  incobrables  a  D. 
LAURENTIU NISTOR BOGDAN.

 Decret  núm.  1437 Aprovar  la  baixa en comptes  dels  valors  declarats  incobrables  a  D. 
NGUENE NDIAYE.

 Decret núm. 1438 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a D. JOSE 
LUIS NAVARRO ESPINOLA.

 Decret  núm.  1439 Aprovar  la  baixa en comptes  dels  valors  declarats  incobrables  a  D. 
ISMAIL MZAGHZAGH.

 Decret  núm.  1440 Aprovar la  baixa en comptes  dels  valors  declarats  incobrables  a  Dª 
JOSEFA MUÑOZ FERNANDEZ.

 Decret núm.  1441 Tenir-se l'Ajuntament com a emplaçat en qualitat de demandat en el 
procediment jurisdiccional (Pro. Ordinari 124/2012) i que es procedesca a la remissió de 
l'expedient administratiu.

 Decret núm. 1442 Concedir tràmit d'audiència en l'expedient de Restauració de la Legalitat 
Urbanística 119/08 contra D. JOHN DAVID WIGMORE i Dª JOANNA LESLEYN.
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 Decret núm.  1443 Ordenar el pagament de les factures de proveïdors de D. VICENTE 
LLORCA SAVALL i relació per import total de 106.756,05 euros.

 Decret núm. 1444 Aprovar a UTE TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA Y EST. DE 
MET. DE LA REST. SL la certificació número 19 de les obres de Rehabilitació i adequació 
del Centre Olivense- Casa de la Cultura per import de 51.764,69 euros.

 Decret núm. 1445 Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les ajudes socials a Dª 
ANA Mª MOLDOVAN i altres.

 Decret núm.  1446 Aprovar la compensació de 1 dia i 7 hores en concepte de vacances  
anuals retribuïdes no disfrutades per el SR. MIGUEL ANGEL COLLADO LLECHES.

 Decret  núm.  1447 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
DEMAY GINETTE-MAURICETTE.

 Decret  núm.  1448  Autorització  de  l'exhumació  de  cadàver  de  Pedro  Gisbert  Morell  a 
PEDRO MIGUEL GISBERT LLORCA

 Decret núm. 1449 Rectificació d'errada en compensació de deutes a OLIBUS SL i ordre de 
pagament de 1.106,50€

 Decret  núm.  1450  Aprovació  del  compte  justificatiu  de  la  Sra.  Alcaldessa  MARIA 
CONSUELO ESCRIVA HERRAIZ per la quantia de 158,45€ 05/12

 Decret núm. 1451 Aprovació de la expedició de manament de pagament de Sr. ANDRES 
SANCHEZ GAMEZ de 1.200€ per reparació de motor a vehicle V4812GC

 Decret núm. 1452 Aprovació de la expedició de manament de pagament de Sr. ANDRES 
SANCHEZ GAMEZ de 84,26€ per ITV de motor a vehicle V2280GC

 Decret núm. 1453 Declaració de desistiment en petició de llicència de 2ª ocupació de JOSE 
MAYANS SANCHIS. EXP. 000016/2012-LO

 Decret  núm.  1454 Declaració de desistiment  en petició de llicència  de 2ª  ocupació de 
PATRICIA ESCRIVA CUERDA.EXP. 000002/2012-LO

 Decret  núm.  1455  Aprovació  a  AGUAS  POTABLES  PLAYA  DE  OLIVA  SA  la 
compensació del cànon per la concessió administrativa pel subministrament d'aigua potable 
en la platja d'oliva.

 Decret núm.  1456 Acordar la compensació de deutes de HERRAMI SL per import  de 
1.977,44€

 Decret núm. 1457 Aprovació de la constitució d'una borsa de treball de tècnics de comerç 
anul•lant les borses anteriors

 Decret núm. 1458 Nomenament de XAVIER FAUS FAYOS com a Tècnic de comerç

 Decret  núm.  1459  Nomenar  en  comissió  de  serveis  al  Sr.  CÈSAR  A.  NARBÓN 
CLAVERO com a Secretari General de l'Ajuntament d'Oliva amb efectes a partir del día  
01/05/2012

 Decret núm.  1460 Aprovació de l'autoliquidació referent publicació de nomenaments de 
funcionaris i adscripció definitiva de lloc de treball per l'import de 86,32 euros

 Decret  núm.  1461 Concessió  de  tràmit  d'audiència  en  Exp.  Restauració  de  la  legalitat 

Pàgina: 86



urbanística Núm. 01/09-rc de MARIA DOLORES BAÑULS SANCHIS

 Decret núm. 1462 Denegació de la llicència municipal de gual permanent en Pça Alonso 
núm. 4 de JOSE ANTONIO MORALES GARCIA

 Decret núm. 1463 Aprovació de la factura emesa per la mercantil adjudicataria dels serveis 
de la direcció de les obres de "Rehabilitació i adequäció del Centre Olivense - Casa de la  
cultura a ARKIERA SLP

 Decret núm. 1464 Declaració del desistiment de la sol•licitud de llicència mpal d'obertura 
per a l'activitat de compra-venda al detall d'articles de segona mà. Exp. CA125/2011

 Decret núm.  1465 Acord de no abonar cap quantitat en concepte de cànon concesional i 
l'aprovació de la liquidació de la taxa per prestació de serveis de clavegueram durant el  
primer trimestre de l'any 2012

 Decret núm. 1466 Deixar sense efecte el D.A. 1026/12 de data 27 de març 2012 i anul•lar 
ADOPRCFJ núm. 201200006320. en manament a justificar núm. 9 d'ANDRES SANCHEZ 
GÁMEZ

 Decret núm. 1467 Aprovació de les despeses corresponents a la comissió per l'ús datàfon 
del 05/04 al 20/04/2012

 Decret núm. 1468 Aprovació de les despeses corresponents a la comissió e interessos de 
descobert a data 20/03/2012 per import de 600,44€

 Decret núm. 1469 Aprovació de les despeses corresponents a manteniment TPV per import 
de 42€

 Decret  núm.  1470 Aprovar  la autoliquidació i  ordenar el  pagament de 334,20 Euros a 
Excma. Diputació Provincial de València.

 Decret núm. 1471 Concedir llicència urbanística a la COMUNIDAD DE PROPIETARIS 
de l'edifici emplaçat al carrer Les Fonts núm. 19.

 Decret núm.  1472 Denegar la llicència urbanística sol•licitada per la Sra. CONSUELO 
MIRALLES TROTONDA.

 Decret núm.  1473 Concedir a VERTYDECOR INNOVA, llicència urbanística al carrer 
Navarra núm. 3.

 Decret núm. 1474 Concedir a Sr. ANTONIO ORQUIN ORQUIN llicènciaa urbanística a la 
Ptda. Rabddells, Pol. 10, Parcel•la RU 02018.

 Decret núm.  1475 Adjudicar a la mercantil ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA 
D'OLIVA el contracte de serveis de prestació dels serveis preventius de seguretat i sanitaris 
en actes públics esportius, festius, culturals i recreatius organitzat per l'Ajuntament d'Oliva.

 Decret núm.  1476 Adjudicació del serveis d'ajuda a domicili a favor de l'ASSEMBLEA 
LOCAL DE CREU ROJA ESPANYOLA A OLIVA.

 Decret núm.  1477 Aprovar el Plec de clàusules econòmiques-administratives particulars 
que han de regir la contractació dels serveis de vigilància, salvament, socorrisme i primers 
auxilis en Platja d'Oliva.

 Decret  núm.  1478  Aprovar  la  relació  número  023/2012  de  factures  per  import  de 
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190.444,18 euros.

 Decret núm. 1479 Autoritzar a JUNIORS MD EL FOSSAR per a la realització d'una festa i 
sopar en Plaça de Sant Roc el dia 12 de maig.

 Decret  núm.  1480  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
BRAHIM AYAD i altres.

 Decret núm. 1481 Concedir a D. JUAN JOSE MIRO PARETS llicència per ocupació de la 
via pública en C/ Pedro III el Gran, 1.

 Decret núm. 1482 Desestimar les al•legacions presentades per Dª PAMELA GALLARDO 
BLANES contra D.A. 4258/11.

 Decret  núm.  1483  Aprovar  la  relació  número  024/2012  de  factures  per  import  de 
140.990,15 euros.

 Decret  núm.  1484 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
BOUZRYBA SELLAM.

 Decret  núm.  1485 Aprovar  la  baixa  en  comptes  de valors  declarats  incobrables  de Dª 
VERONICA CORTES BARULL.

 Decret núm. 1486 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de D. POP 
FLORIN.

 Decret  núm.  1487 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
GHEORGHE POPA EUGEN.

 Decret  núm.  1488 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
KOLEV PUDEV RUMEN.

 Decret  núm.  1489 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
RAFAEL FRASQUET LAZON.

 Decret  núm.  1490 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
JAMES RATCLIFF ROY.

 Decret  núm.  1491 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
PEDRO REQUENA ALMANSA.

 Decret  núm.  1492 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
CARLES ROSELLO MORANT.

 Decret  núm.  1493 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
KIRILL ROUDOMETOV.

 Decret  núm.  1494 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
JAMES KEVIN DAVID.

 Decret núm. 1495 Delegar en el funcionari municipal D. ANDRÉS CARDONA MICÓ la 
rúbrica de SECRETARI GENERAL en les resolucions i notificacions referents a matèria 
tributaria detallades al present decret.

 Decret  núm.  1496  Concedir  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA 
llicència per a l'ocupació de la via pública en C/ Salvador Mestre Parra, 16-18.
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 Decret  núm.  1497  Concedir  a  D.  FRANCESC  LLOPIS  MALONDA  llicència  per  a 
l'ocupació de la via pública.

 Decret núm. 1498 Concedir a CDAD DE PROP. DE L'EDIFICI EXPRES llicència per a 
l'ocupació de la via pública.

 Decret núm. 1499 Concedir a VIRTYDECOR INNOVA SL llicència per a l'ocupació de la 
via pública.

 Decret  núm.  1500  Concedir  a  Dª  NATALIA  PARRA  NAVARRO  llicència  per  a 
l'ocupació de la via pública.

 Decret núm.  1501 Concedir a D. KUZMA MICHAL llicència per a l'ocupació de la via 
pública.

 Decret  núm.  1502  Concedir  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA 
llicència per a l'ocupació de la via pública.

 Decret núm. 1503 Acceptar la proposta de la Policia Local per a procedir a la realització de 
controls preventius d'alcoholèmia els dies 5 i 6 de maig.

 Decret núm. 1504 Acordar la baixa per caducitat en la inscripció padronal de Dª SIAKA 
SENOU i altres.

 Decret núm.  1505 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor 
referides als expedients de Dª MARIA SABATER MORERA.

 Decret núm.  1506 Incoar a SUCESORES POUS MARI SL el corresponent procediment 
per a declarar en estat de ruïna l'edifici Clot de la Torre.

 Decret  núm.  1507  Concedir  a  PEGOLIVA  SL  llicència  de  Primera  Ocupació  en  C/ 
Rembrant, 5.

 Decret núm. 1508 Deixar sense efecte el D.A. 1026/12 i anul•lar el document ADOPRCFJ 
número 201200009320.

 Decret  núm.  1509  Acordar  la  compensació  dels  deutes  de  VIMAQ  AUTOMOCIÓ 
INDUSTRIAL SL per import de 2.421,95 euros.

 Decret  núm.  1510  Aprovar  les  Normes  Reguladores  de  les  condicions  jurídiques-
administratives i econòmiques per adjudicar les autoritzacions temporals en domini públic 
de la Platja d'Oliva- temporada 2012.

 Decret núm. 1511 Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d'obertura de "Menjar per 
emportar" de D. UME KALSOOM, LA013/2012.

 Decret núm.  1512 Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d'obertura de "Rep. i  
venda de bicicletes i ciclomotors" a D. ENRIQUE BENAVENT GARRIDO. LA022/2012.

 Decret núm. 1513 Autoritzar el canvi de titularitat de Bar Rest. Evaristo a D. IVAN PIERA 
RUIZ. LC020/2012.

 Decret núm. 1514 Concedir llicència d'obertura de magatzem de Productes Diversos de D. 
GUILLERMO LLOPIS CLIMENT. LA066/2011.

 Decret núm.  1515 Autoritzar el canvi de titularitat de Café Bar San Remo a Dª MARIA 
MERCEDES SANCHIS SANTACATALINA. LC127/2011
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 Decret núm. 1516 Autoritzar el canvi de titularitat de Bar Forquetes a D. JUAN VICENTE 
MAS LLOPIS. LC030/2012.

 Decret núm. 1517 Autoritzar el canvi de titularitat de Café Bar Tomás a D. JOSE RAMON 
HERAS GARCIA. LC001/2012.

 Decret núm. 1518 Concedir llicència d'obertura i funcionament de Cafeteria i Venda de Pa 
Sant Vicent a CALATAYUD Y MONCHO SL. LC198/2008.

 Decret núm.  1519 Autoritzar el canvi de titularitat de Magatzem màquines recreatives i 
d'atzar a CODERE GANDIA SA. CA027/2012.

 Decret núm. 1520 Autoritzar el canvi de titularitat de Saló de Perruqueria a D. SLIMAN 
MENSOUL. CA025/2012.

 Decret núm. 1521 Autoritzar la instal•lació de l'activitat de Fruïtes i Verdures La Sènia a 
Dª ANA MARTINEZ PEREZ. CA024/2012.

 Decret núm.  1522 Aprovar el Pla de Inspecció Tributària de l'Ajuntament d'Oliva per a 
l'any  2012:  PLA  DE  INSPECCIÓ  I  CONTROL  TRIBUTARI  2012-  AJUNTAMENT 
D'OLIVA.

 Decret núm. 1523 Imposar sanció tributària a NUCATO SL.

 Decret núm. 1524 Imposar sanció tributària a CONSTRUCCIONES CALDES SL.

 Decret núm. 1525 Imposar sanció tributària a CONTRUCCIONES CALDES SL.

 Decret núm. 1526 Imposar sanció tributària a GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN SL.

 Decret núm. 1527 Imposar sanció tributària a GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN SL.

 Decret  núm.  1528  Imposar  sanció  tributària  a  D.  JOSE  RICARDO  MINANGO 
SANCHEZ.

 Decret núm. 1529 Imposar sanció tributària a Dª BARBARA ROSE GARDNER

 Decret núm. 1530 Imposar sanció tributària a D. AHMED TUFAIL.

 Decret núm. 1531 Imposar sanció tributària a D. AHMED TUFAIL.

 Decret núm. 1532 Imposar sanció tributària a D. LESLIE GARDNER COLIN.

 Decret núm. 1533 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de D. JOSE MANUEL RIVERA PRADILLO.

 Decret  núm.  1534  Autoritzar  l'inici  del  procediment  sancionador  als  subjectes  passius 
relacionats en l'annex, CONSTRUCCIONES UNIVERSAL 2003 SL i altres.

 Decret  núm.  1535  Autoritzar  l'inici  del  procediment  sancionador  als  subjectes  passius 
relacionats en l'annex, CONSTRUCCIONES IMPROCOLSA SL.

 Decret núm. 1536 Reconèixer l'obligació a favor del Jutjat de lo Contenciós-Administratiu 
N 2 de València, per import de 1.500,00 euros en concepte de franquícia d'assegurança de 
Responsabilitat  Civil  General,  referent  a  la  Sentència  en  el  Proc.  Abrev.  124/201. 
TELEFONICA

 Decret  núm.  1537  Imposar  una  sanció  tributària  a  D.  JUAN  PATRICIO  VICENCIO 
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INOSTROZA.

 Decret núm. 1538 Imposar una sanció tributària a ITECO-PLUS SL.

 Decret núm. 1539 Imposar una sanció tributària a GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN 
SL.

 Decret núm. 1540 Imposar una sanció tributària a GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN 
SL.

 Decret núm. 1541 Imposar una sanció tributària a GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN 
SL.

 Decret núm. 1542 Imposar una sanció tributària a GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN 
SL.

 Decret  núm.  1543  Arxivar  l'expedient  tributari  de  Plusvàlua  de  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA.

 Decret  núm.  1544  Arxivar  l'expedient  tributari  de  Plusvàlua  de  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA.

 Decret  núm.  1545  Arxivar  l'expedient  tributari  de  Plusvàlua  de  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA.

 Decret  núm.  1546  Arxivar  l'expedient  tributari  de  Plusvàlua  de  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA.

 Decret  núm.  1547  Arxivar  l'expedient  tributari  de  Plusvàlua  de  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA.

 Decret  núm.  1548  Arxivar  l'expedient  tributari  de  Plusvàlua  de  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA.

 Decret  núm.  1549  Arxivar  l'expedient  tributari  de  Plusvàlua  de  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA.

 Decret  núm.  1550  Aprovar  la  liquidació  provisional  de  Plusvàlua  de  D.  RODOLFO 
AZNAR BOTELLA.

 Decret núm. 1551 Aprovar la liquidació provisional de Plusvàlua de BENALBE III SL.

 Decret núm. 1552 Aprovar el document de pagament A4613312276000659 per import de 
346,29 euros.

 Decret núm. 1553 Acceptar la proposta de la Policia Local per a la realització dels controls 
preventius d'alcoholèmia els dies 12 i 13 de maig.

 Decret  núm.  1554  Nomenar  al  regidor  el  Sr.  VICENTE  MORERA  ROMAGUERA 
representant de l'Ajuntament en la Mesa de Qualitat del SICTED.

 Decret núm.  1555 Concedir  tràmit  d'audiència en expedient 01/2012 ERU de D. JOSE 
REIG REIG.

 Decret  núm.  1556  Concedir  a  Dª  MARSINA  ROSALEEN  WHELAN  la  llicència 
municipal per a la tinença d'animal potencialment perillós.

 Decret núm.  1557 Modificar la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques que han de 
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regir la contractació dels serveis de vigilància, salvament, socorrisme i primers auxilis en  
les Platges d'Oliva.

 Decret núm. 1558 Concedir a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicència 
de Primera Ocupació en C/ Gaudí, 6 G.

 Decret núm. 1559 Desestimar la petició formulada per D. RAFAEL PEIRO VERDU en la 
que sol•licita que es requeresca a la Sra. JOSEFA MOLL ENGUIX per a que revoque les  
manifestacions realitzades en diversos registres d'entrada.

 Decret núm. 1560 Incoar expedient administratiu de suspensió d'obres sense llicència de D. 
MALGORZATA FISZER.

 Decret núm. 1561 Incoar expedient administratiu de suspensió d'obres sense llicència de Dª 
M VICTORIA COSTA PEREZ.

 Decret núm.  1562 Incoar expedient administratiu de suspensió d'obres sense llicència de 
CAMP OLIVA SL.

 Decret núm. 1563 Incoar expedient administratiu de suspensió d'obres sense llicència de D. 
SALVADOR BOHIGUES TAUSTE.

 Decret núm. 1564 Incoar expedient administratiu de suspensió d'obres sense llicència de D. 
JULIO CUESTA HERNANDEZ.

 Decret núm. 1565 Incoar expedient administratiu de suspensió d'obres sense llicència de Dª 
CONCEPCION PEREZ ORTOLA.

 Decret núm. 1566 Concedir una bestreta de la nòmina a D. FELIPE TIMONER POUS.

 Decret núm. 1567 Nomenar per a substituir a la funcionaria Sra. Carmen Vives Ripoll al 
conserge Sra. ROSA MAS PIZARRO i altres.

 Decret núm. 1568 Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procediment selectiu 
per a la constitució d'una borsa de treball d'Educador de Carrer.

 Decret  núm.  1569  Reconèixer  un  nou  trienni  a  Dª  ROSA  MARIA  GALIANA 
ALBIÑANA.

 Decret núm. 1570 Reconèixer un nou trienni a Dª ESTHER PEIRO SANCHIS.

 Decret núm. 1571 Reconèixer un nou trienni a D. VICENTE LOPEZ CARREÑO.

 Decret núm. 1572 Reconèixer un nou trienni a D. RAMON LLOPIS MARTINEZ.

 Decret núm. 1573 Reconèixer un nou trienni a Dª MARIA CONSUELO GARCIA PEREZ.

 Decret núm. 1574 Reconèixer un nou trienni a Dª MARIA CONSUELO GOSP POUS.

 Decret núm.  1575 Aprovació del compte justificatiu presentat per ANDRES SANCHEZ 
GAMEZ per import de 1200,06€ corresponent a reparació de vehicle a motor V-4812-GC

 Decret núm.  1576 Aprovació del compte justificatiu presentat per ANDRES SANCHEZ 
GAMEZ per import de 84,26€ corresponent a ITV de vehicle V2280GC

 Decret núm. 1577 Aprovació del manament a justificar presentat per ANDRES SANCHEZ 
GAMEZ per import de 65,25€.
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 Decret núm. 1578 Prendre raó de la cessió de crèdit de GRUAS Y TALLERES BURGOS 
SL per import de 5.664,00euros

 Decret  núm.  1579  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  25/2012R per  import  de 
19.482,95€

 Decret núm. 1580 Ordre d'inici d'expedient administratiu per a la contractació dels serveis 
de transport adaptat per a persones Discapacitades y de la Gent Gran

 Decret núm.  1581 Aprovació de les bases per a la concessió de beques de formació per 
L'AJUNTAMENT D'OLIVA en el marc del programa "LA DIPU ET BECA"

 Decret núm. 1582 Adjudicació del contracte menor de serveis d'instal•lació del sistema de 
comunicació  de  emergència  dels  ascensors  de  la  biblioteca  municipal  Casa  Tamarit  i 
Biblioteca Mpal L'Envic

 Decret núm. 1583 Aprovació de l'expedient col•lectiu de Baixa d'Obligacions Reconegudes 
i  Pagaments  ordenats  pendents  de pagament  procedents  d'exercicis  anteriors  tancats  per 
import de 69.989,59

 Decret  núm.  1584  Concessió  a  BERNAT  RIUTORT  FORNES  llicencia  de  segona 
ocupació exp. 0000036/2012-LO

 Decret núm. 1585 Concessió a DAVID MAURICE HUME llicència de Primera Ocupació. 
Exp. 000110/2011-LO

 Decret  núm.  1586  Personar  a  l'Ajuntament  en  actes  dins  del  termini  d'emplaçament 
atorgant al lletrat Sr. Francisco Martinez Nadal i a la Sra. Esperanza Ventura Ungo en el  
procediment abreviat 000097/2012

 Decret  núm.  1587  Personar  a  l'Ajuntament  en  actes  dins  del  termini  d'emplaçament 
atorgant al lletrat Sr. Francisco Martinez Nadal i a la Sra. Esperanza Ventura Ungo en el  
procediment abreviat 000599/2011

 Decret núm. 1588 Ordenament de l'inici de l'expedient administratiu per a la contractació 
dels serveis de salut i benestar en la Llar dels Jubilats

 Decret  núm.  1589  Concessió  a  ANGELA  ALEMANY  SENDRA  llicència  de  segona 
ocupació. Exp. 000038/2012-LO

 Decret núm. 1593 Iniciar d'ofici procediment administratiu per a la declaració de caducitat  
de la llicència municipal d'obertura LA CARRASCA DE RAMON CORTES CORTES

 Decret núm. 1594 Iniciar d'ofici procediment administratiu per a la declaració de caducitat  
de la llicència municipal d'obertura BASH de CARMEN ORTOLÁ SL

 Decret núm. 1595 Iniciar d'ofici procediment administratiu per a la declaració de caducitat  
de la  llicència municipal  d'obertura  del  bar  LA PALOMA de ANTONIO BERTOMEU 
SANCHIS

 Decret núm. 1596 Iniciar d'ofici procediment administratiu per a la declaració de caducitat  
de  la  llicència  municipal  d'obertura  del  bar  CAFÉ IRLANDES de JOSE LUIS VIDAL 
JURADO

 Decret núm. 1597 Iniciar d'ofici procediment administratiu per a la declaració de caducitat  
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de  la  llicència  municipal  d'obertura  del  bar  IYAMABYE  de  CARLOS  EDUARDO 
SUAREZ MENACHO en representació de IYAMBAYE SLL

 Decret núm.  1598 Avocació de la presidència d'Alcaldia, delegada en el Sr.  VICENTE 
MORERA ROMAGUERA per a les comissions informatives de Foment Econòmic

 Decret núm. 1599 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
PEDERSON MARGARET MARY.EXPT. 20010000062446

 Decret núm. 1600 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ACEÑA PEREZ JOSE MANUEL.EXPT. 20010000062425

 Decret núm. 1601 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
AZNAR PARREÑO LAURA. EXP. 20010000062445

 Decret núm. 1602 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MATA GALLERAND LUDOVICO. EXPT. 20010000062430

 Decret núm. 1603 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
SANCHEZ ALONSO LUCIANO EXPT. 20010000062426

 Decret núm. 1604 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MIÑANA SERRA ALBERTO EXPT. 20010000062424

 Decret núm. 1605 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MASCARELL CLEMENTE ANTONIO VICENTE. EXP. 20010000062421

 Decret núm. 1606 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
GARCIA ESCRIVA, VICENTA. EXPT. 20010000062444

 Decret núm. 1607 Aprovació del conveni de col•laboració entre el Patronat Provincial de 
Turisme "VALENCIA TERRA I MAR" i l'Ajuntament d'Oliva per a la realització de LA V 
MOSTRA DE GASTRONOMIA

 Decret núm.  1608 Adjudicació del contracte de prestació de serveis del tractament per a  
l’eliminació del mosquits a favor de la empresa SAT NOVA CITRUS per import de 4,500€

 Decret  núm.  1609  Concessió  de  llicència  urbanística  a  ANTONIO  FERNANDEZ 
LLORCA EXPT. 0000052/2012-OME

 Decret núm.  1610 Concessió de llicència urbanística a JOSE MANUEL FERNANDEZ 
CARPI EXP. 000042/2012-OPME

 Decret núm.  1611 Concessió a JUAN SALVADOR NAVARRO SANCHIS llicència de 
OVP Exp. 000020/2012-LOVP

 Decret  núm.  1613  Concessió  a  DOMINGO  COTS  MOLLA  llicència  de  OVP  Exp. 
000206/2011-LOVP

 Decret  núm.  1614  Concessió  de  la  llicència  urbanística  sol•licitada  per  CARMEN 
FERNANDEZ ROJAS. Exp. 000017/2012-OME

 Decret núm. 1615 Autorització a MARIA VICTORIA AGUIRREZABAL ROMEO per a 
la instal•lació de un Baby Infantil de 5x5 metros, llits elàstics de 6. 8 i un saltarí inflable del  
01/7 al 31/07

 Decret núm. 1616 Autorització a MARIA VICTORIA AGUIRREZABAL ROMEO per a 
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la instal•lació de un Baby Infantil de 5x5 metros, llits elàstics de 6. 8 i un saltarí inflable del  
01/8 al 31/08

 Decret núm.  1617 Atorgament de la defensa de l'Ajuntament en el Procediment ordinari 
000615/2011  al  lletrat  SANTIAGO  GONZALEZ-  VARAS  IBAÑEZ  I  A  IGNACIO 
MONTES REIG

 Decret núm. 1618 Aprovació de la liquidació definitiva en Exp. LTIU 147/09 DE TOMAS 
MANZANARES LILLO

 Decret  núm.  1619  Denegació  de  la  llicencia  urbanística  sol•licitada  per  MOISES 
CUMBRES VENTURA. Exp. 000197/2012-OME

 Decret núm. 1620 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ROUIS ELHABIB. EXPT. 20010000062406

 Decret núm. 1621 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CLEMENTE SANZ RICARDO. EXPT. 20010000062416

 Decret núm. 1622 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
GAY VICENT LESLIE

 Decret núm. 1623 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
LARROSA JUAREZ ISRAEL

 Decret núm. 1624 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BOIX SERRANO VANESA. EXPT. 20010000062362

 Decret núm. 1625 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BRINES BOIGUES RAFAEL. EXPT. 20010000062371

 Decret núm. 1626 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
AGUIRRE RUIZ JUAN. EXPTE. 20010000062351

 Decret núm. 1627 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
TORMO DURA VICENTE. EXPT. 20010000062340

 Decret núm. 1628 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CHRISTIE AMOS. EXPTE 20010000062377

 Decret  núm.  1629 Aprovació del  contingut  de l'informe de data  11/05/2012 referent  a 
l'expedient LA015/2012 de CARNES OLIVA SL

 Decret  núm.  1630 Aprovació del  contingut  de l'informe de data  11/05/2012 referent  a 
l'expedient LC043/2012 de ANTONIO CASALS FELIU, CAMPING OLE

 Decret núm. 1634 Concessió a MARIA DEL PILAR IZPIZUA ACHA llicència de primera 
ocupació. Exp. 0000039/2012-LO

 Decret  núm.  1635  Concessió  de  llicència  de  primera  ocupació  a  LAURA  LLOPIS 
ESCRIVA. Exp. 0000018/2012-lo

 Decret núm. 1637 Autoritzar a TERRA NATURA SA el repartiment de publicitat amb la 
intenció de comunicar una oferta especial de visita al Terra Natura Benidorm

 Decret núm. 1638 Modificació del Decret de l'Alcaldia núm. 430/12 en el que s'adjudica el 
contracte menor de serveis de assegurances de vida a MAPRFRE
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 Decret  núm.  1639  Aprovar  la  relació  número  026/2012R  de  factures  per  import  de 
79.590,72 euros.

 Decret núm.  1640 Procedir  a rescabalar  a la mercantil  LLIBRERIA LA FONA SL els 
danys causats en els llibres pel camió cisterna.

 Decret  núm.  1641  Aprovar  i  imposar  a  D.  GLEN  ARMANDO  GALAN  BARROS 
infracció administrativa. IO51/11.

 Decret  núm.  1642  Aprovar  i  imposar  a  D.  MAREK  CZERKAWSKI  infracció 
administrativa. IO84/11.

 Decret núm.  1643 Aprovar i imposar a D. VICENTE ALCARAZ SABATER infracció 
administrativa. IO64/11.

 Decret  núm.  1644 Ordenar  el  pagament  de  les  factures  a  JOAQUIN LERMA SA per 
import de 79.590,72 euros.

 Decret núm.  1645 Ordenar el pagament de la relació de factures REL 025/2012 R per 
import de 19.482,95 euros.

 Decret  núm.  1646  Ordenar  el  pagament  de  les  factures  de  HIDROCANTABRICO 
ENERGIA SAU per import de 25.891,26 euros.

 Decret  núm.  1647  Ordenar  el  pagament  a  favor  del  JUTJAT  CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NUM 2 per import de 1.500,00 euros.

 Decret núm. 1648 Ordenar l'inici de l'expedient administratiu per a la contractació de dos 
serveis  de manteniment,  reparació i  conservació de la  infraestructura  turística  de litoral 
instal•lada en les platges d'Oliva.

 Decret núm. 1649 Aprovar l'encomanda temporal de funcions de subaltern a la funcionària 
Sra. ENRIQUETA GILABERT ESCRIVA.

 Decret  núm.  1650  Aprovar  la  compensació  d'hores  en  concepte  de  vacacions  anuals 
retribuïdes no disfrutades per D. VICENT CANOVES PONS.

 Decret núm. 1651 Aprovar l'assignació de les funcions de coordinació tècnica de platges i 
sistemes de qualitat a la funcionària Sra. M CARMEN SANTONJA BENEITO.

 Decret  núm.  1652  Aprovar  l'assignació  de  68,04  euros  a  favor  de  D.  JUAN  JOSE 
GUINART BARRERES en concepte de gratificació per treballs extraordinaris.

 Decret núm. 1653 Aprovar la liquidació i ordenar el pagament als membres del Tribunal 
d'una plaça de netejadora/ajudant de cuina.

 Decret núm. 1654 Aprovar la flexibilitat horària sol•licitada per Dª LARA MARIA PEREZ 
BESSONE.

 Decret núm. 1655 Aprovar la restitució de la jornada completa de treball i la corresponent 
modificació d'havers sol•licitada per Dª OLGA VICENS CALDERON.

 Decret  núm.  1656  Aprovar  amb  efectes  econòmics  del  dia  1/05/12  la  supressió  del 
complement  de  productivitat  que  va  ser  assignat  per  D.A.  746/2012  al  Sr.  JOSE 
SEBASTIAN ESTELA CLIMENT.

 Decret núm. 1657 Desestimar a D. CARLOS CRUZ RODRIGUEZ el Recurs de Reposició 
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interposat contra D.A. 514/12.

 Decret  núm.  1658  Incoar  el  procediment  de  responsabilitat  patrimonial  referent  a 
l'expedient  de  "URBANITZACIÓ  AIGUA  BLANCA  IV"  a  petició  dels  interessats  D. 
ALBERTO BAÑULS NAVARRO i Dª GEMMA E. FRASQUET CARBO.

 Decret núm.  1659 Autoritzar a D. MIGUEL MARTINEZ AVILES la instal•lació de la 
pantalla sol•licitada al carrer Major el dia 25/05/12.

 Decret núm. 1660 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
31/08 a D. JESUS ESCRIVA VILATA.

 Decret núm. 1661 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
170/08 a D. ISABEL SABATER POUS.

 Decret núm. 1662 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
211/08 a D. INMACULADA MARTINEZ PEREZ.

 Decret núm. 1663 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
209/08 a D. WATTS ESTEVEN DOUGLAS.

 Decret  núm.  1664  Incoar  a  Dª  JEMIMA  SUSAN  STEHLI  expedient  de  disciplina 
urbanística per ruïnes en C/ Covatelles, 40-C , 03/2012

 Decret  núm.  1665  Concedir  tràmit  d'audiència  en  expedient  de  disciplina  urbanística 
57/2011 de D. ANTONIO VAL PEIRO.

 Decret  núm.  1666 Aprovar  la  imposició a  D.  TOMAS MANZANARES LILLO d'una 
sanció econòmica per infracció urbanística. Exp. Sancionador 174/09.

 Decret  núm.  1667 Incoar procediment per  a  declarar  estat  de ruïna de l'edifici  C/  San 
Jacinto, 7, de Dª TRINIDAD PEREZ CASTILLO.

 Decret  núm.  1668  Procedir  a  l'arxiu  de  l'expedient  de  comprovació  limitada  de 
SERVIHABITAT XXI SAU.

 Decret núm. 1669 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a PROMOCON ESCRIVA DE ALCOY SL.

 Decret núm. 1670 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a BIG BUSINESS EVERGREEN SA.

 Decret núm. 1671 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a BIG BUSINESS EVERGREEN SA.

 Decret núm. 1672 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a BIG BUSINESS EVERGREEN SA.

 Decret núm. 1673 Aprovar la baixa en valors declarats incobrables a D. MANUEL JOSE 
BOQUERA HERNANDEZ.

 Decret núm. 1674 Declarar prescrit el dret per a practicar la liquidació de l'Impost sobre 
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana de FREEMAN STUART WILLIAM.

 Decret núm. 1675 Procedir al arxiu de l'expedient de comprovació limitada respecte de la 
mercantil BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA.
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 Decret  núm.  1676  Desestimar  la  sol•licitud  de  fraccionament  del  pagament  de  deutes 
formulada per TERRA MARBRE OLIVA SL.

 Decret núm.  1677 Aprovar la factura número 712.049063-1 de data 04/05/12 emesa per 
AUMAR S.A.

 Decret núm.  1678 Aprovar la liquidació del Cànon de la concessió administrativa per al  
subministrament  d'aigua  potable  al  Casc  urbà,  a  SUCESORES  DE  PASCUAL 
BOLINCHES, SL.

 Decret núm. 1679 Concedir el fraccionament de deute tributari de taules i cadires, de Dª 
MARIA ISABEL SANCHIS POZA.

 Decret núm. 1680 Concedir el fraccionament del deute tributari per taules i cadires de D.  
MIGUEL JOSE ALCARAZ JUST.

 Decret núm.  1681 Concedir el fraccionament del deute tributari  per taules i  cadires de  
DEJESLARIA SL.

 Decret  núm.  1684  Aprovar  el  contingut  de  l'Informe  de  14/05/2012  de  Cristaleria  de 
WORKING PROGRESS SLNE.

 Decret  núm.  1685  Aprovar  el  contingut  de  l'Informe  de  14/05/2012  de  Pasteleria  de 
PASTISSERIA SALVA OLIVA SL.

 Decret núm. 1686 Aprovar el contingut de l'Informe de 14/05/2012 de Bar Restaurant de 
D. VICENTE LLOPIS LLORCA.

 Decret núm. 1687 Ordenar el tancament de l'activitat de reparació de vehicles i exposició i  
venda, de D. ASEN DOCHEN SPASOV.

 Decret núm. 1688 Concedir a D. CARLOS NOVALDBOS WISCHER llicència de Primera 
Ocupació en C/ Ribera, 24.

 Decret núm. 1689 Adjudicar el contracte de naturalesa privada per a la prestació del servei 
d'organització i gestió de la "Fira i Festes d'Oliva 2012" i de la "Nit de Sant Joan" a la  
mercantil PRODUCCIONES ARTISTICAS TITANIC SL.

 Decret núm. 1690 Aprovar la baixa en conters de valors declarats incobrables de D. ELOY 
DOBOQUET GERARD.

 Decret núm.  1691 Aprovar amb caràcter provisional la liquidació provisional de l'Icio i 
taxa, a D. MARIO ORTIZ LUQUE.

 Decret núm. 1692 Denegar la llicència urbanística sol•licitada per D. MOISES CUMBRES 
VENTURA en Pda. Maricarrig.

 Decret núm. 1693 Aprovar amb caràcter provisional la liquidació de l'Icio i Taxa, a D. JIE 
ZHENG. Exp. LTIU 124/09.

 Decret  núm.  1694 Incoar  a D.  JIE ZHENG expedient  administratiu sancionador per la 
realització d'obres sense llicència. 124/09.

 Decret  núm.  1695  Incoar  a  D.  MARIO  ORTIZ  LUQUE  expedient  administratiu 
sancionador per la realització d'obres sense llicència. 67/09

 Decret  núm.  1696  Incoar  a  D.  VICENTE  CARLOS  ESCRIVA  MENA  expedient 
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administratiu sancionador per la realització d'obres sense llicència.

 Decret núm. 1697 Concedir el fraccionament sol•licitat per l'interessat en liquidació de taxa 
del Mercat del Divendres, a D. BEYE SARR TALLA.

 Decret núm. 1698 Concedir el fraccionament sol•licitat per l'interessat en liquidació de taxa 
del Mercat del Divendres, a D. JOAQUIN AMADOR VIGUERAS.

 Decret núm. 1699 Concedir el fraccionament sol•licitat per l'interessat en liquidació de taxa 
del Mercat del Divendres, a D. BABACAR SY MBAYE SERIGNE.

 Decret núm. 1700 Concedir el fraccionament sol•licitat per l'interessat en liquidació de taxa 
del Mercat del Divendres, a D. MARIE CHANTAL ALLEZARD..

 Decret núm. 1701 Concedir el fraccionament sol•licitat per l'interessat en liquidació de taxa 
del Mercat del Divendres, a D. AMAR SERIGNE AMAR

 Decret núm. 1702 Concedir el fraccionament sol•licitat per l'interessat en liquidació de taxa 
de taules i cadires, a D. SANTIAGO ZAMORA GAZQUES.

 Decret  núm.  1703  Procedir  a  la  realització  de  controls  preventius  d'alcoholèmia  per 
efectius de la Policia Local els dies 19 i 20 de maig.

 Decret  núm.  1704  Iniciar  d'ofici  el  procediment  administratiu  per  a  la  declaració  de 
caducitat de la llicència municipal d'obertura del bar ANSER.

 Decret  núm.  1705  Iniciar  d'ofici  el  procediment  administratiu  per  a  la  declaració  de 
caducitat de la llicència municipal d'obertura del bar IMPACTE.

 Decret núm.  1706 Requerir a D. VICENTE JOSE PERIS FRASQUET gerent de PERIS 
FRASQUET SLU per a legalitzar la situació de l'activitat.

 Decret núm.  1707 Requerir a D. M LUISA ALEMANY ESCRIVA gerent de ROMAN 
ALEMANY SL per a legalitzar la situació de l'activitat.

 Decret núm. 1708 Requerir a D. FRANCISCO MESTRE VILA gerent de ONCREEN SC 
per a legalitzar la situació de l'activitat.

 Decret  núm.  1709  Requerir  a  D.  FRANCISCO  PONZODA  MESTRE  gerent  de 
CERRAJERIA MIRPO SL per a legalitzar la situació de l'activitat.

 Decret  núm.  1710  Requerir  a  D.  MANUEL  MARTINEZ  SERRANO  gerent  de  BAR 
FUTBOLEROS per a legalitzar la situació de l'activitat.

 Decret núm.  1711 Concedir  a Dª  ROSA MARIA ARDID CARPI llicència de Primera 
Ocupació en C/ Illa de Sicília, 24.

 Decret  núm.  1712  Aprovar  la  baixa  en  conters  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
ROBYNS TOBY JOHN.

 Decret  núm.  1713  Aprovar  la  baixa  en  conters  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
KLEEMANN MANFRED ARIBERT.

 Decret núm.  1714 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor 
referides als expedients de D. MIGUEL PAYA PONS i altres.

 Decret núm. 1715 Aprovar la devolució de l'aval dipositat per MONDO IBERICA SA per 
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import de 4.654,50 euros per a garantir l'execució de les obres de "Construcció de pista  
poliesportiva de Volei-Bàsquet".

 Decret núm.  1716 Concedir llicència urbanística sol•licitada per D. MARI PAZ LOPEZ 
SOLERA.

 Decret  núm.  1717  Concedir  llicència  urbanística  sol•licitada  per  D.  ANDRES 
BOLINCHES FUSTER.

 Decret núm.  1718 Concedir llicència urbanística sol•licitada per D.DOMINGO LLOPIS 
CLIMENT.

 Decret  núm.  1719  Concedir  llicència  urbanística  sol•licitada  per  D.  HAUSHTON 
ANDREW.

 Decret  núm.  1720 Concedir  llicència  urbanística  sol•licitada  per  D.  JUAN ANTONIO 
RAMOS SOLER.

 Decret  núm.  1721  Concedir  llicència  urbanística  sol•licitada  per  Dª  ISABEL VERDU 
LLORCA.

 Decret  núm.  1722  Concedir  llicència  urbanística  sol•licitada  per  D.  RAUL  BORRAS 
SAVALL.

 Decret núm. 1723 Concedir llicència urbanística sol•licitada per D. ROBLER MANDRED.

 Decret  núm.  1724  Concedir  llicència  urbanística  sol•licitada  per  D.  VICENTE PERIS 
FRASQUET.

 Decret  núm.  1725  Concedir  llicència  urbanística  sol•licitada  per  D.  SALVADOR 
SAVALL GASCO.

 Decret núm.  1726 Concedir a D. FRANCISCO IBIZA PARRA llicència per a segregar 
parcel•la.

 Decret  núm.  1727  Concedir  a  D.  FRANCISCO  SAVALL  CLIMENT  llicència  per  a 
segregar parcel•la.

 Decret  núm.  1728 Concedir  a  MERCADONA SA llicència  per  a  l'ocupació  de  la  via 
pública en C/ Pare Antoni Salelles, 11.

 Decret núm. 1729 Concedir a D. DAVID RAMIREZ JIMENO llicència per a la realització 
d'obres.

 Decret  núm.  1730  Prendre  raó  de  la  cessió  de  crèdit  d’ALESA  PROYECTOS  Y 
CONTRATAS SA a ENRIQUE ROSET SL

 Decret núm. 1731 Aprovar la baixa en conters de valors de D. BACHIR BOULENOU.

 Decret núm. 1732 Aprovar la baixa en conters de valors de D. JUAN IGNACIO BURGOS 
MARTINEZ.

 Decret núm.  1733 Aprovar la baixa en comptes de valors de D. FRANCISCO BORJA 
BAÑULS MAS.

 Decret núm. 1734 Acceptar l'assistència en representació del Consell de la Joventut, Noves 
Generacions del PP, Joves Socialistes el PV, Bloc Jove, Partit Gent d'Oliva i Partit Projecte 
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Oliva, en les sessions de la Comissió Avaluadora del Programa "la Dipu et Beca".

 Decret núm. 1735 Acceptar la renúncia de Vicent Savall Bertomeu i Antoni Pastor Molla 
com a membres del tribunal de "la Dipu et Beca", per concórrer en ells els possibles motius 
d'abstenció.

 Decret  núm.  1736 Aprovar  les  despeses  amb càrrec  a  les  partides  pressupostàries,  pel 
conceptes i quanties que s'indiquen per un total de 189,37 euros.

 Decret núm. 1737 Aprovar les despeses relacionades per import de 50,27 euros.

 Decret núm. 1738 Aprovar les despeses relacionades per import de 1,55 euros.

 Decret  núm.  1739  Aprovar  la  baixa  en  conters  de  valors  de  D.  DAVID GARFIELD 
HOLDING.

 Decret núm. 1740 Aprovar la baixa en conters de valors de D. FRANK CORNELISSE.

 Decret  núm.  1741  Aprovar  les  2  liquidacions  de  l'Impost  sobre  Bens  Immobles  de 
naturalesa rústica de D. ANTONIO CAÑAMAS ROIG i altres.

 Decret núm. 1743 Retrotraure el procediment al moment del tràmit d'audiència i entendre 
l'escrit presentat per Dª ROSA POUS MARI com un escrit d'al•legacions.

 Decret  núm.  1744  Prendre  raó  de  la  cessió  de  crèdit  d’ALESA  PROYECTOS  Y 
CONTRATAS SA a ELS PETXOS SCI

 Decret  núm.  1745  Prendre  raó  de  la  cessió  de  crèdit  d’ALESA  PROYECTOS  Y 
CONTRATAS SA a BULEVAR DE OLIVA SL

 Decret  núm.  1746  Prendre  raó  de  la  cessió  de  crèdit  d’ALESA  PROYECTOS  Y 
CONTRATAS SA a TAMIHIEXCA SL

 Decret núm. 1747 Adjudicació de contracte menor de prestació de serveis d'instal•lació de 
carpes per la fira del motor 2012 a PRODUCCIONES ARTISTCAS TITANIC SL

 Decret núm.  1748 Concessió de la llicència de gual a MARIA BARBERMORELL exp. 
V052/2012

 Decret  núm.  1749  Concessió  de  la  llicència  de  gual  a  ROMANA  E  HIJO  SL  Exp. 
V053/2012

 Decret núm. 1750 Concessió de la llicència de gual a COMUNITAT DE PROPIETARIS 
SAN FERNANDO POL. 9

 Decret núm. 1751 Autorització per a la exhumació de cadàver a ISABEL MERINO ORTIZ

 Decret  núm.  1752  Acceptar  la  proposta  de  la  realització  dels  controls  preventius 
d'alcoholèmia dia 27/05/2012

 Decret núm.  1753 Aprovació de manament de pagament a justificar  a favor de la Sra.  
Alcaldessa, per import de 50,94€

 Decret núm. 1754 Aprovació de manament de pagament a justificar a favor del Sr. Andrés 
Sanchez Gamez, per import de 116,19€

 Decret núm. 1755 Aprovació de la devolució d'avals dipositats per PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA per a respondre a les obres d'adaptació parcel•la municipal per a 
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l'estacionament de vehicles retirats de la via pública c/nº 6 brosquill i Ur.integral c( nº 9  
brosquill

 Decret núm. 1756 Autorització a OLIVA HOQUEI CLUB la celebració d'activitats per al 
dia 19/05/2012

 Decret núm. 1757 Aprova el pressupost de les actuacions referents a l'Omic en un import 
de 52.200€

 Decret  núm.  1758  Concessió  de  llicència  ambiental  a  LLORCA  ROIG  MARIA 
MILAGROS. Exp. LC 104/2011

 Decret  núm.  1759  Concessió  de  llicència  ambiental  a  JOSE  VICENTE  CAÑAMAS 
CLIMENT. EXP. LA 072/2011

 Decret  núm.  1760  Concessió  de  llicència  ambiental  a  LUIS  MUÑOZ  BOIX.  EXP 
LA083/2011

 Decret  núm.  1761  Concessió  de  llicència  ambiental  a  VETSANGIL  SLP.  Exp.  LA 
089/2011

 Decret núm.  1762 Concessió de llicència ambiental a AJUNTMENT D'OLIVA Exp. LA 
039/2010

 Decret núm. 1763 Concessió de llicència ambiental a SUMINISTRES TECNICS SL. Exp. 
LA 145/25009

 Decret  núm.  1764  Concessió  de  llicència  ambiental  a  KING  REGAL  SA.  Exp.  LA 
075/2008

Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Salazar Cuadrado: “Voldria que m’esclarira, almenys que ens ho esclaresca 
perquè ací hi ha decrets; per exemple el 1451, que diu aprovació de l’expedició de 
manament  de  pagament  del  Sr.  ANDRES  SANCHEZ  GAMEZ,  de  1.200€  per 
reparació de motor a vehicle V4812GC; i parlem de 27 d’abril de 2012. Després 
veig que torna a aparéixer en el núm. 1575, de data 8 de maig, i diu aprovació del  
compte  justificatiu  presentat  per  ANDRES  SANCHEZ  GAMEZ  per  import  de 
1200,06€ corresponent a reparació de vehicle a motor V4812GC. És a dir que la 
mateixa quantitat apareix repetida dues vegades.”

 Sra. alcaldessa: “Perfecte; jo pense que en lloc de transmetre el que m’ha dit la Sra. 
interventora, com que és cosa d’ella, ho explicarà perfectament.”

 Sra. interventora: “Hi ha un decret pel qual es concedeix un pagament a justificar 
per import de 1.200 euros; i el decret següent al qual fa referència és el que aprova 
la justificació del pagament del pagament a justificar. Es dóna per saldat el compte 
justificatiu.”
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PRECS I PREGUNTES

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

 Sr. González Martínez: “Són dos preguntes. En primer lloc volia preguntar-li, a 
finals  de 2011 l’anterior  regidor d’Urbanisme ens va dir  que ja era imminent  la 
contestació de les al·legacions dels propietaris de Rabdells. Sabem que l’assessoria 
que hi ha contractada un dels temes que porta és Rabdells. Ells estaven convençuts 
que la resposta a les al·legacions ja fa temps que hauria estat, perquè a priori van 
tindre una reunió i se’ls va donar una série d’informació, entre altres coses que no 
haurien  d’assumir  cap  altre  cost  addicional,  i  per  tant  estan  esperant  aqueixes 
al·legacions. Aquest portaveu ja li ho ha preguntat en diverses ocasions, què passa 
amb Rabdells? Els propietaris també porten un calvari des de fa molts anys; des de 
finals  dels  90, i pe tant  és un tema important;  més encara sabent que hi ha una 
assessoria  treballant  en  aqueix  tema.  Quan  està  previst  que  es  contesten  les 
al·legacions que van presentar en el seu dia els propietaris de Rabdells. I en segon 
lloc li pregunte sobre l’informe econòmic, tècnic i financer de Canyades 1; si la Sra. 
Cotaina ja el té i si ja s’ha transmés a la resta de propietaris que poden tindre accés a 
aqueix informe que va demanar la Sra. Cotaina en diverses ocasions, i es va parlar 
en el plenari passat.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament un prec a l’Alcaldia. No considerem correcte des de 
Projecte Oliva el fet  que hi haja una Junta de Seguretat i que ens assabentem pels 
mitjans de comunicació, i perquè algun veí veu moviments de guardaespatlles i ens 
assabentem que està el subdelegat, i que està la junta. Almenys  aquest portaveu que 
li  parla  ho  desconeixia  fins  el  moment  que  va  vindre  a  les  immediacions  de 
l’ajuntament. Li pregue que aqueixa forma d’actuar, igual que en economia, que es 
polesca  i  que  almenys  als  portaveus  se’ns  tinga  informats  de  les  autoritats  que 
puguen vindre. Una altra cosa és si nosaltres podrem  vindre o no per la feina, però 
almenys que se’ns informe.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Els veïns de sant Francesc, en concret de la zona del carrer 
de sant  Ignasi  de Loyola estan molt  preocupats,  perquè es  vol  portar  a  cap una 
actuació sobre la volta del que és la canalització soterrada de  riuet dels Frares, per 
canalitzar  el  gas  ciutat.  És  evident  que   estan  preocupats  i  han  demanat  vàries 
vegades  informació  ací  a  l’ajuntament  i  fins  ara,  pel  que  es  veu,  o  no se’ls  ha 
contestat o no se’ls ha informat  com cal. Per tant, hi ha dues qüestions clares; si es 
pretén portar a cap fent una espècie de regata sobre una volta que ja està consolidada 
de fa molts anys i no sabem això fins a quin punt pot afectar a la mateixa volta, si hi 
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ha, si l’Ajuntament d’Oliva ha demanat el permís a la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer per vore si es pot portar a cap, o no, aqueix tipus d’actuació que es pretén 
sobre la volta; després si l’Ajuntament  d’Oliva ha emés algun informe que d’una 
forma o altra garantesca que les obres que es pretenen portar a cap, o l’actuació, no 
perjudicarà l’obra que com he dit  està construïda des de fa  moltíssims anys.  És 
evident  que  davant  aquestos  dubtes  i  tenint  en  compte  la  importància  d’aquesta 
canalització subterrània els veïns de la zona estan preocupats, i fins o tot davant la 
no contestació, o esclariment, de l’ajuntament, crec i tinc entés que han buscat la via 
judicial per esclarir la qüestió. Jo el que li demanaria efectivament que si hi ha algun 
informe, si s’ha demanat el permís pertinent, i sobretot que informe als veïns, que 
amb tota la raó del  món estan més que preocupats. Després també volia preguntar-li 
com està el tema de les obres de l’edifici de la Policia Local. Quan es reprenen de 
nou, perquè han passat molts mesos; vosté va dir que prompte es reprendrien i ja 
han passat  molts  mesos i  continuen igual.  Voldria  saber si  té  alguna informació 
novedosa  al  respecte  perquè  ens  informe  al  s  grups  polítics,  que  no  sabem 
absolutament res. I una altra qüestió és quan acabaran les obres que  s’estan portant 
a cap en la zona de la Porta del Sol; quan s’acabaran. No val a dir que per culpa del  
piló que hi ha enmig, que el piló històric s’ha de reestructurar i que no s’han acabat.  
Volem saber a pregunta de moltíssims veïns de la zona, per  les inconveniències que 
estan causant aquestes obres des de fa molts mesos, quan s’acabaran; aqueixa és la 
pregunta  de  tots  els  veïns  que  estan  patint  les  conseqüències  d’unes  obres 
inacabades.”

 Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar; la resposta a allò de l’edifici de la Policia  Local; si 
vol demà pot recollir-ho, i qualsevol grup. Per tant, respostes 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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