
Minuta núm. 20

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
29 DE NOVEMBRE DE 2012.

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

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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

SR. SECRETARI ACTAL:
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT

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 del Sr. alcalde, DAVID 

GONZÁLEZ  MARTÍNEZ,  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,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL 31 D’AGOST DE 2012.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda aprovar l’acta de 
la sessió extraordinària de 31 d’agost de 2012, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre 
d’Actes corresponent.

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA.

SEGON.  CONVENIS  DE  COL·LABORACIÓ  D’ÚS  D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES.

Vista la proposta de signatura dels convenis de col·laboració per a ús d’instal·lacions 
esportives  municipals  entre  l’Ajuntament  d’Oliva  i  les  entitats  esportives  que  es 
ressenyen més endavant, presentada pel Sr. Salvador Fuster Mestre, regidor d’Esports.

Vist  que  l’objecte  d’aquests  convenis  és  l’establiment  d’un  marc  de  col·laboració 
esportiva, tècnica i pedagògica entre l’Ajuntament d’Oliva i els clubs implicats, amb la 
finalitat de desenvolupar activitats esportives adreçades a la població en general, que 
tinguen caràcter formatiu, educatiu i competitiu alhora.

Vistes les obligacions derivades de dita signatura, tant per a l’Ajuntament d’Oliva com 
per a les entitats esportives.

Vistes les diferents clàusules dels convenis, especialment aquelles referides a la duració 
dels convenis i característiques puntuals de l’ús de les instal·lacions.

Vist  que,  atenent  a  l’objecte  dels  convenis,  no  se’n  preveu  cap  contraprestació 
econòmica.

Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 20 de novembre de 2012, va emetre dictamen favorable sobre els convenis 
d’ús d’instal·lacions esportives.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
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 Sr. Fuster Mestre: “Comentar als companys de corporació que hem detectat  un 
error  en  un  dels  convenis;  en  concret  el  conveni  d’ús  de  les  instal·lacions  del 
trinquet, en el punt seté en una de les qüestions que ha de tindre clar l’ajuntament, 
per  tant  és competència  de l’ajuntament,  se li  atorga  la  competència  al  Club de 
Pilota. De totes formes he de manifestar-los que els convenis que van passar per la 
Comissió de Serveis Socioculturals sí que estaven bé i eren correctes.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Pel  que  acaba  de  dir  el  Sr.  Fuster,  havíem  detectat  el 
mateix. En concret és en el punt tres, les condicions difereixen en el set. I en el punt 
vuit, és el que es compromet en el dos. És mirar-ho bé, perquè supose que votarem 
el que vam passar per la comissió que eren els correctes.”

 Sr. alcalde: “El Sr. secretari  llegirà el  que es va dictaminar,  el  que realment  va 
passar per la comissió, que és el que està correcte.”

 Sr. secretari: “En el punt tercer, en les condicions generals, obligacions de l’entitat 
amb la qual es convenia, desapareix l’obligació que figurava en el punt set, i per 
tant, en lloc de nou només n’apareixeran vuit.  Aquesta desapareix totalment.  Per 
tant  obligació  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  en  l’apartat  vuit,  o  clàusula  vuitena  del 
conveni,  en  el  punt  dos  s’afegeix  “sufragar  les  despeses  ocasionades  per  la 
instal·lació de l’edifici trinquet, en concepte d’aigua i llum.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda: 

Primer.-  Aprovar la signatura dels convenis de col·laboració per a ús d’instal·lacions 
esportives municipals entre l’Ajuntament d’Oliva i les entitats esportives que tot seguit 
s’indiquen, en els termes que consten en l’expedient.

Club Pilota Oliva
Club Escacs Oliva
Club Triatló Oliva
Colla Esportiva Corriol

Club Atletisme l’Espenta
Club Bàsquet Oliva
Club Handbol Oliva
Club Natació Oliva

Segon.- Facultar el Sr. regidor d’Esports per a la signatura de dits convenis.

TERCER. SOL·LICITUD DE CANVI D’ADSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA PER 
ALS CENTRES DE BATXILLERAT D’OLIVA.

Atés que la Universitat de València va notificar als centres educatius de la nostra ciutat, 
amb alumnat de batxillerat, que els alumnes d’aquest centres han de realitzar les Proves 
d’Accés a la Universitat (PAU) en la ciutat de València.
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Atés que aquesta mesura obligarà els estudiants olivers a un desplaçament de més de 
vuitanta quilòmetres per tal de realitzar les proves, amb la lògica inversió de temps, de 
diners i de rendiment.

Atés que el Consell Escolar Municipal, en reunió que va tindre lloc el dia 1 de desembre 
de 2011, i el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 29 de 
desembre de 2011, van acordar per unanimitat recolzar les peticions dels IES Gregori 
Maians, Gabriel Ciscar i San José de la Montaña, del canvi d’adscripció universitària 
dels centres locals de batxillerat 

Atés  que  en  el  Consell  Escolar  Municipal  del  16  d’octubre  de  2012,  s’acorda  per 
unanimitat  aprovar la proposta presentada per la Sra. Regidora d’Educació,  Rosanna 
Torres  Pérez,  de sol·licitar  el  canvi  d’adscripció  de la  Universitat  de  València  a  la 
Universitat Politècnica per tal que els nostres alumnes puguen fer les PAU a la ciutat de 
Gandia.

Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  20  de  novembre  de  2012,  va  emetre  dictamen  favorable  per  al  canvi 
d’adscripció de referència.

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

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “El  Partit  Popular  votarem a  favor,  per  suposat;  perquè 
continuem  sol·licitant  tots  el  canvi  d’adscripció  universitària  per  als  centres  de 
batxillerat d’Oliva. El curs passat, el Partit Popular, vam fer totes les reivindicacions 
i  argumentacions,  tant  a  la  Universitat  Literària,  com  a  la  Politècnica.  Tot  el 
pertinent pel perjudici que suposa per al nostre alumnat desplaçar-se a realitzar les 
proves. I pensem que hem de continuar per tots els mitjans sol·licitant-ho, per lògica 
i  per  necessitat;  independentment  dels  arguments  que  utilitza  la  Universitat 
Politècnica, de no poder acollir al nostre alumnat.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Simplement  manifestar  que  Projecte  Oliva  també  votarem 
afirmativament.  Crec  que  en  la  comissió  ja  va  quedar  clar  que  tots  els  grups 
municipals consideràvem que els xicons i xicones dels nostres instituts no tenen per 
què desplaçar-se, com ho fan ara, a València a fer la selectivitat; altres anys han anat 
a  Tavernes.  Nosaltres  considerem  que  és  de  justícia  que  per  la  importància  de 
l’alumnat que hi ha a la localitat, puguen estar el més pròxim possible en aqueixes 
dates d’exàmens. Per tant, votarem que sí.”

 Sr. alcalde: “Dir-los, abans de passar a votació, que a banda d’aquesta proposta 
d’acord, la regidora d’Educació i qui els parla, tenen previstes dues reunions, amb la 
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conselleria i amb la inspecció, per acompanyar aquesta proposta d’acord i fer totes 
les gestions  oportunes  per aconseguir  la  finalitat  que tots  volem, que és que els 
nostres  alumnes puguen realitzar  les proves d’accés  a la universitat  el  més prop 
d’Oliva possible.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Arran del que acaba de dir, per si els facilita i els serveix 
d’alguna cosa quan vagen a les reunions, ja ho vam comentar en la comissió que es 
va tractar, dir-los que anaven pel fet que la Universitat Literària, per poder acollir els 
nostres  alumnes,  havien  de  disposar  de  totes  les  especialitats  perquè  pugueren 
realitzar-lo; independentment que hi haguera un alumne o n’hi hagueren més. O dic 
jo per si els pot servir, i que sàpiguen per on els poden tornar a eixir, i utilitzar-ho.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda:

Primer.- Sol·licitar  a  la  Direcció  General  d’Ordenació  i  Centres  de  la  Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana,  el canvi d’adscripció 
dels IES Gabriel Ciscar, Gregori Maians i San José de la Montaña de la Universitat de 
València  a la  Universitat  Politècnica,  per tal  que els  alumnes dels centres  locals  de 
batxillerat  puguen realitzar  a la ciutat  de Gandia les proves d’accés a la Universitat 
(PAU).

Segon.- Sol·licitar a la Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència , el 
canvi d’adscripció dels IES Gabriel Ciscar, Gregori Maians i San José de la Montaña de 
la Universitat  de València  a la Universitat  Politècnica,  per tal  que els  alumnes dels 
centres locals de batxillerat puguen realitzar a la ciutat de Gandia les proves d’accés a la 
Universitat (PAU).

Tercer.- Trametre certificar de l’acord als IES Gabriel Ciscar, Gregori Maians i San 
José de la Montaña.

Abans de començar l’estudi del punt quart, sent les 19.40 h, s’incorpora a la sessió el 
regidor Sr. Salazar Cuadrado.

QUART.  DESAFECTACIÓ  DE  L’EDIFICI  DE  L’ANTIC  CEIP  HORT  DE 
PALAU.

Atés que a l’octubre del 2010 s’estén l’acta de recepció i posada a disposició de les 
obres del nou CEIP Hort de Palau, ubicat a l’Av. Poeta Francisco Brines 18. 
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Atés que en estos moments no s’utilitza l’antic CEIP Hort de Palau ubicat al carrer Sant  
Tereseta s/n, per a l’ús que es va construir, per la qual cosa ha deixat de ser necessari  
per a la finalitat per a la qual estava afectat, i així es compleix el requisit de l’article I 
del reial decret num. 605/1987, de 10 d’abril.

Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 20 de novembre de 2012, va emetre dictamen favorable sobre la desafectació 
de l’edifici de referència.

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

 Sr. Canet Llidó: “Simplement una intervenció que fa referència al punt quart i al 
cinqué,  ambdós  referits  a  sol·licituds  de  desafectacions  d’ús  d’antics  centres 
escolars, o antics centres vinculats a l’activitat escolar. Per una banda, com ha llegit 
el  Sr.  secretari,  ara  tenim un nou centre  Hort  de  Palau,  on es  desenvolupen les 
tasques docents, i l’antic edifici, que no està en la pràctica afectat per l’ús educatiu, 
l’ajuntament  demana  a  la  Direcció  Territorial  que  això  que  es  produeix  en  la 
pràctica es faça també de dret. És a dir, sol·licitem la desafectació de l’ús de l’edifici 
aqueix  per  poder-lo  afectar  a  altres  finalitats  per  part  de  l’Ajuntament  d’Oliva, 
prèvia aprovació plenària. I en el cas de la Carrasca no es tracta d’un centre escolar,  
el centre escolar continua en ús; però hi havia allí unes vivendes de mestres, de les 
quals  ja  hem parlat  en  sessions  anteriors,  i  d’elles  cinc  ja  havíem sol·licitat  la 
desfactectació del seu ús escolar,  i  havíem tingut  l’autorització prèvia per poder 
afectar a usis diferents aqueixes cinc vivendes; i quedaven tres de les vuit afectades 
per l’ús escolar, que en la pràctica no es produeix. El que portem ara a plenari en el 
punt cinqué és justament sol·licitar la desafectació de l’ús escolar d’aqueixes tres 
vivendes que queden en les antigues vivendes de mestres, per poder-les afectar per a 
un ús diferent, tot tenint en compte els condicionants del fet de trobar-se les cases 
dins d’un recinte escolar, i que el seu accés és per dins del recinte escolar. El que 
sol·licitem a la Direcció Territorial és la desafectació per poder-les afectar a un ús 
distint per part de l’ajuntament.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “En  la  Comissió  de  Serveis  Socioculturals  ja  li  vam 
preguntar a la presidenta i regidora d’Educació, i de Cultura, Sra. Rosanna Torres, si 
el  que  es  pretenia,  davant  d’aquesta  sol·licitud  de  desafactació  de  l’antic  centre 
d’educació del col·legi Hort de Palau, era que el trasllat dels diferents departaments 
que  actualment  estan  en  l’edifici  de  l’Almàssera,  afectat  per  la  lipoatròfia 
semicircular, fóra definitiva; la seua resposta va ser que podia ser que sí, podria ser 
que no. Ens ha portat aquesta resposta a aquest grup a plantejar-nos alguna qüestió 
més a  les  plantejades  en la  comissió,  que li  vam plantejar  si  era  procedent  que 
l’ajuntament,  en  la  situació  tan  lamentable  econòmicament  que  es  troba,  devia 
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sol·licitar desafectacions d’edificis que estan en estat avançat de deteriorament, el 
que  suposa  més  càrregues  per  als  ciutadans  a  la  fi.  A més,  dir-li  que  els  béns 
demanials, els béns de domini públic, afectats a un ús o serveis públic, en primer 
lloc per la continuïtat del temps, i en segon lloc perquè un òrgan ha declarat que siga 
per a aqueix ús, cal desafectar-lo d’aqueix i afectar-lo a un altre. A més, quan ja no 
és  demanial,  és  perquè  és  privatiu,  i  perquè  siga privatiu  estaríem parlant  de la 
qualificació demanial. Mire, per a un ús demanial ha d’estar molt ben definit perquè 
no hi hagen responsabilitats si passara alguna cosa i estiguera destinat per al que no 
està previst. Per tant, en aquesta desafectació hauria d’anar ben clar quin és l’ús que 
se li pretén donar, a més d’un informe d’Urbanisme per a alterar la qualificació. I 
per faltar aquesta proposta de tot el que hem argumentat, si no es reconsidera i es va 
com cal la proposta, el Grup del Partit Popular ens abstindrem. I també recordar-li 
que per a res té a vore el fet de sol·licitar la reversió en ús que el que es pretén en 
aquest moment que és sol·licitar la desfectació. Respecte la reversió en ús perquè els 
treballadors afectats puguen treballar dignament, això sí que ho considerem que és 
positiu i és el que s’ha de fer; però no té res a vore amb les respostes de podria ser 
que sí, o podria ser que no, que va ser la resposta de la Sra. regidora respecte al 
tractament en aquest moment que va més enllà de la sol·licitud de desfacetació. No 
entenem que no vulguen dir per a què volen desafectar-lo, si en realitat una vegada 
desafectat serà per a un ús que es considere.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement una clarificació. Per un costat la desfacetació i el fet 
que un edifici supose despeses per a les arques municipals són dues coses diferents. 
Una cosa és l’afectació d’ús i  una altra  que siga l’ajuntament  qui haja de fer-se 
càrrec  del  manteniment,  com  passa  per  exemple  en  els  col·legis  públics,  que 
l’ajuntament  es  fa  càrrec  del  manteniment  d’aqueixos  edificis,  i  també  de  les 
despeses d’energia elèctrica, etc. que puguen necessitar. Això per una banda. Però 
per l’altra, en contestació a la pregunta que feia, la regidora delegada d’Educació ja 
va  sol·licitar  la  desafectació  de  l’ús  provisional,  per  poder  traslladar  les 
dependències de l’Almàssera a l’antic edifici de l’Hort de Palau, en el seu moment,  
qüestió que va gestionar amb el Sr. inspector, que n’és l’encarregat, i que va fer 
l’informe  favorable,  que  és  previ  a  l’autorització  prèvia.  El  que  sol·licitem  en 
l’actualitat és la desafectació de l’ús; i una vegada que arribe l’autorització prèvia 
per part de la Direcció Territorial és quan la corporació haurà de decidir la nova 
afectació d’ús que tindrà aqueix bé immoble. I és en aqueix moment que s’haurà de 
fer allò que vosté especifica en aquest moment.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Pense que ha mesclat dues coses diferents. No s’ha demanat 
la  desafectació  en  ús;  s’ha  demanat  la  reversió  en  ús,  que  no  és  el  mateix,  ni 
semblant. D’acord? La reversió en ús és per a utilitzar-la en un temps provisional; i 
s’ha autoritzat, s’ha concedit; li ho puc dir ja perquè de fet, no fa massa, abans de 
baixar, he estat parlant amb el director territorial per esclarir-ho; es concedeix per a 
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ús  d’associacions;  però  en  aquest  cas,  per  a  forma  temporal  de  trasllat  dels 
departaments que estan afectats  en l’edifici  de l’Almàssera.  Però ja li  dic,  no es 
demana una desafectació en ús; el que s’ha demanat és la reversió en ús; no està 
concedida  per  a  arxiu,  com ja  es  va  dir  en el  seu dia,  perquè  es  considera que 
concedir-la, o donar la utilitat per a arxiu el que fa és donar un fet de permanència. 
Per tant, desafectació en ús no; s’ha demanat de moment la reversió en ús; i ja li dic,  
concedida,  per  al  curs  2012-2013.  I  mentrestant  es  pot  fer  la  tramitació  de  la 
desafectació.  Però jo  ací  el  que li  deia  és  que pense que sí,  que s’ha de  fer  la  
tramitació, però que no cap inconvenient davant la resposta de pot ser sí, pot ser no, 
del  fet  que vulguen que els  treballadors  continuen ahí  de forma permanent,  per 
sempre. Perquè si no, d’una altra forma jo no sé on anem a ubicar-los. Però que es 
podria dir quin és l’ús que se li pretén donar, ja que es demana una desafectació. 
Això és el que li preguntem, i és alguna cosa que no tenim resposta.”

 Sra. Torres Pérez: “En la comissió el tema es va parlar. L’ús ja se li va dir que el 
vam sol·licitar.  Teníem constància  d’un fax,  on ens  deien  que se’ns autoritzava; 
faltava que entrara per registre aqueixa autorització. L’edifici de l’Almàssera no ha 
passat encara allí, perquè de fet encara no ens han concedit aqueix ús provisional 
que vosté diu, per a un curs, o per a un altre; quan vinga serà quan podrem utilitzar 
l’edifici, perquè per a aqueix ús l’hem demanat, per a utilitzar-lo per als treballadors 
i treballadores,  o tota l’activitat  que té l’Almàssera que passe a l’Hort de Palau. 
Aqueixa és una cosa. I l’altra cosa és la desafectació. I com bé li ha dit el nostre 
portaveu, que una vegada que això s’aprove la sol·licitud; açò és una sol·licitud; 
quan vinga i s’aprove, perquè tarda, una desafectació vosté sap que tarda molt a 
concedir-se, si es concedeix, quan es concedira, li vaig comentar jo en la comissió, 
ja decidirem si serà per a aqueix ús o per a un altre; possiblement quan vinga la 
desafectació el problema de l’Almàssera haurà desaparegut, o no; serà aquest plenari 
qui decidirà l’ús. I l’ús ara de l’Hort de Palau el decideix la conselleria, per això 
vam sol·licitar aqueix ús.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo entenc perfectament, i vam estar parlant-ho, i acaba de 
repetir altra vegada el mateix. Una vegada un edifici desafectat, i més aqueix edifici, 
exactament igual que les vivendes de l’escola La Carrasca,  no són vivendes que 
estiguen noves; ni l’Hort de Palau del carrer de santa Tereseta està nou. Per tant, jo 
pense que s’ha de treballar pensant un poc més enllà, i està clar que l’ajuntament, en 
aquest moment, és qui s’ha de fer càrrec de totes les despeses que origina un centre 
escolar, perquè així està estipulat; però la desafectació de l’antic Hort de Palau, així 
com la  desafectació  de  les  vivendes  de La Carrasca,  van més enllà  una vegada 
siguen edificis municipals; ja no serà només manteniment de llum, aigua, neteja, i 
altres; són edificis que necessitaran arreglar-se, perquè tenen un deteriorament molt 
gran. Per tant, pensem un poc més enllà i no intentem embargar l’ajuntament, quan 
aqueixa desafectació puga arribar, perquè si se sol·licita arribarà; jo no sé si abans o 
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després, no sé el que tardarà. I jo ja li dic, i està clar, que ja s’ha concedit per a 
aqueix ús; se li ha concedit per al curs escolar 2012-2013, perquè així ho han de 
concedir per ser Direcció Territorial d’Educació; i si continua sense solventar-se el 
problema  es  podrà  continuar  demanant-se  l’ús  d’aqueix  edifici  per  al  13-14,  i 
continuaran ahí els treballadors de l’Almàssera afectats per la lipoatròfia; però és 
que jo el que li dic és que pensem un poc amb visió de futur, i no intentem demanar 
la  desafectació  d’un  edifici,  com  la  de  les  vivendes,  que  suposarà  a  aquest 
ajuntament més càrrega, que a la fi no deixa de ser una càrrega per als ciutadans.”

 Sra.  Torres  Pérez: “Li  torne  a  repetir,  les  despeses  del  manteniment  i  les 
reparacions,  l’ajuntament  les  fa  estiguen desafectades  o no;  és  qui  es  fa  càrrec. 
Doncs mire, Sra. Escrivá, així està passant ara i totes els anys. La Carrasca, l’Hort 
de Palau, i les escoles que siguen. Una cosa és la desafectació, i l’altra la propietat.”

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, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i el Sr. alcalde 
David González Martínez (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 
5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva, i un del Grup Municipal Gent 
d’Oliva),  i  l’abstenció  dels  regidors  Sra.  Escrivá  Herraiz,  Sr.  Aparisi  Romero,  Sra. 
Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. 
Gascon Escrivá (7 abstencions del Grup PP), acorda:

Primer.- Iniciar expedient per a procedir a la desafectació de l’edifici del Antic CEIP 
Hort de Palau, ubicat al carrer Santa Tereseta, s/n. 

Segon.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat 
Valenciana la pertinent autorització per procedir a la desafectació.

CINQUÉ. DESAFECTACIÓ DE LES VIVENDES DE MESTRES SITUADES EN 
EL CEIP LA CARRASCA.

Vist que en el recinte del CEIP La Carrasca, al carrer Manjón, s/n, hi ha un immoble de 
vuit vivendes de mestres dintre del recinte escolar.

Vist que l’edifici de casa de mestres ha deixat de ser necessari per a la finalitat per la 
qual estaven afectades, i així es compleix el requisit de l’article I del Reial Decret núm. 
605/1987, de 10 d’abril.
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Vist que en data de 02/10/01, la secretaria Territorial va resoldre l’autorització prèvia a 
la desafectació de la vivenda situada en el 2n pati de la planta baixa de la dreta.

Vist que en data 04/03//2010 la Secretaria territorial va resoldre l’autorització prèvia a 
la desafectació de 4 vivendes.

Vist  que en data  02/05/2012,  la  Direcció Territorial  d’Educació,  Formació i  Treball 
autoritza l’ús de tres vivendes per a ser utilitzades per l’AMPA del CEIP la Carrasca i 
del propi centre escolar.

Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 20 de novembre de 2012, va emetre dictamen favorable sobre la desafectació 
de l’edifici de referència.

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “Ací és el mateix argument que hem fet en el punt quatre; i 
fa  la  sensació  que  ací  hem  d’heretat  tot  el  que  ens  suposarà  una  despesa.  I 
desafectació és propietat. Tot recau sobre l’entitat que té la desafectació feta. Jo no 
sé si vostés recordaran el deteriorament tan gran que va sofrir l’escola La Carrasca. 
Aqueix deteriorament, i aqueixa inversió tan forta que es va haver de fer, de més de 
26.000 euros, la va fer la conselleria. Quan un edifici està desafectat és la propietat a 
qui se li desafecta, seria en aquest cas per a l’Ajuntament d’Oliva. Per tant, aqueix 
deteriorament si caiguera un tros, o el que s’haguera de fer, fer aqueixa reparació, no 
només és llum, aigua, i manteniment de neteja i altres; l’hauria de fer l’ajuntament. 
Per això els torne a repetir que estem hipotecant l’ajuntament; i estem fent que el 
ciutadà  d’Oliva  carregant-lo  més  d’impostos  i  de  diners;  i  li  dic,  si  l’escola  La 
Carrasca haguera estat desafectada, com és l’Hort de Palau, i haguera caigut el tros 
com va caure allí, d’aqueix tros s’hauria d’haver fet càrrec l’ajuntament. I si cau un 
tros  de  l’Hort  de  Palau  antic,  i  està  desafectat,  no  haurà  de  fer-se’n  càrrec  la 
conselleria, perquè desafectació és propietat, i pot fer el que vulga; i no vindrà la 
conselleria  a  arreglar-li  l’Hort  de  Palau  si  cau  un  tros,  si  el  desafecta,  l’haurà 
d’arreglar l’ajuntament. I això és el que estem fent referència.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva no hem volgut intervindre en el punt anterior, i 
ara  em veig quasi  obligat,  en el  sentit  que considerem que el  manteniment  dels 
edificis municipals l’ha de fer l’ajuntament; el que sí que lamente és que algunes 
persones volen estalviar diners en el manteniment, cosa que nosaltres pensem que és 
necessari, i està dins del nostre patrimoni; i altres persones que estan ací assegudes 
en el banc, han fet inversions en edificis que no eren nostres, i a més a tiri i bandiri.  
Jo pense que tots sabem que comporta un cost, però el problema ja no és aqueix. El 
problema és que qui abans estava parlava va fer un desemborsament  enorme en 
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l’Hort de Palau, sense ni tan sols haver demanat la desafectació o l’ús per al qual 
nosaltres preteníem fer les coses. Per tant jo pense que sobra aquest debat. Cadascú 
planteja la seua opinió, però no vulguen tergiversar les coses. Projecte Oliva votarà 
que sí en aquest sentit.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo insistesc; una cosa és la desafectació de l’ús i una altra cosa 
distinta és la propietat. I un exemple bastant clar el vam tindre en la sessió plenària 
ordinària  del  mes  passat,  que  vam demanar  una  desafectació,  una  altra,  que  és 
justament la de la zona que es coneix com a centre Vedruna, uns immobles que hi ha 
al final dels carrers de Rausell i de Rafalatar; això està afectat per un ús escolar, 
però la propietat és municipal, i totes les despeses que s’hagen de fer allí han sigut 
fetes pel municipi;  fins i tot hi havia una propietat  particular afectada per un ús 
escolar. Són dues coses completament diferents.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo vull recordar ací,  davant les insinuacions, que aquest 
grup polític en entrar va fer les gestions pertinents, i vam entrar en el mes de juny,  
perquè els xiquets de l’escola La Carrasca, tingueren arreglat l’edifici; cosa que no 
s’havia fet el temps anterior. Aqueixa primera. I segona, sí, inversió feta en l’escola 
de l’antic Hort de Palau, que a vosté els vindrà molt bé, per poder passar de forma 
ràpida als treballadors de l’Almàssera. Per suposat. I feina feta i ben feta, perquè 
estava tot parlat i preparat. D’acord? Per tant, davant la reversió en ús que nosaltres 
vam demanar, se’ns va dir que no a l’arxiu, que ja els ho he dit abans; però sí per a  
les associacions. I ara vostés ho amplien, encara que ja estava la consulta feta, per 
això van començar les obres, de també per traslladar un edifici municipal de treball; 
però ja els dic, això no té res a vore amb allò altre.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “És  evident  que  és  una  necessitat  habilitar  l’edifici  de 
l’Hort de Palau, però també és evident que no s’havia fet la tramitació com cal, que 
no  teníem  els  usos  concedits,  ni  tan  sols  s’havia  demanat  ni  reversió,  ni 
absolutament res; i sí que s’havia fet, com s’ha dit ací, una inversió important en 
l’Hort de Palau; independentment de la necessitat, que és evident; però és evident 
que no s’havia fet absolutament res, o almenys allò que estiga documentat com cal, 
que donara una seguretat que després d’haver fet l’ajuntament la inversió que havia 
fet ja, se li donara a la fi l’ús corresponent, o la cessió corresponent que l’ajuntament 
demanava en base a la necessitat, i la inversió que havia fet. I per tant l’única cosa 
que estem fent ara és donar tràmit,  un tràmit sensat i correcte;  un tràmit que no 
s’havia fet fins ara. Per tant en aquest sentit Gent d’Oliva està a favor, per suposat, 
de demanar la desafectació d’aquest edifici, i de les vivendes del punt anterior, que 
podem parlar del mateix tema; en el mateix sentit, millor dit. No tenim res més a dir 
que recolzar la desafectació d’aquestes vivendes com hem fet en el punt anterior. I 
estiga tranquil·la, Sra. Escrivá, que no es pujaran més impostos, ni taxes municipals, 
més que les que vosté ha aprovat en el pla d’ajust, d’ací a deu anys. Aqueixes sí que 

Pàgina: 11



estem obligats a complir-les, i a pagar-les tots els ciutadans; i estiga tranquil·la que 
no se’n posaran més, ni se’n pujaran més que les que vosté ha aprovat en el pla 
d’ajust.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo pense que en la comissió va eixir una documentació on 
aquest  partit,  quan governàvem,  demanàvem la  reversió  en ús.  D’acord?  Vostés 
l’amplien per al trasllat dels treballadors. Aqueixa és la qüestió. Per tant, els dubtes 
que es llancen,  la  veritat  és  que deixen molt  a  desitjar.  I  després dir-los  també, 
responent, i per al·lusions, que aquest ajuntament va tindre la responsabilitat,  i el 
Partit Popular quan governava, de fer un pla d’ajust com cal, responsable, i perquè 
s’aprovara, cosa que en alguns ajuntaments no ha passat, per poder pagar el deute 
generat per l’equip de govern anterior, al qual vosté ara pertany.”

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, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i el Sr. alcalde 
David González Martínez (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 
5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva, i un del Grup Municipal Gent 
d’Oliva),  i  l’abstenció  dels  regidors  Sra.  Escrivá  Herraiz,  Sr.  Aparisi  Romero,  Sra. 
Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. 
Gascon Escrivá (7 abstencions del Grup PP), acorda:

Primer.- Iniciar expedient per a procedir a la desafectació de les tres vivendes situades 
dintre  del  recinte  escolar  del  CEIP  la  Carrasca,  per  a  ser  utilitzades  per  la  pròpia 
comunitat educativa del centre escolar.

Segon.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat 
Valenciana la pertinent autorització per procedir a la desafectació.

Tercer.- Trametre certificat d’acord al CEIP la Carrasca, pel seu coneixement i efectes 
oportuns.

SISÉ.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  INICI  EXPEDIENT  CONTRACTACIÓ 
CONCESSIÓ  REGULACIÓ  DE  L’ESTACIONAMENT  LIMITAT  ORA,  I 
APROVACIÓ  DELS  PLECS  DE  CLÀUSULES  ECONÒMIC 
ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Vista la proposta del Regidor de Comerç i Mercats, sobre els sobre els plecs de l'ORA 
(estacionament  limitat  mitjançant  control  horari),  plec  de  clàusules  econòmiques 
administratives, i plec de prescripcions tècniques.
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Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el 
dia 22 de novembre de 2012, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord 
sobre els plecs de clàusules de referència.

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

 Sr. Roig Tomás: “Aquest plec de condicions per adjudicar la regulació de l’ORA, 
és un plec necessari per la caducitat de les condicions que estan vigents fins ara, i 
també per la necessitat de revisar l’anterior contracte. En el plenari de 25 d’octubre s 
va retirar per considerar que es podrien millorar les condicions del plec. Així és com 
s’ha  contemplat  l’adequació  de  les  màquines  expenedores  per  poder  efectuar  el 
pagament amb targetes de fidelitat,  o de fidelització,  del comerç d’Oliva. En les 
clàusules econòmiques administratives es preveu una concessió per a quatre anys, 
prorrogables per anualitats a quatre més, la qual cosa faria un total de durada de vuit 
anys.  un  preu  mínim  de  cànon  fix  establert  en  3.000  euros  anuals,  amb 
independència s’estableix un cànon variable a partir del 25% de la diferència entre 
ingressos i despeses, és a dir, dels beneficis; a tal efecte es contempla un augment de 
quinze  punts  en  els  criteris  d’avaluació  respecte  a  l’anterior,  per  incentivar  al 
licitador que puge el cànon de 3.000 euros, que previsiblement serà superior. Les 
millores per a residents, una reducció en el preu per a les persones residents i poden 
traure  la  targeta  com  a  tals;  un  augment  de  23  places  previst  en  la  zona  de 
Mercadona, passeig, que pugen a un total de 285; i es preveu també l’ampliació, si 
la necessitat ho demana, d’un 30% més del total de places. Cal fer constar que els 
serveis tècnics de l’ajuntament estan elaborant la modificació de l’ordenança fiscal 
municipal que contempla també aquest assumpte. En resum, un plec de condicions 
aprovat  per  majoria  de  la  Comissió  de  Foment  Econòmic,  realitzada  el  dia  23 
d’aquest mes de novembre. Agrair per tant el suport dels membres de la comissió, el 
treball  dels  Departaments  de Secretaria,  i  de Contractació  Administrativa  per  tal 
d’agilitar la tasca.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular va votar a favor, però volem dir que ja que 
el  cànon  fix  que  s’ha  establert  en  realitat  és  molt  baix,  són  3.000  euros, 
independentment que es pot proposar a l’alça pels licitadors, proposem i considerem 
necessari que per tal de poder controlar el cànon variable s’hauria de nomenar una 
persona responsable perquè es garantesca que hi ha un control sobre el cànon, i que 
es  complesca.  Aqueixa  figura  de  responsable  pot  ser  un  tècnic  municipal,  un 
regidor, el que es considere, cosa que ja està regulat en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre.”
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 Sr.  alcalde: “El  secretari,  en la  seua doble condició  de  secretari  i  de tècnic  de 
contractació, coneix molt bé el plec, m’informa que en el plec està previst que siga 
el  mateix tècnic de comerç qui s’encarregue precisament  d’aqueixa revisió i  del 
control de la concessió. És la figura del responsable del contracte.”

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

Primer.-  Aprovar  l’inici  de  l’expedient  de  contractació  administrativa,  referència 
CONCESION-SEC/0l-2012, amb vista a la contractació de la gestió del servei públic de 
Control de l’Estacionament Limitat  de vehicles en la via pública mitjançant  aparells 
expenedors de tiquets.

Segon.- Aprovar el Plec Clàusules Econòmiques Administratives particulars, que ha de 
regir la contractació,  mitjançant procediment obert,  de la gestió del servei públic de 
control  de  l'estacionament  limitat  de  vehicles  en  la  via  pública  mitjançant  aparells 
expenedors de tiquets, en la ciutat d'Oliva, en els termes que consta en l’expedient.

Tercer.- Aprovar  el  Plec de Prescripcions  Tècniques  particulars,  que ha de regir  la 
contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió del servei públic de control de 
l'estacionament limitat de vehicles en la via pública mitjançant aparells expenedors de 
tiquets, en la ciutat d’Oliva, en els termes que consta en l’expedient.

Quart.- Iniciar els tràmits adients amb vista a la publicació del corresponent anunci de 
la licitació que ens ocupa en el Butlletí Oficial de la Província de València, així com de 
la resta de tràmits posteriors fins que es produesca la seua adjudicació.

SETÉ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA 
I L’ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO.

Atés que en aplicació d’allò que es disposa en l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  l’Ajuntament  d’Oliva  intenta  afavorir  el 
desenvolupament  de  les  associacions  per  a  la  defensa  dels  interessos  generals  o 
sectorials de veïns, facilitant-los tota la informació possible sobre les seues activitats i, 
dins  de  les  seues  possibilitats,  l’ús  dels  mitjans  públics  i  l’accés  a  les  ajudes 
econòmiques per a la realització de les seues respectives activitats i impulsar la seua 
participació en la gestió de la Corporació en els termes previstos en la Llei.

Vista  la  proposta  sobre  el  convenis  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Oliva  i 
l’associació Motoclub Motolio per a l’any 2012.
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Atés que,  la  proposta  de conveni  ha estat  informada favorablement  per la  Comissió 
Informativa de Foment Econòmic, en sessió extraordinària, de data 26 de novembre de 
2012.

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’associació 
Motoclu Motolio,  que conté una aportació econòmica per a l’any 2012 de 2.359,50 
euros.

Segon.- Aprovar el text del conveni en els termes que tot seguit s’indiquen:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  D'OLIVA  I 
L'ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO.

A la ciutat d'Oliva, sent les __ hores del dia __ de novembre de dos mil dotze.

REUNITS
D'una part, el Sr. VICENT ROIG TOMÀS, en qualitat de Regidor-Delegat de Comerç i Mercats  
de l'Ajuntament d'Oliva (València), i que actua en nom i representació de l'Ajuntament que li  
confereix la vigent legislació en matèria de Règim Local, així com la Resolució de l’Alcaldia,  
sobre nomenament de Regidors Delegats.

De l'altra part, el Sr. MIGUEL ANGEL CARDENAS RUIZ, amb DNI núm. 52.235.275-K, que 
actua en qualitat de President de l'entitat ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO, amb CIF 
núm. G- 97.692.347, la qual figura inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions 
amb el núm. 162.

Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per establir aquest Conveni de col·laboració i 

MANIFESTEN
Que en aplicació d'allò que es disposa en l'article 72 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, l'Ajuntament d'Oliva intenta afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials de veïns, facilitant-los tota la 
informació possible sobre les seues possibilitats, l'ús dels mitjans públics i l'accés a les ajudes 
econòmiques per a la realització de les seues respectives activitats.

Que,  en  concret,  d'entre  les  activitats  previstes  per  al  seu  desenvolupament  durant  aquest  
exercici  de  2012,  l'ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO ha  programat  la  realització  de 
matinals i concentracions moteres.

Que entre els plans d’aquest ajuntament (Delegació de Comerç), figura la realització per a la  
Fira del Motor 2012, amb exhibició motociclista, recorregut per la ciutat i la platja i diversos 
actes més; i és per això que sembla oportú articular una sèrie d'estipulacions entre les parts per  
establir  les  relacions  mútues  i  la  quantia  econòmica  aportada  per  l'Ajuntament  a  favor  de 
l'Associació Motoclub Motolio d'Oliva.
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ESTIPULACIONS
PRIMERA.-  L'objecte  d'aquest  Conveni  consisteix  en  el  foment,  col·laboració,  execució  i 
finançament d'una Matinal Motera i exhibició amb actes complementaris dintre de la Fira del  
Motor d'Oliva, que indubtablement repercutirà en benefici general de la ciutat d'Oliva.

SEGONA.- El lliurament de la subvenció queda condicionat a la certificació del Secretari de 
l'Associació de la despesa realitzada, que es justificarà d'acord amb allò establert en la Base 25 
de les d'execució del Pressupost, i la participació d'un representant de l'Ajuntament d'Oliva en la 
direcció tècnica de la Campanya i en les reunions del seu seguiment que s'escaiguen.
L'incompliment dels requisits establerts en aquest Conveni podrà donar lloc a la minoració de la 
subvenció i en el seu cas, la pèrdua dels beneficis que s'hi contemplen.

TERCERA.- La  vigència  d'aquest  Conveni  s'entendrà  única  i  exclusivament  mentre  es 
desenvolupe la indicada Fira del Motor d’Oliva, i concretament els actes integrats dins de la 
Matinal Motera i activitats complementàries que s’hi puguen programar.

QUARTA.- L'Ajuntament es compromet i obliga a aportar la quantitat total de finançament, en 
concepte de col·laboració, i pel concepte exclusiu de l'esmentada activitat que es pretén dur a  
terme, de DOS MIL TRES CENTS CINQUANTA NOU amb CINQUANTA euros (2.359,50 €) 
amb càrrec al Pressupost Municipal corresponent a l'exercici de 2012, partida pressupostària 
43100.- 4890000 RC 49192.

SISENA.- El pagament efectiu de la quantia total aportada per l'Ajuntament, s'efectuarà dins de 
les possibilitats pressupostàries, 
El 50% d’aquesta quantitat, 1.179,75 € , es farà efectiva en el moment en què es signe el present 
Conveni, previa comunicació a l'Alcaldia, per escrit registrat en el Registre General d'Entrada  
de documents, la memòria i pressupost de les actuacions.
El 50% restant, equivalent a 1.179,75 €, es farà efectiu en el moment que es procedesca a la  
justificació documental de les despeses de la Campanya d’Animació Comercial per l’import del 
total del conveni.

SETENA.- Com a requisits i obligacions que recauran en el propi MOTOCLUB MOTOLIO 
D'OLIVA s'estableixen les següents:
7.1. L'Associació Motoclub Motolio d'Oliva està obligada a la presentació d'una certificació de 
despesa acreditativa de la seua realització per a la Matinal Motera dins de la Fira del Motor de  
2012, amb anterioritat al 31 de gener de 2013.
7.2. En qualsevol tipus de fullet o mitjà de comunicació i actuacions de presentació, haurà de 
figurar  la  Regidoria  de  Comerç i  Mercats  de  l'Ajuntament  d'Oliva  com a patrocinadora de 
l’activitat.
 7.3. Qualsevol publicació i/o publicitat s’haurà de realitzar en valencià, i si s’utilitzen altres 
llengües,  el  valencià ocuparà una posició preferent,  això val  per a qualsevol  format (paper,  
internet, xarxes socials, webs...)

VUITENA.- L'aportació  municipal  en  la  quantia  i  forma  indicades  en  les  estipulacions 
anteriors, està supeditada, única i exclusivament a la realització de la Matinal Motera dins de la  
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Fira  del  Motor  2012  al·ludida,  de  forma  que,  posat  el  cas  que  no  s'arribe  a  realitzar, 
l'Ajuntament d'Oliva estarà exonerat de l'obligació de col·laboració econòmica objecte d'aquest  
Conveni.

Disposicions Finals.
Primera.- La  competència  per  a  l’aprovació  de  les  justificacions  corresponents  al  conveni 
signat, correspon a l’Alcaldia.
Segona.- El pagament de la subvenció corresponent al present conveni quedará condicionada a 
la acreditació, per part de l'Associació Motoclub Montolio, de estar al corrent de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social.

I en prova de conformitat  de tot  això anterior,  firmen ambdues parts,  en el  lloc i  data que 
s'indiquen a l'encapçalament.

PER L'AJUNTAMENT

Sr. Vicent Roig Tomàs

PER L'ASSOCIACIÓ MOTOCLUB 
MOTOLIO D'OLIVA

Sr. Miguel Angel Cardenas Ruiz”

Tercer.- Autoritzar el regidor Sr. Vicent Roig Tomás per a la firma del conveni

VUITÉ.-  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA I L’ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL.

Atés que en aplicació d’allò que es disposa en l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  l’Ajuntament  d’Oliva  intenta  afavorir  el 
desenvolupament  de  les  associacions  per  a  la  defensa  dels  interessos  generals  o 
sectorials de veïns, facilitant-los tota la informació possible sobre les seues activitats i, 
dins  de  les  seues  possibilitats,  l’ús  dels  mitjans  públics  i  l’accés  a  les  ajudes 
econòmiques per a la realització de les seues respectives activitats i impulsar la seua 
participació en la gestió de la Corporació en els termes previstos en la Llei.

Vista  la  proposta  sobre  el  convenis  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Oliva  i 
l’associació del Mercat Municipal, per a l’any 2012.

Atés que,  la  proposta  de conveni  ha estat  informada favorablement  per la  Comissió 
Informativa de Foment Econòmic, en sessió extraordinària, de data 26 de novembre de 
2012.

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’associació 
del Mercat Municipal, que conté una aportació econòmica per a l’any 2012 de 1.040,00 
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euros.

Segon.- Aprovar el text del conveni en els termes que tot seguit s’indiquen:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  D'OLIVA  I 
L'ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D'OLIVA.
A la ciutat d'Oliva, sent les __ hores del dia ___de dos mil dotze.

REUNITS
D'una  part  el  Sr.  VICENT ROIG I  TOMÀS,  en  qualitat  de  Regidor-Delegat  de  Comerç  i 
Mercats de l'Ajuntament d'Oliva (València), i que actua en nom i representació de l'Ajuntament  
que li  confereix la  vigent  legislació en matèria  de Règim Local,  així  com la  Resolució de 
l'Alcaldia, sobre nomenament i atribucions dels regidors-delegats.

De l'altra part, la Sra. TERESA GÓMEZ GÓMEZ, amb DNI núm. 74.448.552-C que actua en 
qualitat de Presidenta de l'entitat ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D'OLIVA, amb 
CIF núm. G-96179130, la qual figura inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions 
amb el núm. 64.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per establir aquest Conveni de col·laboració i

MANIFESTEN
Què en aplicació d'allò que es disposa en l'article 72 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, l'Ajuntament d'Oliva intenta afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials de veïns, facilitant-los tota la 
informació possible sobre les seues possibilitats, l'ús dels mitjans públics i l'accés a les ajudes 
econòmiques per a la realització de les seues respectives activitats.

Què,  en  concret,  d'entre  les  activitats  previstes  per  al  seu  desenvolupament  durant  aquest  
exercici de 2012, l'ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D'OLIVA, ha programat la 
realització  d'una  campanya  d'Animació  Comercial  que  s'iniciarà  en  gener  i  que  acabarà  en 
desembre d'enguany, amb un cost aproximat de 5.000,00 euros.
Per  a  aquesta  finalitat  l'Ajuntament  d'Oliva  col·laborarà  en  el  fínançament  de  l'esmentada 
Campanya, i és per això que sembla oportú articular una serie d'estipulacions entre les parts per 
establir  les  relacions  mútues  i  la  quantia  econòmica  aportada  per  l'Ajuntament  a  favor  de 
l'Associació del Mercat Municipal d'Oliva.

ESTIPULACIONS
PRIMERA.- L'objecte  d'aquest  Conveni  consisteix  en  el  foment,  col·laboració,  execució  i 
finançament d'una Campanya d'Animació Comercial programada per l'Associació del Mercat 
Municipal d'Oliva, que indubtablement repercutirà en benefici general de la ciutat d'Oliva.

SEGONA.- La  Campanya  d'Animació  Comercial  tindrà  per  fínalitat  promoure  el  comerç 
associat  del  Mercat  Municipal  de  la  nostra  ciutat  i  realitzar  actuacions  que  tendesquen  a 
revitalitzar comercialment les compres en ell, i també potenciar la compra de productes frescs al 
Mercat Municipal d'Oliva.
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TERCERA.- El lliurament de la subvenció queda condicionat a la certificació del secretari de l'  
Associació de la despesa realitzada, que es justificarà d'acord amb allò establert en la Base 25 de 
les d'execució del Pressupost, i la participació d'un representant de l'Ajuntament d'Oliva en la  
direcció tècnica de la Campanya i en les reunions del seu seguiment que s'escaiguen.
L'incompliment dels requisits establerts en aquest Conveni podra donar lloc a la minoració de la 
subvenció i en el seu cas, la pèrdua dels beneficis que s'hi contemplen.

QUARTA.- La  vigència  d'aquest  Conveni  s'entendrà  únicament  i  exclusiva,  mentre  es 
desenvolupe  la  indicada  Campanya  d'Animació  Comercial  que  en  tot  cas,  haurà  d'haver  
finalitzat abans del dia 31 de desembre de 2012.

CINQUENA.- L'Ajuntament es compromet i obliga a aportar la quantitat total de finançament,  
en concepte de col·laboració a la Campanya d'Animació Comercial, i pel concepte exclusiu de 
l'esmentada activitat que es pretén dur a terme, de MIL QUARANTA euros (1.040,00 €) amb 
càrrec al Pressupost Municipal corresponent a l'exercici de 2012, partida pressupostària 43100.-
4890000 RC 49191.

SISENA.- El pagament efectiu de la quantitat total aportada per l'Ajuntament, s'efectuarà dins 
de les possibilitats pressupostàries.
El 50% d'aquesta quantitat, 520,00 €, es farà efectiva en el moment en qué es signe el present 
Conveni, prèvia comunicació a l'Alcaldia, per escrit registrat en el Registre General d'Entrada  
de documents, la memòria i pressupost de les actuacions.
El 50% restant,  equivalent a 520,00 €, es farà efectiu en el moment que es procedesca a la 
justificació documental de les despeses de la Campanya d'Animació Comercial per l'import del  
total del conveni.

SETENA.- Com  a  requisits  i  obligacions  que  recauran  en  la  pròpia  ASSOCIACIÓ  DEL 
MERCAT MUNICIPAL D'OLIVA s'estableixen les següents:
7.1. L'Associació del Mercat Municipal d'Oliva està obligada a la presentació d'una certificació 
de la despesa acreditativa de la seua realització per a la Campanya d'Animació Comercial de 
2012, amb anterioritat al 31 de gener de 2013.
7.2. En qualsevol tipus de futllet o mitjà de comunicació i actuacions de presentació, haurà de 
figurar la Regidoria de Comerç i Mercats de l'Ajuntament d'Oliva com a patrocinadora de la 
Campanya d'Animació Comercial.
7.3. Qualsevol publicació i/o publicitat s’haurà de realitzar en valencià, i si  s’utilitzen altres  
llengües,  el  valencià ocuparà una posició preferent,  això val  per a qualsevol  format (paper,  
internet, xarxes socials, webs...)

VUITENA.- L'aportació  municipal  en  la  quantia  i  forma  indicades  en  les  estipulacions 
anteriors, està supeditada, única i exclusivament a la realització de la Campanya d'Animació 
Comercial al·ludida, de forma que, posat el cas que no s'arribe a realitzar, l'Ajuntament d'Oliva 
estarà exonerat de l'obligació de col·laboració econòmica objecte d'aquest Conveni.

Disposició  Final.- La  competència  per  a  l’aprovació  de  les  justificacions  corresponents  al 
conveni signat, correspon a l’Alcaldia.
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I  en prova de conformitat  de  tot  això anterior,  signen ambdues parts,  en el  lloc  i  data que 
s'indiquen a l'encapçalament.

PER L'AJUNTAMENT

Sr. Vicent Roig Tomàs

PER L'ASSOCIACIÓ DEL MERCAT
 MUNICIPAL D'OLIVA.

Sra. Teresa Gómez Gómez”

Tercer.- Autoritzar al regidor Sr. Vicent Roig Tomás per a la firma del conveni.

NOVÉ.-  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA I L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANT D’OLIVA (ACCO).

Atés que en aplicació d’allò que es disposa en l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  l’Ajuntament  d’Oliva  intenta  afavorir  el 
desenvolupament  de  les  associacions  per  a  la  defensa  dels  interessos  generals  o 
sectorials de veïns, facilitant-los tota la informació possible sobre les seues activitats i, 
dins  de  les  seues  possibilitats,  l’ús  dels  mitjans  públics  i  l’accés  a  les  ajudes 
econòmiques per a la realització de les seues respectives activitats i impulsar la seua 
participació en la gestió de la Corporació en els termes previstos en la Llei.

Vista  la  proposta  sobre  el  convenis  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Oliva  i 
l’Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO), per a l’any 2012.

Atés que,  la  proposta  de conveni  ha estat  informada favorablement  per la  Comissió 
Informativa de Foment Econòmic, en sessió extraordinària, de data 26 de novembre de 
2012.

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’associació 
de Comerciants d’Oliva (ACCO), que conté una aportació econòmica per a l’any 2012 
de 4.636,00 euros.

Segon.- Aprovar el text del conveni en els termes que tot seguit s’indiquen:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  D'OLIVA  I 
L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLIVA.

A la ciutat d'Oliva, sent les __ hores del dia ___de dos mil dotze.
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REUNITS
D'una part, el Sr. VICENT ROIG TOMÀS, en qualitat de Regidor-Delegat de Comerç i Mercats  
de l'Ajuntament d'Oliva (València), i que actua en nom i representació de l'Ajuntament que li  
confereix la vigent legislació en matèria de Règim Local, així com la Resolució de l’Alcaldia,  
sobre nomenament de Regidors Delegats.

De l'altra part, la Sra. ROSA LLOPIS CLIMENT, amb DNI núm. 73.901.475-Z, que actua en 
qualitat  de  Presidenta  de  l'entitat  ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLIVA,  amb CIF 
núm. G- 96.084.405, la qual figura inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions 
amb el núm. 96.

Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per establir aquest Conveni de col·laboració i 

MANIFESTEN
Que en aplicació d'allò que es disposa en l'article 72 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, l'Ajuntament d'Oliva intenta afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials de veïns, facilitant-los tota la 
informació possible sobre les seues possibilitats, l'ús dels mitjans públics i l'accés a les ajudes 
econòmiques per a la realització de les seues respectives activitats.

Que,  en  concret,  d'entre  les  activitats  previstes  per  al  seu  desenvolupament  durant  aquest  
exercici de 2012, l'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLIVA, ha programat la realització 
d'una  campanya  d'Animació  Comercial  que  s'inicia  en  gener  i  que  acabarà  en  desembre 
d'enguany, amb un cost aproximat de 30.000 €.

Per  a  aquesta  finalitat  l'Ajuntament  d'Oliva  col·laborarà  en  el  finançament  de  l'esmentada 
Campanya, i es per això que sembla oportú articular una sèrie d'estipulacions entre les parts per 
establir  les  relacions  mútues  i  la  quantia  econòmica  aportada  per  l'Ajuntament  a  favor  de 
l'Associació de Comerciants d'Oliva. 

ESTIPULACIONS
PRIMERA.- L'objecte  d'aquest  Conveni  consisteix  en  el  foment,  col·laboració,  execució  i 
finançament  d'una  Campanya  d'Animació  Comercial  programada  per  l'Associació  de 
Comerciants d'Oliva, que indubtablement repercutirà en benefici general de la ciutat d'Oliva.

SEGONA.- La  Campanya  d'Animació  Comercial  tindrà  per  finalitat  promoure  el  comerç 
associat de la nostra ciutat i realitzar actuacions que tendesquen a evitar l'èxode indiscriminat de 
compres fora de la nostra ciutat, i també potenciar que municipis del nostre entorn vegen els 
avantatges de comprar en establiments comercials de la nostra ciutat.

TERCERA.- El lliurament de la subvenció queda condicionat a la certificació del Secretari de 
l'Associació de la despesa realitzada, que es justificarà d'acord amb allò establert en la Base 25 
de les d'execució del Pressupost, i la participació d'un representant de l'Ajuntament d'Oliva en la 
direcció tècnica de la Campanya i en les reunions del seu seguiment que s'escaiguen.
L'incompliment dels requisits establerts en aquest Conveni podrà donar lloc a la minoració de la 
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subvenció i en el seu cas, la pèrdua dels beneficis que s'hi contemplen.

QUARTA.- La  vigència  d'aquest  Conveni  s'entendrà  única  i  exclusivament  mentre  es 
desenvolupe  la  indicada  Campanya  d'Animació  Comercial  que  en  tot  cas,  haurà  d'haver  
finalitzat abans del dia 31 de desembre de 2012.

CINQUENA.- L'Ajuntament es compromet i obliga a aportar la quantitat total de finançament,  
en concepte de col·laboració a la Campanya d'Animació Comercial, i pel concepte exclusiu de 
l'esmentada activitat que es pretén dur a terme, de QUATRE MIL SIS CENTS TRENTA SIS 
euros (4.636,00 €) amb càrrec al Pressupost Municipal corresponent a l'exercici de 2012, partida 
pressupostària 43100.- 4890000 RC 49190.

SISENA.- El pagament efectiu de la quantia total aportada per l'Ajuntament, s'efectuarà dins de 
les possibilitats pressupostàries, 
El 50% d’aquesta quantitat, 2.318,00 € , es farà efectiva en el moment en què es signe el present 
Conveni, previa comunicació a l'Alcaldia, per escrit registrat en el Registre General d'Entrada  
de documents, la memòria i pressupost de les actuacions.
El 50% restant, equivalent a 2.318,00 €, es farà efectiu en el moment que es procedesca a la  
justificació documental de les despeses de la Campanya d’Animació Comercial per l’import del 
total del conveni.

SETENA.- Com  a  requisits  i  obligacions  que  recauran  en  la  pròpia  ASSOCIACIÓ  DE 
COMERCIANTS D'OLIVA s'estableixen les següents:
7.1. L'Associació de Comerciants d'Oliva està obligada a la presentació d'una certificació de  
despesa acreditativa de la seua realització per a la Campanya d'Animació Comercial de 2012, 
amb anterioritat al 31 de gener de 2013.
7.2. En qualsevol tipus de fullet o mitjà de comunicació i actuacions de presentació, haurà de 
figurar la Regidoria de Comerç i Mercats de l'Ajuntament d'Oliva com a patrocinadora de la 
Campanya d'Animació Comercial.
 7.3. Qualsevol publicació i/o publicitat s’haurà de realitzar en valencià, i si s’utilitzen altres 
llengües,  el  valencià ocuparà una posició preferent,  això val  per a qualsevol  format (paper,  
internet, xarxes socials, webs...)

VUITENA.- L'aportació  municipal  en  la  quantia  i  forma  indicades  en  les  estipulacions 
anteriors, està supeditada, única i exclusivament a la realització de la Campanya d'Animació 
Comercial al·ludida, de forma que, posat el cas que no s'arribe a realitzar, l'Ajuntament d'Oliva 
estarà exonerat de l'obligació de col·laboració econòmica objecte d'aquest Conveni.

Disposició  Final.- La  competència  per  a  l’aprovació  de  les  justificacions  corresponents  al 
conveni signat, correspon a l’Alcaldia.

I  en  prova  de  conformitat,  signen  ambdues  parts,  en  el  lloc  i  data  que  s'indiquen  a  
l'encapçalament.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIO DE COMERCIANTS 
D'OLIVA
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Sr. Vicent Roig Tomàs Sra. Rosa Llopis Climent”

Tercer.- Autoritzar al regidor Sr. Vicent Roig Tomás per a la firma del conveni.

DESÉ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA 
I L’ASSOCIACIÓ EL BASTIDOR, ANY 2012.

Atés que en aplicació d’allò que es disposa en l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  l’Ajuntament  d’Oliva  intenta  afavorir  el 
desenvolupament  de  les  associacions  per  a  la  defensa  dels  interessos  generals  o 
sectorials de veïns, facilitant-los tota la informació possible sobre les seues activitats i, 
dins  de  les  seues  possibilitats,  l’ús  dels  mitjans  públics  i  l’accés  a  les  ajudes 
econòmiques per a la realització de les seues respectives activitats i impulsar la seua 
participació en la gestió de la Corporació en els termes previstos en la Llei.

Vista  la  proposta  sobre  el  convenis  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Oliva  i 
l’associació El Bastidor per a l’any 2011.

Atés que,  la  proposta  de conveni  ha estat  informada favorablement  per la  Comissió 
Informativa Municipal de Benestar Social, de data 21 de novembre de 2012.

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit popular ha votat a favor en el punt set, vuit, nou, i 
també ho farem en aquest, perquè aquestes associacions deuen rebre una subvenció 
per  la  tasca  que  desenvolupen  en  el  nostre  municipi,  independentment  que  la 
designació de la quantitat a percebre és conseqüència del seu pressupost, i del criteri 
del govern del quatripartit. Per tant, el que no anem a fer, ni hem fet, és entrar en la  
conseqüència, ni en el criteri.”

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’associació 
El Bastidor, que conté una aportació econòmica per a l’any 2012 de 15.000,00 euros.

Segon.- Aprovar el text del conveni en els termes que tot seguit s’indiquen:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ

A la ciutat d’Oliva, província de València, sent les ___ hores del dia ____ de ___ de dos mil 
dotze, a la Casa Consistorial de l’esmentada ciutat.
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REUNITS
D’UNA PART, la Sra. FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ, amb DNI núm. 20.000.949 W, 
que actua com a Regidora Delegada de Benestar Social de l’Ajuntament d’Oliva (València), en 
virtut de les delegacions assumides per aquesta delegació mitjançant Resolució de l’Alcaldia 
núm. 2.493/2012, sobre nomenament i atribucions de regidors delegats.
D'ALTRA PART, la Sra. ISABEL MARTINEZ CASTELLÓ que actua com a Presidenta de 
l'Associació “El Bastidor” d'aquesta Ciutat d'Oliva.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per a obligar-se, i per mitjà del present 

CONSIDEREN
Primer.- L'Associació denominada “El Bastidor”, amb CIF G-96793906, amb domicili social al  
carrer de Sant Pascual núm. 13 d'Oliva, figura inscrita en el Registre d'Entitats i Associacions  
Municipals amb el núm. 103, de data 28 de gener de 1999, i també està inscrita amb el núm.  
9567 en la Secció Primera del  Registre Provincial  de València (Conselleria de Presidència-
Servei d'Entitats Jurídiques).

Segon.- Que  segons  s'assenyala  en  l'Article  4t  dels  Estatuts  de  l'Associació  “El  Bastidor”, 
constitueixen les finalitats d'aquesta Associació, entre altres:
“L'atenció  prioritària  de  les  persones  amb  faltes  de  recursos,  promovent  programes  de 
desenvolupament integral d'àmbit cultural, educatiu, laboral i  social.  Adquirir una actitud de 
respecte, valoració i diàleg entre les distintes cultures, per a aconseguir una convivència en pau.  
Servir  de  plataforma de  transformació  de  tota  persona pertanyent  a  un  col·lectiu  desfavorit 
dotant-los  d'instruments  perquè  ells  mateixos  siguen agents  de  la  seua  pròpia  evolució.  La 
realització de programes de desenvolupament integral de la dona, la promoció social i cultural  
de la cultura gitana i la lluita contra el racisme i l'exclusió.”

MANIFESTEN
Que  entre  els  plans  d'aquesta  Alcaldia  d'Oliva,  juntament  amb  la  Delegació  Municipal  de 
Serveis Socials i Equip de Base, figura la formació integral del menor atenent tots els seus 
àmbits (social, familiar, educatiu i lúdic), centrant-se la intervenció en aquells menors que pel  
seu entorn sociofamiliar es troben més desfavorits per a aconseguir una major integració en el  
municipi.
A aqueixos efectes, s'estableix el present Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament d'Oliva i  
l'Associació “El Bastidor” d'Oliva, amb subjecció a les següents 

CLÀUSULES
I.- OBJECTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
L'objecte d'aquest Conveni de Col·laboració és donar suport econòmic i tècnic a una iniciativa 
social sorgida de la pròpia Associació “El Bastidor” d'Oliva, formada en la seua major part per 
personal voluntari, amb la finalitat d'aconseguir la formació integral del menor atenent tots els  
seus àmbits (social, familiar, educatiu i lúdic), centrant la seua intervenció en aquells menors 
que pel seu entorn sociofamiliar es troben més desfavorits per a aconseguir una major integració 
en el municipi. L'Equip Social de Base de l'Ajuntament d'Oliva serà qui determinarà finalment 
els menors amb falta de recursos que han d'assistir al Programa, tenint en compte igualment les  
propostes d'assistència que, si escau, plantege l'Associació “El Bastidor”.
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II.- COORDINACIÓ
La coordinació entre el centre d'acollida juvenil i l'Ajuntament d'Oliva es realitzarà a través de 
reunions quinzenals entre els tècnics responsables d'ambdues parts, amb la finalitat de valorar i  
revisar  els  objectius que posteriorment es detallaran i  fer  un seguiment  del  procés per a  la  
consecució dels mateixos:
Els objectius específics a aconseguir són:
- L'adquisició d'hàbits de treball i esforç personal.
- L'ensenyament de tècniques d'estudi.
- L'orientació  als  menors  que  finalitzen  l'ensenyament  obligatori,  animant-los  segons  les 

seues capacitats, a continuar estudiant.
- Fomentar  la convivència,  solidaritat  i  el  respecte  entre  els  diferents grups culturals que 

conviuen en el municipi i especialment en el barri “El Pinet”.
- Implicar a les famílies en el procés educatiu, fent-los partícips dels assoliments dels seus  

fills.
- Ensenyar als menors a utilitzar el temps d'oci de forma positiva.
- Donar difusió i col·laborar en les activitats d’oci i ocupació del temps lliure que realitze el 

Departament de Serveis Socials Generals, adreçats a menors.

III.- DURADA DEL CONVENI
El present Conveni té una vigència concreta i delimitada, estenent-se entre el dia 1 de gener i el  
dia 31 de desembre de 2012, ambdós inclusivament.

IV.- DESPESES A CÀRREC DE L'ASSOCIACIÓ “EL BASTIDOR”.
Aquesta Associació, amb la finalitat de la formació integral del menor amb entorn sociofamiliar  
més desfavorit, haurà d'assumir la totalitat de les despeses derivades de la formació específica a 
impartir, això és, despeses d'inversió (mobiliari, equips informàtics, adquisició de llibres de text  
i de consulta o lectura), subministraments d'energia elèctrica i aigua potable, i de professorat.

V.- CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA.
Amb la  finalitat  de  col·laborar  i  donar  suport,  des  de  l'àmbit  municipal,  aquesta  iniciativa 
promoguda  per  l'Associació  “El  Bastidor”,  l'Ajuntament  d'Oliva,  com  a  contraprestació 
econòmica, i atesa la finalitat social del programa-iniciativa que es porta a terme, satisfarà a  
l'Associació “El Bastidor” d'Oliva, la quantitat total de QUINZE MIL EUROS (15.000,00 €), a 
càrrec del vigent pressupost municipal (partida pressupostària 23164-489000, RC 45.605), i en 
la forma i distribució que tot seguit s'indica:
- A la signatura del Conveni, s'abonarà la quantitat d’11.250,00 €, que equival al 75% del total 
de la contraprestació.
- El 25% que resta, que suposa la quantitat de 3.750,00 euros, s’abonarà en el moment en què es  
procedesca a la justificació documental, en la forma legalment procedent, i en tot cas abans del 
31 de desembre de 2012.

VI.- ACREDITACIÓ DE LA DESPESA.
L'Associació “El Bastidor” es compromet a presentar documentació acreditativa del total de la 
despesa del programa promogut, per import mínim del total de la contraprestació econòmica 
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convinguda,  davant  l'Equip de Base de Serveis  Socials de l'Ajuntament  d'Oliva,  dintre dels  
terminis  que  a  aqueixos  efectes  s'assenyalen  des  del  propi  Equip  de  Base,  justificació  que 
posteriorment seria lliurada així mateix a les Dependències d'Intervenció-Tresoreria municipal.
De forma obligatòria,  l’esmentada entitat  haurà d’acreditar  una quantitat  mínima de 800,00 
euros en concepte d’activitats i material.

VII.- CRITERIS D'INTERPRETACIÓ DEL CONVENI.
En  el  supòsit  de  sorgir  alguna  dificultat  d'interpretació  que  dificulte  aquest  Conveni  de 
Col·laboració, o el desenvolupament del programa a desenvolupar, aquestes seran resoltes per la 
Delegació de Serveis Socials d'aquest Ajuntament.

VIII.- JURISDICCIÓ.
En  qüestions  litigioses,  les  dues  parts  se  sotmetran  de  manera  explícita  a  la  jurisdicció  i  
tribunals d'Oliva i Comarca.”

Tercer.- Autoritzar  la  regidora  Sra.  Francisca  López  Fernández  per  a  la  firma  del 
conveni.

ONZE.  MOCIÓ  DEL  GRUP  PARTIT  POPULAR  SOBRE  VIOLÈNCIA  DE 
GÈNERE

Es  dóna  compte  de  la  moció  que  presenta  el  Partit  Popular,  sobre  l’assumpte  de 
l’epígraf, i sobre la qual la Comissió Informativa de Benestar Social, en reunió que va 
tindre lloc el dia 21 de novembre de 2012, va emetre dictamen favorable.

La moció és del següent tenor:

“MOCIÓ 
La  Sra.  Mª  Consuelo  Escrivá  Herraiz,  Portaveu  del  Grup  Municipal  Partit  Popular  en 
l'Ajuntament d'Oliva (València),  d’acord amb l’article 97.3 del ROF, presenta per a la seua 
aprovació davant el Ple, la següent MOCIÓ:

Exposició de motius. La igualtat és un dels valors fonamentals en què s'assenta la nostra societat 
i el seu ordenament jurídic. Així es proclama en l'art. 1r de la nostra Constitució, i es concreta  
en el seu art. 14, la no discriminació per raó de sexe.

Correspon a tots els poders públics promoure les condicions perquè la igualtat entre les persones  
siga real i efectiva.

Es fa necessari el compromís de tots els poders públics amb les persones, promovent mesures 
efectives que siguen capaços de remoure obstacles que impedesquen o dificulten la igualtat  
d'oportunitats en tots els àmbits de la vida, ja siguen polítics, econòmics, culturals o socials.

A la Comunitat Valenciana, l'eradicació de la violència contra la dona constitueix un dels pilars 
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fonamentals sobre el qual s'assenten les polítiques a favor de la igualtat. En aquest àmbit, des de  
la Generalitat Valenciana es duen a terme fa més d'una dècada, polítiques i accions d'igualtat  
d'oportunitats, proporcionant una atenció integral a les dones víctimes d'esta xacra social. Des  
del  Consell  s'han  dut  a  terme  moltes  iniciatives  en  aquest  sentit,  destacant  els  Plans 
Quadriennals (2010-2013) de mesures per a combatre la violència que s'exerceix contra les  
dones i els òrgans consultius creats, amb l'objectiu de dur a terme el seguiment i anàlisi de les  
polítiques d'eradicació de la violència de gènere en la nostra Comunitat.

Han transcorregut més de set anys des de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de 
desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Tenint en compte els  
resultats obtinguts per aquesta llei  així com per altres experiències desenvolupades al nostre 
país, per part de la Generalitat s'ha considerat oportú elevar a rang de llei les polítiques i accions  
que es desenvolupen en aquesta matèria en la Comunitat Valenciana, fruit de la participació, de  
l'anàlisi prèvia i del consens, de totes les forces polítiques amb representació parlamentària en 
Les Corts i de les associacions i entitats sectorials.

L'objecte del projecte de Llei, tramitat pel Consell en Les Corts Valencianes és unificar, en un  
únic text, l'adopció de mesures integrals per a l'eradicació de la violència sobre la dona en totes 
les seues manifestacions, oferint protecció i assistència a les dones víctimes de la mateixa així  
com als seus fills i filles menors i/o persones subjectes a la seua tutela o acolliment.

El projecte de llei integral contra la violència sobre la dona, en la Comunitat Valenciana, pretén 
donar  una  cobertura  més  àmplia  que  la  pròpia  llei  1/2004  d'àmbit  estatal,  integrant  en  el 
concepte de violència contra la dona, a més dels derivats de la relació de parella, els casos de 
violència perpetrada contra les dones en el context laboral, social o comunitari, incloent també 
el concepte de violència econòmica, en casos de ruptura.

Es fa necessari, i aquest projecte dóna resposta a això, el reconeixement com a víctimes, a filles  
i fills subjectes a tutela o acolliment, de les dones que siguen perjudicades per esta situació.

Per tot això, se sol·licita al Ple en l'Ajuntament d'Oliva, l'adopció dels següents ACORDS

1. Recolzar l'aprovació de la Llei  Integral contra la Violència sobre la Dona en Les Corts  
Valencianes, per a l'eliminació de qualsevol tipus de violència, en qualsevol àmbit social, 
que tinga el seu fonament últim en la condició de dona.

2. Garantir que totes les víctimes puguen ser ateses per personal especialitzat, ja visquen en les  
ciutats,  o  l'àmbit  rural  i  tinguen accés  als  recursos i  serveis  que marca la Llei  que des  
d'aquest Ajuntament recolzem en la seua aprovació.

3. L'Ajuntament d'Oliva es compromet a promoure i tractar de forma transversal les accions 
derivades de la llei, implicant a totes les àrees i departaments amb vista a una coordinació  
efectiva que garantesca una assistència especialitzada a les víctimes de violència de gènere, 
des d'una perspectiva integral.

4. Traslladar del present acord al Consell de la Generalitat.

Oliva, 19 de novembre de 2012. Rubricat.”
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Atés  que,  s’ha  presentat  una  esmena  a  la  moció  transcrita,  i  en  conseqüència  al 
dictamen, que és del següent tenor:

“Salvador Fuster  Mestre,  com a portaveu del  Grup Socialista,  i  Vicent  Canet  Llidó,  com a 
portaveu del Bloc-Compromís, ambdós de l' Ajuntament d'Oliva, presentem davant plenari, a 
l'empara del  que disposa l'article 97.5 del  Reglament d'Organització Funcionament i  Règim 
Jurídic  de les  Entitats  Locals,  les  següents  esmenes a  la moció presentada per  la  Sra.  Ma.  
Consuelo Escrivá Herraiz, portaveu de Grup Popular d'Oliva, el passat 19 de novembre, amb 
número de registre 12479:

ESMENES.  Primerament,  cal  anunciar  que  es  manté  l’exposició  de  motius,  quedant  de  la 
següent forma la nostra exposició d'acords:

1. Instar  a  la  Generalitat  al  compliment  de  la  Llei  Integral  contra  la  violència  de  gènere, 
aprovada el 14 de novembre per les Corts Valencianes, per a la eliminació de qualsevol 
tipus de violència, en qualsevol àmbit social, tenint el seu fonament últim en la condició de 
la dona.

2.  Garantir que totes les víctimes puguen ser ateses per personal especialitzat, ja residisquen a 
les ciutats, o l'àmbit rural i que tinguen accés als recursos i serveis que marca la llei, i que 
des d'aquest ajuntament instem al seu compliment.

3. L'Ajuntament d'Oliva es compromet a promoure i tractar de forma transversal les accions 
derivades  de  la  llei,  implicant  a  totes  les  àrees  i  departaments  per  portar  a  terme una  
coordinació  efectiva  que  garantesca  una  assistència  especialitzada  a  les  víctimes  de 
violència de gènere, des de una perspectiva integral.

4. Exigir a la Generalitat d'una dotació pressupostària de 2 milions d'euros, per poder fer front 
al compliment de la llei, així com augmentar les oficines d'atenció a les víctimes, per tal de 
garantir l'atenció a les víctimes de gènere.

5. Donar trasllat d'aquest acord al Consell de la Generalitat.”

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

 Sr.  alcalde: “Hem  de  procedir  primer  al  debat  i  votació  de  l’esmena,  i  amb 
posterioritat,  si  s’incorpora,  passem  a  la  votació  del  que  és  la  moció  amb  les 
esmenes, i en cas que no s’incorporen també. Per tant té la paraula Sr. Fuster.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. secretari, li recorde que l’esmena la presenta el Partit 
Popular, i per tant hem de primer exposar.”

 Sr. secretari: “Disculpe. En aquest cas hi ha un dictamen. No ve la moció com a tal. 
En  aquest  cas  la  moció  no  ha  vingut  com  a  tal  al  ple.  Ve  un  dictamen.  Està 
dictaminada i jo he llegit el dictamen íntegre. És el cas del partit que presenta si és la 
moció allò que ve directe al ple, si no, no.”

 Sr.  alcalde: “En  qualsevol  cas,  Sr.  Fuster  té  la  paraula.  Sra.  Escrivá,  no  té  la 
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paraula.”

 Sr.  Fuster  Mestre: “Nosaltres,  efectivament  explicarem un poc  els  motius  pels 
quals  hem presentat  aquestes  esmenes  a  la  moció  presentada  pel  Partit  Popular; 
perquè pesem que estem parlant d’un assumpte molt important, i on és fonamental la 
prevenció i  la  sensibilització,  per  tal  d’aconseguir  la  complicitat  de la  societat  i 
l’entorn. Per això, les administracions públiques, pensem, han de posar en marxa 
tots els recursos necessaris per protegir els drets de les dones a viure sense violència 
de gènere. A pesar que continua sent un problema, i tots ho reconeixem dia a dia, 
molt  greu,  i  sense  resoldre  dins  de  la  nostra  societat,  des  de  l’any  2011  els 
pressupostos del govern de l’estat s’han vist reduïts en un 27%, poc més de vuit 
milions d’euros, mentre que en els pressupostos d’enguany el retall ha sigut d’un 
milió més d’euros dins dels programes d’assistència social per a les dones víctimes, 
i  menors  esposades  a  la  violència.  L’observatori  de  la  violència  de  gènere,  del 
consell  del  poder  judicial  ja  ha  fet  una  seriosa  advertència.  Les  retallades  són 
responsables del fet que moltes dones retiren la denúncia, ja que es troben en una 
situació  de  desprotecció  després  de  presentar-la.  Per  tant,  pense,  i  estem  es 
disposició de poder afirmar, que aquestes retallades en polítiques d’igualtat  estan 
posant en risc les dones, i amb elles les seues filles i fills. A més, la Generalitat 
Valenciana està reduint els pressupostos, els recursos, i els serveis d’atenció i lluita 
contra la violència de gènere; ja que sense anar més lluny, enguany han tancat 32 de 
les 48 oficines d’atenció a les víctimes del delicte; a més de llevar l’assessorament 
jurídic, perquè hagen d’assumir-lo d’alguna forma els mateixos ajuntaments, com si 
no assumírem ja prou coses que no són competència nostra. Volem, en definitiva, 
que no es reduesquen els recursos i els pressupostos necessaris per poder continuar 
realitzant campanyes de prevenció, sensibilització, i suport a les dones. Per això li 
demanem a  la  Generalitat  Valenciana,  com ha  llegit  el  Sr.  secretari,  que en  els 
pressupostos tornen a consignar la quantitat de dos milions d’euros, que és el que hi 
havia fins ara, per poder atendre les demandes d’aquelles víctimes de violència de 
gènere.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo torne a repetir-li al Sr. secretari; jo pense que el dictamen 
d’aquesta moció, la tinc ací, no m’ho he inventat; el fer que hi haja esmenes és a 
banda; poden incloure’s, votar-se per a la inclusió, per a la modificació o tot el que 
consideren; però jo sí que tinc ací una dictamen de la moció perquè va anar a la 
comissió, perquè els torne a recordar que aquest partit polític presenta les mocions 
sempre amb temps i forma perquè vagen a la comissió i es puguen esclarir, adherir, 
fer-la conjunta, presentar el que consideren. Però bé, ja veiem que una vegada més 
va un poc tot per la travessa. Com que forma part d’aquest despatx, perquè jo sí que 
el tinc, la intervenció em constava, i ara lamente que aquestes esmenes no les hagen 
comunicades als altres grups que formen part del quatripartit. Però jo torne a dir que 
en  el  despatx  consta  la  intervenció  de  la  Sra.  Yolanda  Pastor  on  no  li  sembla 
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correcta  la  forma en què està  presentada  la  moció,  i  la  poca  informació  que es 
transmet al respecte. Dir que aquest grup que ha treballat per portar-la no té cap 
inconvenient d’acceptar i votar a favor qualsevol esmena o proposta que la millore, 
enriquesca o aporte més informació. Tampoc sabem, i ens agradaria saber-ho per a 
rectificar en les futures mocions que presentarem el Partit Popular, quina seria la 
forma en què s’haurien de presentar si aquesta no els agrada. El que queda clar és 
que el Partit Popular, amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència 
contra la dona, establert així per les Nacions Unides en l’assemblea realitzada el 17 
de desembre de 1999, tenim la necessitat de per mitjà d’aquesta moció, continuar 
reiterant el nostre ferm compromís en la lluita contra qualsevol tipus de violència 
que  sofresquen  les  dones.  Retre  homenatge  a  totes  i  cadascuna  de  les  víctimes 
d’aquest tipus de violència, i a les seues famílies, ja que el seu exemple de superació 
anima el nostre treball dia a dia. Rebutjar i condemnar totes les formes de violència 
contra les dones, per ser una greu violació dels drets humans, i la major mostra de 
discriminació; constatar l’esforç que al llarg dels últims quinze anys s’ha fet per part 
de les diferents administracions, amb la finalitat d’acabar amb aquest llast social. 
Apostar per una societat lliure de violència contra les dones, respectuosa amb els 
drets fonamentals, i en igualtat entre homes i dones. Manifestar que en el silenci s’és 
còmplice directe de la violència contra la dona; només mitjançant la denúncia i la 
sensibilitat de tota la societat posarem fi a aquesta dura realitat. Involucrar tota la 
societat perquè siga conscient que els menors han de ser objecte de protecció de la 
llei, d’igual forma que h són les seues mares, i per tant que disposen de totes les 
mesures de prevenció i protecció previstes en la mateixa. Manifestar la necessitat de 
prestar el  mateix recolzament  a les víctimes  perquè puguen refer  la seua vida,  i 
exercir la seua llibertat i autonomia. Recolzar accions per a una especial atenció a 
les  dones  que  a  més  de  sofrir  maltractament  es  troben  en  situació  d’especial 
vulnerabilitat, dones amb discapacitat, majors, immigrants, etc. Impulsar el mateix 
esforç per aprofundir en el coneixement de la magnitud i dimensions de la violència 
contra les dones, donant visibilitat, cada vegada més, a altres formes de violència. I 
Aquestos  són  alguns  dels  arguments  pels  quals  el  Partit  Popular  vam tindre  la 
necessitat de presentar aquesta moció. Però és més, davant les esmenes i l’argument 
i defensa que ha fet el Sr. Fuster, dir-los que està clar que vostés són desconeixedors 
del  que  es  treballa.  Miren,  el  Partit  Popular  posa  en  marxa  el  pla  d’assistència 
integral contra la violència de gènere; el Partit Popular ha presentat en el Congrés la 
iniciativa per posar en marxa una cartera integral de serveis per a les víctimes de 
violència de gènere, es tracta d’un servei comú a totes les comunitats autònomes que 
garantesca l’atenció permanent, urgent, i especialitzada a aquestes dones i els ses 
fills; la inclusió dels menors dins de la protecció de les víctimes de la violència de 
gènere és una de les reivindicacions del Partit Popular en l’anterior legislatura, que 
recordem que va ser rebutjada en moltíssimes ocasions pel Partit Socialista en el 
parlament.  L’objectiu  és  que  hi  haja  una  major  coordinació  entre  govern  i 
administracions que garantesca la seguretat de les víctimes, amb eficàcia. I el govern 
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ja està treballant en aquesta línia, amb una xarxa nacional d’unitats dependents de 
les comunitats autònomes i les delegacions de govern. En la confederació sectorial 
d’igualtat es va aprovar un grup de treball amb les comunitats autònomes i ciutats, 
per a l’elaboració d’una proposta comú per a la millora de la coordinació i la posada 
en marxa d’un pla personalitzat per a les víctimes. És dins d’aquesta proposta on es 
treballa l’acord per establir definitivament aquesta cartera integral de serveis. Per 
tant, els recorde que nosaltres anem a acceptar tot el que siga beneficiós, totes les 
esmenes que vostés, per la travessa presenten en aquest ple, i que no van ser capaços 
de presentar en la Comissió de Benestar Social perquè pugueren portar-se endavant, 
perquè no les tenien ni mirades, ni treballades. Sempre davant d’una proposta del 
Partit Popular és on vostés reaccionen per modificar i anar un poc en contra. Però els 
torne a repetir, les inclusions dels menors dins de la protecció de les víctimes de la 
violència de gènere, és una reivindicació del Partit Popular, que ara porta endavant i 
que en l’anterior legislatura, de forma molt reiterada, va rebutjar el Partit Socialista, 
el de vosté.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc dir que Projecte Oliva votarem tota mesura que 
implique anar contra la violència integral contra la dona; però sí que lamente que ací 
cada membre de cada partit polític faça una dissertació sobre el que s’ha fet més, el  
que s’ha fet menys. Únicament hem de dir que aquesta moció es porta a la comissió, 
i ni tan sols s’havia publicat, es va publicar el dia 28, fa dos dies perquè la gent ho 
sàpiga; nosaltres no havíem tingut ni temps a llegir-la quan es va fer la comissió. La 
Sra. Yolanda Pastor, desconeixedora del fet si s’havia publicat o no, demana que des 
del grup que presenta la moció, quines són les bases i els motiu de la llei que va a 
recolzar-se o publicar-se; fins i tot, si estava o no aprovada. Curiosament el membre 
de la Comissió de Benestar Social li contesta en aquella comissió que no ho sabia, 
que ho portava  a  la  comissió però  que no tenia  més documentació.  És  més,  en 
aqueixa comissió la Sra. Yolanda Pastor aporta documentació, que tots recordaran, 
els membres de la comissió, on es marcaven quins eren els pilars o les bases de la 
llei, i la Sra. Yolanda Pastor no presentava la moció. Sí que he de dir que lamente 
que quan es presente una moció en la comissió, efectivament com ha dit la Sra. 
Chelo Escrivá, s’ha de debatre, Maria Consuelo Escrivá Herraiz, perdone vosté, i 
aportar documentació per tal de millorar-la; o almenys explicar-la. Jo he tingut la 
deferència, i m’he preocupat de llegir la llei.  No sé si la persona que presenta la 
moció l’ha llegida. Però al final de tot açò el que queda és que hi ha unes mesures 
per a eradicar d’una vegada per totes la violència de gènere, sobretot contra la dona. 
Efectivament, com diu, es protegeix els xiquets i xiquetes, però també els qui estan 
subjectes  a  tutela  o  acollida;  tal  vegada  algunes  persones  no s’han llegit  la  llei 
totalment. I una de les coses principals que s’ha de deixar clar és que aquesta llei és 
una cosa de tots. I el que afecta l’Ajuntament d’Oliva en concret, apareix en l’article 
50, que no sé si les persones que han presentat la moció ho saben, on es planteja i es  
diu  “Mesures  d’àmbit  policial.  Plans  locals  de  seguretat.  Els  serveis  policials 
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promouran  l’aprovació  de  plans  locals  de  seguretat,  i  plans  estratègics  per  al 
tractament  de  la  violència  sobre  les  dones.”  Aqueixa  és  una  tasca  que  hem de 
començar a fer ja, és una competència nostra, de l’ajuntament. Independentment que 
sumem  tots  els  esforços  des  de  Benestar  Social,  i  tota  l’ajuda  possible  de  les 
persones especialitzades. He de dir que sobre aquesta llei hi ha una cosa important, i  
ho dic perquè ho vivim en els jutjats, per la meua professió; és molt important la 
immediatesa i sobretot els recursos econòmics; i els recursos econòmics no depenen 
d’aquest ajuntament, malauradament. Per tant jo demane a tots els grups polítics, 
PP, PSOE, Bloc, tots,  que mirem realment  què és el  que estem recolzant;  estem 
recolzant mesures per a eradicar aquest llast que és la violència contra la dona. I la 
resta, les medalles de qui ha fet açò, o qui ha fet allò altre, les podem deixar de 
banda, Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz.”

 Sr. Fuster Mestre: “Simplement per manifestar que li recorde que la moció es va 
presentar el dia 19, es va portar a comissió dos dies després, el dia 21; jo no entraré 
en el debat, ni consideraré per què el representant del Partit Popular no va saber, o 
no va voler, explicar la moció a la resta de companys de la Comissió de Benestar 
Social. Sí que voldria dir-li que mire si se n’adonen que la moció vostés la presenten 
el  dia 19, i  diu clarament  en els  acords “Recolzar  l’aprovació de la llei  integral 
contra  la  violència  sobre  la  dona.”  I  resulta  que  quatre  dies  abans  les  Corts 
Valencianes ja ho havien aprovat.”

 Sr.  alcalde: “Sra.  Escrivá,  li  demane  per  favor  que  intervinga  quan  tinga  la 
paraula.”

 Sr. Fuster Mestre: “Aleshores, quina diferència hi ha entre recolzar i demanar el 
compliment d’allò que han aprovat les Corts Valencianes? No hi ha absolutament 
cap diferència. Per tant podem parlar del que considerem oportú. Nosaltres pensem 
que les  esmenes  enriquiran  molt  més  aquesta  moció,  i  beneficiaran  tot  allò  que 
afecte a les dones amb maltracte de violència de gènere.”

 Sr.  Salazar Cuadrado: “Jo no m’allargaré  massa en  el  tema aquest,  perquè és 
evident que tots els anys per ara hem presentat mocions en contra de la violència de 
gènere; tots els anys quan arriba el dia de la violència de gènere ens en recordem i  
presentem la moció; altra cosa és que els governs, sobretot els governs autonòmics i 
de l’estat, que són els qui tenen la potestat per posar els mitjans econòmics, perquè a 
la fi tot açò es queda en bones intencions; una llei si no es dota econòmicament, la 
veritat és que serveix de ben poc; i en aquest cas el que es pretén, com jo he vist en 
les esmenes que es presenten, dotar econòmicament perquè puga complir-se tot allò 
que  marca  la  mateixa  llei,  aprovada  el  dia  14;  evidentment  la  moció  del  Partit 
Popular diu “recolzar l’aprovació de la llei”,  i  la presenta el  dia 19, i ja s’havia 
aprovat el dia 14. La veritat és que aqueix primera proposta d’acord la veritat és que 
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no estava massa ben indicada, perquè ja s’havia aprovat la llei; altra cosa és recolzar 
la llei  integral,  que s’havia aprovat el dia 14; però bé.  No entrarem en aqueixes 
tortuositats, una trista realitat és que cada any hi ha més dones maltractades, hi ha 
més casos de violència de gènere, i és alguna cosa que preocupa molt a la societat, i  
per  suposat  als  seus  representants  també;  i  a  nosaltres  ens  preocupa,  i  per  tant 
l’única cosa que volem és recolzar  aquelles  propostes que vagen encaminades  a 
eradicar el llast social; i en aquest cas, és evident que l’esmena que es presenta per 
part del Grup del Partit Socialista i del Bloc, enriqueixen notablement la moció que 
en un principi va presentar el Partit Popular; i per tant en lloc de debatre ací i vore la 
part política de qui s’emporta el gat a l’aigua en aquest sentit, el que sí que volem és 
demanar, independentment de tot això, que s’aporte la part econòmica necessària, 
com diuen les esmenes que es presenten, perquè es puga portar a cap tot allò que, 
com he dit, proposa la llei per eradicar aquesta violència de gènere. Si no és així, per 
molt que insistim en el tema i en la llei, la llei per si mateix no pot garantir res si no 
està dotada econòmicament, de res valdrà i una vegada més estarem garbellant aigua 
ací  en  el  plenari  de  l’Ajuntament  d’Oliva.  Per  tant,  recolzarem aquesta  esmena 
perquè és de sentit comú, i complementa la llei que per si mateix econòmicament no 
diu res; sí que proposa ferramentes que poden anar encaminades a combatre aquest 
llast social, però si hi ha un contingut econòmic; sense ell, difícilment es pot traure 
avantatge d’aquesta llei.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. Fuster, i què si es presenta quatre dies després? També 
van a aprovar-la vostés ara i ja li he dit abans que de forma molt reiterada el Partit 
Socialista ho va negar al Partit Popular, ho va rebutjar. no ho acceptava. I també 
aprovarem després, passarem una moció conjunta que ja ha anat al plenari  de la 
Mancomunitat  dimarts; què significa això? Significa que el que fa és reiterar-ho, 
aprovar-ho,  confirmar-ho.  O siga no passa res,  si  nosaltres  tenim hui  el  plenari, 
quina  culpa  tenim de  tindre  hui  el  plenari  i  no  haver-lo  tingut  abans?  S’hauria 
presentat abans. I el que torne a dir-los és que ací ningú abandera res, almenys el 
Partit Popular, simplement fem la feina. I sempre que fem la feina ens trobem que 
vostés intenten rebatre això. Ja els he dit que ens sembla perfecte, les esmenes i tot 
el que pretenguen fer, que nosaltres ho aprovarem, que no passa res; però és que 
sempre ho fan ací, ja li dic, per la travessa. I després, he escoltat també al Sr. Blai  
Peiró, disculpe que no diga el segon cognom, és que no me’l sé, ha dit que no va 
tindre  temps  de  llegir-la;  jo  pense  que  la  Comissió  de  Benestar  Social  es  va 
convocar en temps i forma, i allí estava perquè es llegira. I també ha dit si s’havia 
publicat on, o és que ací per poder estudiar, o llegir, una moció que presenten els 
grups  polítics  ha  d’estar  publicada  en  alguna  revista  local,  o  al  Levante,  o  Las 
Provincias,  o  algun  periòdic  d’aqueixos;  no  ho  entenc.  O  li  preguntaré  al  Sr. 
secretari; abans d’aprovar una moció, ha d’estar publicada? Jo pense que no; que no 
és la qüestió. Per tant, no hi ha més debat; simplement el Partit Popular presenta una 
moció, vostés presenten unes esmenes, a nosaltres ens sembla perfecte tot el que 
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siga reivindicar, acceptar i portar endavant, i res més. I ja està.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Intentaré ser molt breu. En primer lloc jo no estava en aqueixa 
comissió,  però  en  principi  se  m’ha  dit  que  no  es  va  aportar  cap  documentació 
complementària  del  que era el  simple  full  per tal  de votar-lo.  Per  tant  nosaltres 
desconeixíem el text. Mire si desconeixíem el text que es va publicar fa dos dies, 
molt més tard que quan es va fer la moció. En tot cas, jo sí que vull dir-li a la Sra.  
Maria Consuelo Escrivá Herraiz, que sí que coneixem el seu segon cognom, que 
felicite  al  Partit  Popular  per  la  sensibilitat  que té  en aquest  assumpte,  igual  que 
felicite  al  Partit  Socialista  i  al  Bloc-Compromís,  que  han  aportat  esmenes  per 
millorar-la.  Ja li  pic dir  que aqueixes esmenes no han eixit  del meu partit,  però 
nosaltres les recolzarem, les esmenes i la seua moció. Per tant, enhorabona a tots els 
grups polítics.”

 Sr.  alcalde: “Probablement  si  aquesta  bona  entesa  que  s’ha  produït  en  aquest 
plenari s’haguera produït en les Corts Valencianes, i en les comissions de treball de 
les Corts Valencianes, on els diferents grups polítics van presentar esmenes, entre 
ells Bloc-Compromís, com la de la immediatesa, o com la de l’equilibri territorial, 
no hauria requerit que altres grups no hagueren presentat esmenes en aquest plenari 
si el Partit Popular en les Corts Valencianes ho haguera acceptat. Aquest plenari sí 
que ho ha fet i per tant hem de felicitar-nos tots.”

Sotmesa a votació l’esmena presentada, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda 
aprovar-la i consegüentment s’incorpora al dictamen.

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

Primer.- Instar a la Generalitat al compliment de la Llei Integral contra la violència de 
gènere, aprovada el 14 de novembre per les Corts Valencianes, per a la eliminació de 
qualsevol tipus de violència, en qualsevol àmbit social, tenint el seu fonament últim en 
la condició de la dona.

Segon.- Garantir que totes les víctimes puguen ser ateses per personal especialitzat, ja 
residesquen a les ciutats, o l’ambit rural i que tinguen accés als recursos i serveis que 
marca la llei, i que des d'aquest ajuntament instem al seu compliment.

Tercer.- L'Ajuntament d'Oliva es compromet a promoure i tractar de forma transversal 
les accions derivades de la llei, implicant a totes les àrees i departaments per portar a 
terme  una  coordinació  efectiva  que  garantesca  una  assistència  especialitzada  a  les 
víctimes de violència de gènere, des de una perspectiva integral.
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Quart.- Exigir a la Generalitat d'una dotació pressupostària de 2 milions d'euros, per 
poder fer front al compliment de la llei, així com augmentar les oficines d'atenció a les 
víctimes, per tal de garantir l'atenció a les víctimes de gènere.

Cinqué.- Donar trasllat d'aquest acord al Consell de la Generalitat.

DOTZE.  MOCIÓ  DEL  GRUP  PARTIT  POPULAR  DE  REIVINDICACIÓ 
SOBRE  UNA  REDUCCIÓ  DE  COSTOS  EN  LES  TARIFES  ELÈCTRIQUES 
PER ALS POUS DE REGANTS

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

“MOCIÓ 
Que presenta D. Mª Consuelo Escrivá Herraiz, portaveu del Grup Municipal Partit Popular en 
l'Ajuntament d'Oliva, en nom i representació del mateix, per mitjà del present escrit, i fent ús de  
les atribucions que li confereix i a l'empara d'allò que s'ha establert per 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, eleva al Ple de la corporació per al seu debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La complexa situació que travessa el sector agrari valencià, a causa de la crisi de preus en què 
intenten sobreviure els agricultors valencians en l'última dècada, s'ha traduït en l'abandonament 
de milers d'hectàrees.

Els ajuntaments són conscients de la importància que l'agricultura suposa per a una part molt 
important de les poblacions valencianes, així com de la necessitat adoptar iniciatives dirigides a 
millorar la seua realitat.

El baix preu que es paga als agricultors per les seues collites ve unit als cada vegada més elevats 
costos de producció i a les condicions climatològiques que afecten aquest sector, així destaquem 
la sequera extrema que pateix l'horta valenciana en els últims anys i que ha obligat a extraure  
l'aigua dels pous de reg. En els últims anys el preu de l'energia elèctrica que paguen els pous de 
reg s'ha incrementat en un 70%.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies arreplegant el sentir dels ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana, lidera la reivindicació d'adequar el preu de l'energia elèctrica destinada a 
ús agrícola per mitjà de la formalització amb les associacions de regants, de nous contractes de 
subministrament elèctric més coincidents a la realitat i complexa situació que travessa el sector  
agrari.

Els ajuntaments valencians, com a Administració més pròxima i més sensible a la realitat dels  
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seus  municipis,  han  de  fomentar  les  iniciatives  que  generen  competitivitat  i  creixement 
econòmic  posicionant-se  del  costat  d'aquest  sector  tan  propi  de  la  nostra  Comunitat.  És 
necessari promoure canvis, per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS

PRIMER. Que l'Ajuntament sol·licite a les Companyies elèctriques una reducció de costos en 
les tarifes elèctriques per als pous de regants.

SEGON. Traslladar  aquesta  Moció al  Ministeri  d'Indústria,  Energia  i  Turisme,  així  com al  
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Oliva, 9 de novembre del 2012. Rubricat.”

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular, davant la situació que es va produir en la 
comissió,  lamentem vore  com davant  d’aquesta  proposta  del  Partit  Popular,  que 
l’única cosa que pretén és que treballem per ajudar, en aquest cas que ens ocupa els 
nostres agricultors,  a vostés no se’ls va ocórrer altra cosa que deixar-la sobre la 
mesa, i a més d’acusar que l’havíem copiada d’un membre del Consell Local Agrari, 
com van dir també en aqueixa comissió; i que era el nostre regidor Andrés Sánchez 
qui  l’havia  treta  d’ahí,  la  idea.  Jo  pense  que  vostés  no  s’han  plantejat  que 
possiblement aqueix membre del Consell Local Agrari la va llançar per haver-li-la 
comunicada el Partit Popular. Ens sembla al Partit Popular que haurien d’acceptar 
d’una vegada per totes que existim, que estem en aquest ajuntament per treballar per 
tots els ciutadans d’Oliva, i que les coses són més senzilles que els objectius que 
vostés pretenen que no és altre que tombar-la pel simple fet d’haver-la presentada el 
Partit Popular. Existeix alguna cosa que es diu adherir-se a la moció, o una altra que 
és fer-la conjunta, que per a res el Partit Popular estem en desacord, i que a més han 
tingut, i continuen tenint l’opció, per haver-la portada en temps i forma, haver anat a 
la Comissió de Foment Econòmic, i estar en aquest moment com un punt de l’ordre 
del dia, i que el Partit Popular acceptaríem gratament que reconsideraren pel bé i 
necessitat de tors els nostres llauradors. A més recordar-los, com ja va fer el regidor 
Vicente Morera en la comissió, que és una moció consensuada i redactada per tots 
els grups polítics en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I que en 
altres municipis l’han presentada, exactament igual, altres grups que no són el Partit 
Popular;  com  ara  el  Bloc-Compromís,  aquesta  mateixa  moció,  amb  la  mateixa 
redacció, l’ha presentada a l’Ajuntament d’Almoines. Li proposaria, no sé si seria a 
la  millor  massa  atreviment  d’aquesta  regidora  cara  a  vosté,  Sr.  alcalde,  que 
reconsideraren la postura que han adoptat,  pel bé, i si cal de tots els llauradors i 
ciutadans, i si considera fer un recés per reconsiderar-ho, els ho agrairíem.”

 Sr.  alcalde: “Mire,  Sra.  Escrivá.  No  cal  que  peque  de  falsa  modèstia  dient 
l’atreviment  al  Sr.  alcalde.  No cal,  no  cal  que  peque  de  falsa  modèstia.  El  Sr. 
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alcalde, juntament amb el seu grup, ja ho havia reconsiderat, per tant no fa falta cap 
recés,  perquè  ja  havia  estat  reconsiderada  aqueixa  decisió,  i  anem a  recolzar-la. 
Entenc, pel que he pogut saber, que la resta de portaveus, que ara tindran la paraula,  
també  han  pres  aquesta  consideració,  amb  independència  de  la  intervenció  que 
facen.”

 Sr.  Fuster  Mestre: “Vosté  ja  ho  ha  anunciat,  ho  ha  comentat,  ho  ha  avançat, 
nosaltres  anem a votar  a  favor,  perquè pensem que ja  és  massa abusiu la  tarifa 
elèctrica que es carrega sobre els motors de reg, que per altra banda tenen, i no s’ha 
d’oblidar.  Han  de  repartir  en  un  augment  sobre  el  preu  de  l’aigua  que  recau, 
precisament,  en els  regants.  I  la  veritat  és que al  preu que estan actualment  les 
taronges, significa pràcticament la mort del llaurador; ja que a banda de totes les 
despeses, no pot assumir un cost, encara més alt, en l’aigua, que a més saben vostés 
que  és  un  element  imprescindible  i  necessari.  Jo  a  vegades,  Sra.  Escrivá,  em 
sorprenc, i li ho dic amb tot el carinyo que vosté em té a mi, i jo li tinc a vosté; de  
veritat. és que acaba de dir una série de coses en les quals em deixa a mi sorprés, 
valga la reiteració. Perquè jo sí que estava en el Consell Local Agrari, i sé què és el 
que va parlar el seu membre en el consell, i què és el que no va parlar. Per tant, no 
ens  agrada  que  el  Partit  Popular,  ni  cap  altre  grup  de  l’ajuntament,  usurpe  les 
propostes del Consell Local Agrari. Vosté té un membre allí, com la resta de grups, 
que tenim diferents membres en el consell. Per tant, si el Consell Local Agrari fa 
una proposta, que a més es queda d’acord per unanimitat de tots els qui componem 
el Consell Local Agrari, inclós el membre del Partit Popular, que aqueixa proposta 
és  debatrà,  es  treballarà  dins  del  Consell  Local  Agrari,  quina  casualitat  que  la 
mateixa proposta, uns dies després, vinga com una moció del Partit Popular; que ja 
li dic que aprovarem. La recolzarem. Però el que no ens agrada és que s’usurpe, 
torne a repetir, les funcions dels representants de les organitzacions agràries, dels 
representants dels sindicats agraris, dels representants de les SAT i motors, i de tots 
els qui estem allí conformant el Consell Local Agrari. Simplement això. I no diga 
certes coses que jo no vaig vore allí, no les vaig viure. Li recorde, i li repetesc, que 
jo sí que estava.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo també estava en el Consell Local Agrari, i a més sóc 
membre del Consell Local Agrari, i és evident que quedàrem que aquesta proposta, 
no  del  Partit  Popular,  que  va  nàixer  al  si  del  mateix  Consell  Local  Agrari,  es 
tractaria,  es  redactaria  una  moció,  es  presentaria  al  plenari,  però  efectivament, 
després d’haver-se treballat en el mateix Consell Local Agrari. El que no podem fer 
és copiar totes les deliberacions que emanen del Consell Local Agrari, i després fer-
les com si foren pròpies; això és totalment deslleial, per no dir deshonest també. Per 
tant, allí es va parlar del tema, i es va quedar de redactar una moció. El que passa, i  
no és per intentar fer-nos els llastimosos, que la persona que s’havia d’encarregar, 
que és el secretari, tots sabem que ha passat una vicissituds familiars, per qüestions 
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de salut d’un familiar d’ell, que per cert la setmana passada va faltar, i per tant no ha 
pogut redactar  la  moció;  però això no vol dir  que efectivament  anem a donar-li 
l’esquena a aquesta moció. A aquesta i moltíssimes més que vingueren com aquesta 
perquè és evident que el camp valencià està agonitzant. Però no agonitza d’ara, és 
des de fa molts anys, fa moltíssims anys que està agonitzant, i sembla que els govern 
autonòmics no han sigut capaços de fer tot allò que feien per poder garantir una 
mínima renda als nostres llauradors per poder mantindre l’activitat  que de forma 
tradicional han desenvolupat durant tants anys i cal, com tots sabem dir, que ha sigut 
un dels principals,  per no dir  el  principal  sector de l’economia valenciana molts 
anys, i hui encara té una importància relativa com sabem, però que està de capa 
caiguda com sabem, com he dit, des de fa anys ha entrat en crisi a conseqüència dels 
baixos preus que es paguen als llauradors. Aquesta moció l’aprovarem, com he dit; 
l’aprovarem, no repetiré el motiu, però sí que creiem que hauria sigut més valenta en 
la  introducció,  que  efectivament  és  així,  que  el  preu  de  l’energia  elèctrica  que 
paguen els pous de reg s’ha incrementat un 70% en els últims anys, pensem que la 
primera proposta que fa “que l’ajuntament sol·licite a les companyies elèctriques 
una reducció de costos”, clar una reducció de costos pot ser un u per cent, o un dos 
per  cent;  i  ja  portem un 70 carregat  a  sobre.  Crec que hauria  sigut més valent, 
hauríem sigut més valents tots, i Així s’estudiarà, perquè en el Consell Local Agrari 
estudiarem aquesta moció, i si es pot millorar, en pròxims plenaris farem propostes 
que milloren aquest acord; pensem que si s’ha augmentat un 70%, cosa que ofega de 
forma notable el llaurador valencià, també seria raonable que s’abaixara, un 40%, un 
50%, un 60% o un 70% les tarifes elèctriques que paguen els pous de reg, que a la 
fi,  com ha dit  el  Sr.  Fuster,  acaba repercutint  en l’usuari  que no és altre que el 
llaurador. Per tant, recolzarem aquesta moció, totes les que vinguen en aquest sentit, 
perquè per molt que fem i demanem, sempre serà poc per defensar un sector tan 
important  com l’agrari.  I  sí  que ho tractarem en el  Consell  Local  Agrari,  en el 
pròxim, per poder millorar aquesta proposta, en el sentit com he dit d’economitzar al 
màxim el que paguen els llauradors, en aquest cas els d’Oliva.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo seré un poc més breu. Simplement dir que recolzarem la 
moció del Partit Popular., I també recolzarem en el seu dia, quan vinga, la proposta 
del  Consell  Local  Agrari,  que  és  un  òrgan  municipal,  i  per  tant  espere  que  la 
proposta que porte el consell millore aquesta que hui es presenta; però recolzarem 
les dos.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc dir-los que jo no els repetiré, ni els diré a 
vostés els insuls de deslleials, deshonesta i usurpar. Però també m’agradaria dir-los 
que jo no sé si vostés no se n’assabenten. Vostés saben la redacció d’aquesta moció 
d’on a eixit? És que pense que no ho saben. Per a dir els qualificatius que ens acaben 
de propinar d’haver-la presentada dos dies després. I el Consell Agrari, consultiu, 
els torne a repetir que és un òrgan consultiu. D’acord. Per tant, si saberen la redacció 
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d’aquesta moció d’on ha eixit, no haurien propinat els desqualificatius que acaben 
de  propinar.  Per  tant  assabente-se’n  un  poc  abans  de  parlar  i  de  propinar  els 
desqualificatius que acaben de fer. I possiblement quan algun membre del Consell 
Local Agrari llances millorar aquesta proposta, és que abans s’ha tractat en un altre 
òrgan superior. Per tant ací ni usurpem, ni som deshonestos, ni deslleials. I de tota 
forma una altra cosa abans d’acabar. Si vostés en lloc de recolzar-la volen adherir-
se, o volen redactar-la de forma conjunta, aquest partit no té cap inconvenient. Els 
ho he dit  abans. Simplement  la pretensió que treballem a favor del ciutadà,  i en 
aquest cas dels llauradors afectats.”

 Sra. Ibiza Cots: “Des de Bloc-Compromís recolzarem la proposta. Només dir que 
evidentment jo també forma part del Consell Local Agrari, i estava. I simplement és 
que ens hauria agradat que s’hauria pogut treballar molt més, i portar ací una moció 
conjunta, de tots, representant efectivament la proposta del Consell Local Agrari. No 
ha sigut així. Aquesta està bé, la recolzarem, i quan vinga l’altra, segurament també, 
perquè serà igual o millor.”

 Sr. Fuster Mestre: “Si usurpar és una desqualificació, li demane mil disculpes. Si 
usurpar, torne a repetir és desqualificació; no ho sé, no tinc el diccionari a prop; però 
ho  consultaré.  I  ja  parlarem.  I  crec  que  vosté  no  ha  entés.  Això  d’adherir-se  i 
redactar conjuntament. JA sabem que el Consell Local Agrari és un òrgan consultiu. 
Sabem que a més vénen a treballar; i a més, els membres que el componen ho fan 
molt bé, i posen molta voluntat. Per això, si fan una proposta, el que hem de fer 
nosaltres, crec jo, és recollir la proposta, treballar conjuntament amb ells, i després, 
si s’eleva la proposta que vaja a la Comissió de Foment Econòmic, i posteriorment, 
mitjançant moció, acord, o el que siga, que vinga al plenari. Això és el que diem.” 

 Sr. alcalde: “El tema està suficientment debatut; els recorde que és una moció a la 
qual votarem tots a favor. Per tant, siga molt breu Sr. Salazar.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “He  parlat  de  deslleialtat.  Efectivament  jo  considere 
deslleialtat aquella persona que de forma premeditada s’apropia d’alguna cosa, una 
idea, o una proposta d’una altra; en aquest cas del Consell Local Agrari. Per a mi 
això és deslleialtat. Un Consell Local Agrari que efectivament és un òrgan consultiu, 
però el  que no podem fer  és  oblidar-lo,  ni  apartar-lo,  ni  discriminar-lo  més.  La 
veritat  és que estem fent-li  un mal favor. Ja no els polítics,  les persones que de 
forma totalment desinteressada participen i fan una tasca molt bona, i per tant, si 
estem apropiant-nos d’allò que ells proposen i volen que es treballe, per a mi això és 
deslleialtat.  I  deshonestitat  també,  políticament  parlant.  Perquè tant  val  una cosa 
com l’altra. És evident que la deslleialtat i la deshonestitat en un cas com aquest està 
clarament  reflectit.  Jo  crec  que  efectivament  hem de  respectar  el  Consell  Local 
Agrari, i hem de treballar tots conjuntament per millorar, com he dit el sector agrari 
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de la  nostra  ciutat,  sense  discriminar  absolutament  ningú,  o  apropiar-nos  de  les 
idees, en aquest cas del Consell Local Agrari.”

 Sr. alcalde: “Siga breu, per favor, Sra. Escrivá.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo no torne a repetir els desqualificatius. Jo sí que li accepte 
les disculpes, perquè la veritat Sr. Fuster que sí que és ofensiu. Dir-los que el Partit 
Popular té una estructura política que pel que he escoltat, ací es desconeix; i que es 
treballa i es remeten aquest tipus de mocions treballades de forma àmplia, que pot 
afectar  a  molts  sectors,  es  treballen  de  dalt  i  s’envien  i  es  remeten  als  Partits 
Populars  dels  distints  ajuntament.  Per  tant,  tota  aqueixa  maquinació  d’usurpar, 
deshonestitats,  i  tots  els qualificatius aqueixos,  i  oblidar,  que ha sigut l’últim,  la 
veritat és que pense que sobren. El Partit Popular té una estructura política on es 
treballen  aquest  tipus  de  mocions  generals.  I  s’envien  als  grups  populars  des 
diferents ajuntament.  Per tant  pense que està un poc fora de lloc,  si  conegueren 
aqueixa estructura política que tenim, de dir tot el que han dit.”

TRETZE.-  PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DELS 
CRÈDITS  DEL  CAPÍTOL  I,  CORRESPONENTS  A  LA  PAGA  EXTRA  DE 
DESEMBRE DE 2012.

El Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de 
foment de competitivitat, en l'apartat 1 del seu article 2, va establir l'obligació de reduir 
les  retribucions  anuals  de 2012 del  personal  al  servei  del  sector  públic,  en l'import 
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre, en els termes 
allí regulats.

L'aplicació del que disposa esta norma, obliga a les Entitats locals, igual que a la resta 
del sector  públic,  a complir  amb una triple  obligació  en relació  a les retribucions  a 
percebre, en el present any 2012, pel personal al seu servei:
• Supressió  de  la  paga  extraordinària,  i  de  les  pagues  addicionals  de  complement 

específic o equivalents, corresponents al mes de desembre.
• Reducció  de  les  retribucions  anuals  previstes,  en  l'import  corresponent  a  les 

esmentades pagues.
• Que els imports de les retribucions a percebre pel personal enguany, no superen, en 

cap cas, i en termes d'homogeneïtat, els abonats l'any 2011, minorats en la quantia 
de les pagues a suprimir.

Vist l'Informe de la interventora municipal, de data 14 de Novembre en què s'assenyala 
que “ Als efectes descrits, i a fi de contribuir, per mitjà d'esta mesura d'economia de 
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gasto,  al  compliment  de  l'objectiu  de  dèficit  per  al  2012  del  conjunt  de  les 
administracions  públiques,  procedeix,  segons  disposa  les  Notes  informatives  del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, de data 5 de setembre i 23 d'octubre:
1.  Bloquejar  els  crèdits  corresponents  en  l'import  de  les  quanties  que  corresponga 
percebre  en  el  mes  de  desembre,  conseqüència  de  la  supressió  tant  de  la  paga 
extraordinària, com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 
equivalents  de  tal  mes,  la  qual  cosa  pot  realitzar-se  per  mitjà  d'un  acord  de  no 
disponibilitat.

A fi de declarar com no disponibles estos crèdits, les Entitats locals han de dictar, per 
l'import corresponent,  acord de no disponibilitat,  de conformitat  amb el que disposa 
l'article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual:
“1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l'acte per mitjà del qual s’immobilitza la 
totalitat  o  part  del  saldo  de crèdit  d'una partida  pressupostària,  declarant-lo  com no 
susceptible d'utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l'anul·lació del crèdit, però a càrrec del 
saldo  declarat  no  disponible  no  podran  acordar-se  autoritzacions  de  despesa  ni 
transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent.
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seua reposició a 
disponible, al ple de l'entitat".

Vist que en data 8 d’octubre es remet des del departament de RRHH informe en què 
quantifica la reducció retributiva derivada del RD Llei 20/2012 com segueix:

Personal Funcionari 454.249,26 €
Personal Laboral 50.546,89 €
Personal Eventual 3.522,60 €
TOTAL 508.318,75 €

Vist que la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en sessió ordinària que va tindre lloc 
el  dia  22  de  novembre  de  2012,  va  emetre  dictamen  i  propostes  d’acord  sobre  la 
declaració de no disponibilitat de crèdits de capítol i corresponents a la paga extra de 
desembre de 2012.

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que a tot seguit s’indiquen:

 Sra.  Morell  Gómez: “Una  intervenció  molt  curta.  Ja  ho  vaig  anunciar  en  la 
Comissió d’Hisenda, que el nostre grup no està d’acord amb la llei que va anunciar 
el govern central enguany, en què bloquejava i anul·lava la paga extra del personal 
funcionari,  del  personal  laboral  i  del  personal  eventual.  No  estem d’acord  amb 
aquesta mesura el Grup Socialista. No només perquè això minva el poder adquisitiu 
de les persones que treballen, sinó també l’efecte que té l’eliminació de la paga extra 
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de Nadal en aquestes persones; perquè si recordem, moltes depenen, el consum de 
l’època de Nadal, de la paga extra del funcionariat, del personal d’aquesta casa i de 
tots les administracions. No estem d’acord però la llei ens obliga a haver de portar 
ací al plenari la declaració de no disponibilitat; és a dir, bloquejar els diners perquè 
no es puguen gastar per a res. Ni es poden fer despeses a càrrec d’aquesta quantitat, 
ni res. Es bloquegen i es declaren no disponibles. A pesar que la llei m’obliga, i 
haurem de votar que sí, volia anunciar i fer públic que el nostre grup no està d’acord 
amb la mesura que va proposar i aprovar el govern central.”

 Sra.  Escrivá Herraiz: “Davant  la  manifestació  de la  Sra.  Morell,  que no estan 
d’acord amb aquesta mesura, ja que no estan d’acord davant la no disponibilitat de 
crèdit del capítol I, corresponent a la paga extra de Nadal, torne a repetir, com no 
estan d’acord, ens agradaria que no oblidaren que segons el Reial Decret diu que les 
quantitat derivades de la supressió de la paga extraordinària, i de la paga addicional 
de complement específic, o pagues addicionals equivalents, d’acord amb el disposat 
en l’article, poden destinar-se, en exercicis futurs, o realitzar aportacions en plans de 
pensions, o contractes d’assegurances. I ens agradaria que no ho oblidaren, perquè 
així els ho van recordar en la mesa general conjunta de negociació realitzada dimarts 
passat; és molt recent, i els ho van dir els treballadors. Per tant, de veritat és que és 
un bon punt poder acollir-se a aquest article del Reial Decret, i ja que vostés no 
estan d’acord, que l’apliquen, i l’apliquen d’una altra forma que poden beneficiar els 
treballadors  amb  assegurances  col·lectives,  i  la  cobertura  de  contingència  de 
jubilació.”

 Sra. Morell Gómez: “L’última disposició que ha eixit, en aquest moment, no ens 
donen ni tan sols aqueixa opció. La interventora ha fet un informe molt clar, i molt  
esclaridor, i es pot llegir. En la segona disposició no apareix res de tot això, i per 
tant  és  la  declaració  de  no  disponibilitat  de  crèdit.  Una  vegada  finalitze  aquest 
exercici, aqueixos diners que no es gasten van a cobrir dèficit. Per tant en aquest 
moment el que vosté diu, en la segona disposició que ha eixit, i que s’ha publicat i  
se’ns ha tramés fa poc, no contempla la possibilitat aqueixa. En principi sí que es 
contemplava, però després no es contempla, Sra. Escrivá.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Deu  ser  de  fa  un  moment,  o  d’ahir;  no  sé.  La  Sra. 
interventora a la millor pot dir alguna cosa, si és així; perquè nosaltres, el que tenim, 
fa referència a l’apartat quatre de l’article dos del Reial Decret Llei 20/2012. I puc 
llegir-lo de forma textual. Si n’ha vingut un ara que diu que res de res. Però bé, ja  
els ho van recordar els treballadors i els ho torne a recordar. I ja que no li agrada, pot 
aplicar-lo si es considera i  es permet  que es pot aplicar.  Jo ja li  dic  que segons 
l’apartat quatre de l’article dos, es pot aplicar.”

 Sr.  alcalde: “Com  que  tenim  ací  la  Sra.  interventora,  li  demane  que  faça  un 
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aclariment."

 Sra. interventora: “La normativa deia això, però les instruccions de la intervenció 
general de l’estat, que han arribat amb posterioritat, han esclarit que s’ha de declarar 
no disponible. I la possibilitat de les aportacions als plans de pensions, s’esclariria, o 
s’ordenaria  a  través  de  les  lleis  de  pressupostos  de  l’estat  posterior;  però  que 
enguany el que és procedent és la declaració de no disponibilitat, i res més.”

 Sr. alcalde: “Jo crec que el tema està suficientment esclarit. Vosté ho ha preguntat i 
lo ho ha esclarit la Sra. interventora, Sra. Escrivá. Per acabar, jo a més m’agradria 
dir-los que com hauran vist hem fet una consulta a la Delegació del Govern, que 
hem fet una consulta, perquè com saben els sindicats demanaven que com que el 
decret va entrar el 14 de juliol, la part que corresponia des de l’1 de juny al 14 de 
juliol,  se’ls  abonara.  Hem fet  les  consultes  oportunes,  i  estem esperant  que  ens 
contesten.  En  cas  de  contestar-nos  afirmativament,  ingressaríem  aqueixa  part 
proporcional.”

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

Primer.- Declarar  la  no  disponibilitat  del  Capítol  I  corresponents  a  la  paga 
extraordinària del mes de desembre del 2012 del personal d'aquest Ajuntament en els 
termes del Reial Decret Llei 20/2012 que puja a una quantia de 508.318,75.-€, en les 
aplicacions pressupostàries que s'indiquen en annex adjunt i pels imports que s'indiquen 
del Pressupost de l'exercici 2012.

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

CATORZE.-  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  L'ESTUDI  DE  DETALL  ILLA 
PASSEIG  GREGORI  MAIANS  I  CISCAR  –  ISAAC  ALBÉNIZ  –  MENÉNDEZ 
PELAYO – MANUEL DE FALLA .

Vist novament l'expedient que es tramita per a l'aprovació, si és procedent, de l'Estudi 
de Detall que presenta la mercantil MARCH INVERSIONES, SA, per a la reordenació 
de la volumetria edificatòria de l'illa compresa entre el passeig de Gregori Maians i els 
carrers  d’Isaac  Albéniz,  Menéndez  Pelayo  i  Manuel  de  Falla,  situada  en  zona 
residencial, Eixamplaments, del terme municipal d'Oliva.

Resultant que, de conformitat amb el que disposa l'article 90 de la Llei 16/2005, de 30 
de desembre, en relació amb l'article 83.2.A de l'esmentada Llei, el referit Estudi de 
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Detall va ser sotmés a informació pública per mitjà d'anunci aparegut en el DOCV núm. 
6836, de 8 d'agost del 2012, i no consta en l'expedient que s'hagen formulat, dins del 
termini legal, al·legacions.

Considerant, que pels Serveis Tècnics del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament es 
va emetre un informe favorable amb data 21 de maig del 2012.

Resultant,  que  la  Comissió  Informativa  d'Ordenació  del  Territori,  en  reunió  que  va 
tindre lloc el dia 21 de novembre del 2012 va emetre dictamen i propostes d'acord sobre 
Estudi  de  Detall  de  l’illa  del  passeig  Gregori  Maians  –  Isaac  Albéniz  –  Menéndez 
Pelayo – Manuel de Falla.

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

 Sr. Canet Llidó: “La proposta que ve ara per a la seua aprovació és,  com diu, 
referent a la ubicació on estava l’antic magatzem de taronja de Tanda, o de Salort, 
per al qual Banca March, o March inversions, fa una proposta que ja es va emetre un 
informe favorable el 21 de maig de 2012; s’ha endarrerit la seua tramitació, tant la 
signatura que propiciava l’exposició pública, com la mateixa exposició pública; per 
això ha passat tant de temps entre una cosa i l’altra. I la proposta que ve és un estudi 
de detall, que com saben és un instrument de planejament que el que ve és a detallar, 
o a canviar, o completar algunes de les condicions que té el sòl urbà en una trama 
urbana; aquesta proposta d’acord, per tant ja ve per a la seua aprovació definitiva.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Dir que el Partit Popular també votarà a favor; per suposat. 
És alguna cosa que es va iniciar, per necessitat, i com bé ha dit el Sr. Canet, es va 
emetre l’informe el 21 de maig de 2012, i després estaven les publicacions. Per tant 
ens alegrem que ara continue endavant perquè és necessari.”

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

Primer.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall presentat per la mercantil MARCH 
INVERSIONES,  SA,  per  a  la  reordenació  de  la  volumetria  edificatòria  de  l'illa 
compresa  entre  el  passeig  Gregori  Maians  –  Isaac  Albéniz  –  Menéndez  Pelayo  – 
Manuel  de  Falla,  situada  en  zona  residencial,  Eixamplaments,  del  terme  municipal 
d'Oliva.

Segon.- Ordenar la publicació de l'aprovació de l'Estudi de Detall en el Butlletí Oficial 
de la Província, en els termes que preveu l'article 104.2 de la Llei 16/2005, de 30 de 
desembre, Urbanística Valenciana.

Pàgina: 44



Tercer.- Traslladar del present acord a la mercantil MARCH INVERSIONES, SA, i a 
les Dependències de l'Ajuntament d'Oliva, als efectes oportuns.

QUINZE.-  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  L'ESTUDI  D'INUNDABILITAT 
DEL TERME MUNICIPAL D'OLIVA.

Vist  el  document  “ESTUDI  D'INUNDABILITAT  EN  EL  TERME  MUNICIPAL 
D'OLIVA”,  presentat  per  la  mercantil  TÉCNICA  Y  PROYECTOS,  SA  (TYPSA), 
adjudicatària del contracte de prestació de serveis per a l'elaboració del referit Estudi.

Resultant que el Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 28 d'abril del 2011 va 
adoptar acord d'aprovació provisional de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana, 
seguint la tramitació prevista en els articles 83 i següents de la Llei 16/2005, de 30 de 
desembre, Urbanística Valenciana, sense que entre els documents i estudis elaborats i 
contractats es trobara l'Estudi d'Inundabilitat del Terme Municipal d'Oliva.

Considerant, que de conformitat amb l'Ordre de la Conselleria de Territori, de 8 de març 
de 1999, i el que disposa l'article 14.6 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del  
Territori i Protecció del Paisatge, i article 16 del Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció 
del  Risc  d'Inundació  a  la  Comunitat  Valenciana  (PATRICOVA),  els  estudis 
d'inundabilitat per a la concreció del risc d'inundació són imprescindibles per a admetre 
decisions  de  planejament  que  s'aparten  de  les  determinacions  contingudes  en  els 
documents de caràcter vinculant del PATRICOVA, i per tant, és un document essencial 
que ha de formar part  de l'expedient de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana 
d'Oliva.

Considerant que l'Estudi presentat conté la documentació mínima exigida en l'article 17 
del  Pla  d'Acció  Territorial  sobre  Prevenció  del  Risc  d'Inundació  a  la  Comunitat 
Valenciana.

Considerant,  que  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  18  de  l’esmentat  Pla 
d'Acció  Territorial,  l'òrgan  competent  per  a  la  seua  aprovació  és  la  Conselleria 
competent en matèria d'Ordenació del Territori, amb un informe previ de l'organisme de 
conca corresponent.

Resultant,  que  la  Comissió  Informativa  d'Ordenació  del  Territori,  en  reunió  que  va 
tindre lloc el dia 21 de novembre del 2012 va emetre dictamen i propostes d'acord sobre 
Estudi d'Inundabilidad el Terme Municipal d'Oliva.
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Resultant que, obert el torn d'intervencions es produeixen les que tot seguit s'indiquen:

 Sr. Canet Llidó: “L’estudi que ve ara al Ple en aquesta punt és un estudi que s’ha 
tractat durant molt de temps, per part de la mercantil que ha dit el secretari, Técnicas 
y Proyectos, SA, però també amb el recolzament dels treballadors i treballadores del 
Departament  d’Urbanisme. Especialment  voldria  fer esment  ací  de la persona de 
Juan  Ramon Porta,  que  ha  estat  especialment  pendent  de  les  tasques  que  s’han 
desenvolupat al voltant d’aquesta qüestió, i ell personalment també ha fet moltes 
aportacions a l’estudi. Voldria fer alguns aclariments; l’estudi que se’ns presenta no 
és per  a  eliminar  el  risc  que suposa la  possibilitat  d’una inundació en el  nostre 
territori, en el territori del nostre municipi, però sí que ens aporta el coneixement del 
risc  i  poder  preveure  actuacions  perquè  aqueix  risc  disminuesca,  o  fins  i  tot 
desaparesca. Per tant, l’estudi d’inundabilitat el que ens permet és que un fet que 
tots  hem constatat  al  llarg del  temps,  que parcel·les  importants  del  nostre  terme 
municipal  han  sigut  susceptibles  de  ser  inundades  al  llarg  del  temps,  ara  uns 
instruments més precisos ens permeten saber amb major grau de precisió quin és el 
risc real d’inundabilitat que té cadascuna de les parts del nostre terme municipal, i 
saber també com es produeixen aqueixes inundacions i els efectes perniciosos que 
provoca. Per tant, l’estudi d’inundabilitat que ve ara a plenari, que és un instrument 
complementari  del  Pal  General  d’Ordenació  Urbana,  ens  permetrà  un  millor 
ordenament del territori en el futur, i un millor planejament del nostre creixement 
urbanístic.”

 Sr. Peiró Sanchis: “L’estudi d’inundabilitat del terme municipal d’Oliva passa hui 
a plenari.  Nosaltres som conscient  que aquest estudi hauria d’haver passat el  28 
d’abril de 2011, quan ací es va aprovar el ple general que es va enviar a València. 
He de dir  que  en aquell  moment  amb el  vot  en contra,  i  continuem pensant  el 
mateix, d’una regidora que hui forma part de Projecte Oliva. Per tant, aqueix pla 
general  pensem  que  està  coix.  Aquest  estudi  era,  i  és  hui,  una  ferramenta 
importantíssima per saber com planejarem la nostra ciutat, quins són els riscos que 
hi ha, i sobretot tenint en compte que aquest estudi és movible; les situacions de risc 
en el temps es podem pal·liar  o baixar el risc. Per tant, nosaltres pensem que és 
importantíssim  aprovar  aquest  estudi;  però  també  li  diem  que  aquest  estudi 
comportarà que el pla general que en aquell moment es va portar pel Partit Socialista 
i pel Bloc-Compromís, encara que la Sra. Maria Consuelo Escrivá està convençuda 
que tots voten el mateix, cosa que ho hem demostrat cada vegada que es fa una 
votació ací, pensem que aquest estudi d’inundabilitat tindrà efectes en el pla general. 
I per tant considerem que s’ha d’estudiar bé, perquè estem parlant de la planificació 
del  nostre  poble,  una  planificació  que  s’ha  de  consensuar  entre  tots  els  grups 
polítics. En aquell moment el Partit Popular es va abstindre, ni tan sols va votar en 
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contra; nosaltres, el membre que hui forma part de Projecte Oliva sí que va votar en 
contra.  Considerem que aquesta ferramenta que hui ja tenim ací en la taula,  pot 
donar-nos força per millorar la planificació de la ciutat, de les platges, sobretot el 
tema de les escorrenties, i que quan vinga una ploguda forta com és habitual en el 
nostre poble, estiguen, almenys els béns i les persones, assegurades.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “El grup actual en l’Ajuntament d’Oliva, del Partit Popular 
votarà a favor,  independentment  del  que votara,  o van considerar que havien de 
votar en aquell moment els nostres companys del Grup del Partit Popular aleshores 
en l’Ajuntament d’Oliva. Està clar que es va realitzar en la sessió de 28 d’abril de 
2011; com que vosté, Sr. Canet, ha fet esment del Sr. Juan Ramon Porta, que la 
veritat és que és un puntal molt important en aqueix projecte, de portar endavant 
l’estudi d’inundabilitat, tot l’estudi i tots els coneixement que té, a la millor li ha dit 
per què no s’ha pogut contractar aquest estudi d’inundabilitat abans. La veritat és 
que sí que s’ha de reconéixer que el Ple General d’Ordenació Urbana està coix, no 
està molt coix, però contínuament està sofrint modificacions; i possiblement aquest 
estudi farà que sofresca una de les variacions o un dels canvis més grans.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Estem admetent a tràmit l’estudi d’inundabilitat del terme 
municipal d’Oliva, com bé han dit; però és que a més estem parlant de l’aprovació 
provisional del Pla General d’Ordenació Urbana, provisional, que encara no està la 
definitiva.  I  a  més  estem parlant  d’un document  que  és  totalment  necessari  per 
aprovar el PGOU, i a la fi no depén de nosaltres, també depén de la Conselleria de 
Territori,  de  Medi  Ambient,  d’Infrastructures;  és  evident  que  són  els  qui  tenen 
l’última paraula en aquest sentit. Jo coicidesc amb tots vostés que efectivament és 
una ferramenta necessària per a ordenar definitivament l’urbanisme ací a Oliva, en 
el sentit de la greu afectació que hem tingut de ser un municipi on gran part del seu 
territori  és  inundable,  i  això ha afectat  notablement  a  urbanitzacions,  a  béns  i  a 
persones; però no només a urbanitzacions sinó també a infrastructures; i per tant, a 
partir  d’ara,  efectivament  com ja  s’ha dit,  això no vol  dir  que puguem eradicar 
totalment les inundacions ací al nostre municipi, però sí que podrem previndre-les 
amb un notable grau de certesa per poder, quan desenvolupem qualsevol projecte 
urbanístic, o quan projectem una infrastructura al nostre municipi, que sapiguem a 
què atendre’ns. Per tant, és una ferramenta necessària, importantíssima, que hem de 
congratular-nos  tots  els  qui  estem ací,  i  que  com dic,  de  totes  formes  l’última 
paraula  la  tindrà  la  conselleria;  i  com  he  dit,  sense  ell  no  es  podrà  aprovar 
definitivament la revisió del PGOU del nostre municipi, que l’actual data de l’any 
1982, com tots sabem.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Abans  se  m’ha  oblidat  dir-ho;  crec  que  s’ha  de  felicitar 
l’anterior corporació del projecte del que era la Gallinera, que ha suposat un impacte 
importantíssim  en  el  risc  d’inundabilitat.  Per  tant  al  Cèsar  el  que  és  del  Cèsar. 
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Felicitar per aqueix projecte que es va iniciar, i que hui està donant resultats, i ha 
sigut una part important que aquest estudi d’inudabilitat siga tan real.”

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Admetre  a  tràmit  l'ESTUDI  D'INUNDABILITAT  EN  EL  TERME 
MUNICIPAL D'OLIVA”, presentat per la mercantil TÉCNICA Y PROYECTOS, SA 
(TYPSA), per a la concreció del risc d'inundació en aquest terme municipal.

Segon.-  Remetre certificació del present acord junt amb la documentació de l'Estudi 
d'Inudabilitat a la Conselleria d'Infrastructures, Territori i Medi Ambient, instant a què 
seguint  la  tramitació  prevista  en l'article  18 del  PATRICOVA procedesca a  la  seua 
aprovació

Tercer.- Traslladar del present acord a les Dependències de l'Ajuntament d'Oliva, als 
efectes oportuns.

SETZE.- PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  PLA  ESPECIAL  EDAR.  PP 
RABDELLS.

Vist l'expedient que es tramita per a l'aprovació del PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ 
DE  L'ESTACIÓ  DEPURADORA  D'AIGÜES  RESIDUALS  DE  LA  UNITAT 
D'EXECUCIÓ  NÚM.  2  DEL  PLA  PARCIAL  RABDELLS,  elaborat  pels  Serveis 
Tècnics municipals, sent el seu objecte la preservació de la zona humida protegida de la 
desembocadura del riu Vedat, per a fer compatible aquesta infrastructura urbana amb el 
seu entorn i  la  regularització  administrativa  de la  dita  infrastructura  promoguda per 
l'ajuntament.

Resultant  que el  referit  Pla  Especial  compleix  amb les  determinacions  regulades  en 
l'article  179  del  Decret  67/2006,  de  12  de  maig,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament 
d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

Considerant, que el Pla Especial va ser sotmés a informació pública per mitjà d'anunci 
que va aparéixer publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6874, de 
2 d'octubre del 2012, i no consta que, dins del dit termini, s'hagen formulat al·legacions.

Considerant, que de conformitat amb el que disposa l'article 96 de la Llei 16/2005, de 
30 de desembre,  en relació amb l'article  83 de la mateixa,  correspon a l'Ajuntament 
resoldre  sobre  la  seua  aprovació  provisional,  sent  l'òrgan  competent  per  a  la  seua 
aprovació definitiva la Conselleria competent en matèria d'Ordenació del Territori.
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Resultant,  que  la  Comissió  Informativa  d'Ordenació  del  Territori,  en  reunió  que  va 
tindre lloc el dia 21 de novembre del 2012 va emetre dictamen i propostes d'acord sobre 
el Pla Especial EDAR. PP Rabdells.

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

Primer.- Aprovar  provisionalment  el  PLA  ESPECIAL  DE  PROTECCIÓ  DE 
L'ESTACIÓ  DEPURADORA  D'AIGÜES  RESIDUALS  DE  LA  UNITAT 
D'EXECUCIÓ  NÚM.  2  DEL  PLA  PARCIAL  RABDELLS,  elaborat  pels  Serveis 
Tècnics municipals, per a la protecció, integració i funcionalitat d'aquesta infrastructura 
urbana en l'àmbit del Pla Parcial Rabdells.

Segon.- Remetre  certificació  del  present  acord  junt  amb  la  documentació  del  Pla 
Especial  a  la  Conselleria  d'Infrastructures,  Territori  i  Medi  Ambient,  instant  a  què 
procedesca a la seua aprovació definitiva.

Tercer.- Traslladar el present acord a les Dependències de l'Ajuntament d'Oliva, als 
efectes oportuns.

DISSET. PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL ARTICLE 76 DEL PGOU

El Sr. alcalde manifesta el següent:

 Sr.  alcalde:  “Com els  he  dit  aquest  matí  a  tots  els  portaveus  en  la  reunió  de 
portaveus, propose la retirada d’aquest assumpte de l’ordre del dia. Hi ha un informe 
tècnic, però per tal de realitzar un informe jurídic al respecte. Per tant, s’ha de votar 
la retirada.”

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

En aquest moment, sent les 21.15 h, el Sr. alcalde concedeix un recés de cinc minuts en 
la sessió plenària. 

Passats els cinc minuts es reprén la sessió en el punt en què s’havia quedat. 

DIVUIT. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 3.625/12, DESIGNACIÓ 
DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE BAREMACIÓ DE SUBVENCIONS.
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Vist el Decret d’Alcaldia núm. 3625/12, la part resolutiva del qual és del següent tenor 
literal:

“Primer.- Designar als regidors que a continuació se indiquen, com a membres de la Comissió 
de Baremació de Subvencions:

PRESIDENTA: Sra. Ana Mª Morell Gómez, Regidora-Delegada d’Hisenda.
VOCALS:
- Sra. Mª Consuelo Escrivá Herraiz, en representació del Grup Partit Popular.
- Sra. Rosa Mª Soria Escrivá, en representació del Grup Socialista.
- Sra. Rosanna Torres Pérez, en representació del Grup Bloc-Compromís.
- Sr. Blai Peiró Sanchis, en representació del Grup Projecte Oliva.
- Sr. José Salazar Cuadrado, en representació del Grup Gent d’Oliva.

Segon.- Que la present Resolució siga ratificada pel Ple de l’Ajuntament en la primera sessió 
que celebre.”

Vist que, amb data 27 de novembre, es presenta escrit núm. 12.797, de la portaveu del 
Grup Partit Popular, pel qual renuncia a estar representada en la Comissió que ha de 
baremar les subvencions.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el Decret de l’Alcaldia transcrit, 
tot excloent dels vocals la Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, d’acord amb l’escrit 
anteriorment al·ludit.

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

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

El Sr. secretari dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 3.375, fins 
el Decret núm. 3929, l’extracte dels quals és el següent:
 
 Decret núm. 3375 Aprovar el reconeixement de l'obligació a favor dels Grups Polítics de 

l'assignació econòmica corresponent al TERCER TRIMESTRE 2012.

 Decret núm. 3376 Adjudicar el contracte menor de prestació de serveis per a la redacció 
del projecte d'execució d'enderrocament de l'Edifici C/ Jacint, 7 i el projecte de seguretat i 
salut, al Sr. ALVARO SANCHIS SANCHIS.

 Decret núm. 3377 Aprovar la constitució d'una borsa de treball d'Agents de la Policia Local 
formada per D. FCO. JOSE LUZ LAGUNAS i relació.

Pàgina: 50



 Decret  núm.  3378  Iniciar  l'expedient  G/17/2012  de  modificació  del  Pressupost  per 
generació de crèdits.

 Decret  núm.  3379  Aprovar  l'expedient  G/17/2012  de  modificació  del  Pressupost  per 
generació de crèdits.

 Decret núm. 3380 Assabentar-se de l'embargament de l'Agència Tributària dels crèdits de 
la mercantil MOTOS RACING OLIVA SL.

 Decret  núm.  3381  Aprovar  la  relació  núm.  054/2012R  de  factures  per  import  de 
200.849,16 euros.

 Decret núm. 3382 Autoritzar a Dª MARIA VICTORIA AGUIRREZABAL ROMERO a la 
instal·lació de "baby infantil" al Parc de l'Estació del 6 de desembre de 2012 fins al 6 de 
gener de 2013

 Decret núm. 3383 Autoritzar a Dª MARIA VICTORIA AGUIRREZABAL ROMERO a la 
instal·lació de "baby infantil" al Parc de l'Estació de l'1 al 30 de novembre de 2012.

 Decret núm. 3384 Concedir a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicència 
de Primera Ocupació en C/ Murillo, 9-C.

 Decret  núm.  3385  Deixar  sense  efecte  l'endós  realitzat  a  favor  de  SANTANDER 
FACTORING Y CONFIRMING SA i realitzar el pagament de la factura 02/0002117 de 
POLY KLYN SL.

 Decret núm. 3386 Aprovar la relació núm. 057/2012 de factures per import de 46.266,66 
euros.

 Decret núm. 3387 Liquidar a l'Agència Tributària 254,07 euros en concepte de cancel·lació 
del deute de la mercantil OFICINAS IN SITU SL.

 Decret núm.  3388 Concedir a D. LORENZO MIGUEL CISCAR LLACER llicència de 
Segona Ocupació en C/ Alcalde Juan Sancho, 15-3-D.

 Decret núm. 3389 Declarar el desistiment de la sol·licitud d'autorització de terrassa per a 
2012 de BAR EL MOSSET.

 Decret núm. 3390 Declarar el desistiment de la sol·licitud d'autorització de terrassa per a 
2012 de BAR COLORS.

 Decret núm. 3391 Declarar el desistiment de la sol·licitud d'autorització de terrassa per a 
2012 de BAR NIKKI'S.

 Decret núm. 3392 Declarar el desistiment de la sol·licitud d'autorització de terrassa per a 
2012 de BAR LOS ANGELES.

 Decret núm.  3393 Realitzar la segona pròrroga de contractació per un període d'un any 
d'octubre de 2012 fins al 25 d'octubre de 2013 a D. JUAN CARLOS FUSTER TORRIJOS 
com Agent d'Ocupació i Desenvolupament.

 Decret núm. 3394 Aprovar el compte justificatiu de Guarderia Infantil Municipal i reposar 
els fons utilitzats per quantia de 278 euros.

 Decret  núm.  3395 Aprovar  la  factura  MS12-001233964 per  import  de  182,59  euros  i 
ordenar el pagament a CABLEUROPA SAU.
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 Decret núm.  3396 Aprovar la despesa i ordenar el pagament de la factura 056/2012R a 
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU.

 Decret  núm.  3397  Aprovar  les  despeses  i  ordenar  el  pagament  a  TELEFONICA  DE 
ESPAÑA SAU de la factura 055/2012.

 Decret  núm.  3398  Aprovar  les  despeses  i  ordenar  el  pagament  a  GALP  ENERGIA 
ESPAÑA SAU per import de 7.059,41 euros.

 Decret  núm.  3399  Aprovar  les  despeses  i  ordenar  el  pagament  a  TELEFONICA  DE 
ESPAÑA SAU de la factura 053/2012.

 Decret núm. 3400 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a Dª Mª CRISTINA REMEDIOS LEON SANCHEZ.

 Decret núm. 3401 Adjudicar el contracte menor de subministrament de material esportiu a 
SALTER SPORT SA.

 Decret núm. 3402 Adjudicar el contracte menor de subministrament d'equipament per a la 
piscina a GESTION SALUD Y DEPORTE SLU..

 Decret núm.  3403 Concedir a PHILIP CLIVE SMITH llicència de Segona Ocupació en 
Ctra. Pego, 66.

 Decret núm. 3404 Aprovació de la liquidació a favor dels membres de la corporació sense 
régim de dedicació exclusiva per l'assistència a òrgans col·legiats corresponents al període 
del mes de juliol 2012

 Decret núm. 3405 Aprovació de la liquidació a favor dels membres de la corporació sense 
régim de dedicació exclusiva per l'assistència a òrgans col·legiats corresponents al període 
del mes d'agost 2012

 Decret núm. 3406 Aprovació del projecte d'execució de les obres d'enderroc d'edifici situat 
en el c/Sant Jacint, 7 redactat pel Sr. Arquitecte ALVARO SANCHIS SANCHIS

 Decret  núm.  3407  Adjudicació  de  contracte  menor  de  prestació  de  serveis  per  a  la 
coordinació  de  la  seguretat  i  salut  de  l'obra  d'enderroc  en  c/  Sant  Jacint,  7  a  JOSE 
VICENTE MOTA RAMIREZ

 Decret núm. 3408 Adjudicació de contracte menor d'obres per execució subsidiària a més 
de la impermeabilització de mitgeres a CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR SL

 Decret  núm.  3409 Adjudicació  del  contracte  menor  de prestacions de serveis  per  a  la 
direcció de les obres d'enderroc de l'edifici entre mitgeres situat en el c/ San Jacinto, 7 a SR.  
ALVARO SANCHIS SANCHIS

 Decret  núm.  3410 Denegar  a  CARMEN SANCHIS  ALENTADO llicència  de  primera 
ocupació de l'habitatge en Ur. Bassetes, 200-A

 Decret  núm.  3411 Aprovar  llicència  de  primera  ocupació  a  CHG,  SA de  l'habitatge  i 
piscina en c/Murillo, 19-c

 Decret núm. 3412 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per la prestació 
del servei de l'Escola Infantil Municipal El Caragol d'Oliva, del mes d'Octubre de 2012, 
curs 2012-2013 per import de 10.563,00 euros.
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 Decret núm.  3413 Autoritzar a l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PLATJA D'OLIVA per a la 
celebració de cercavila a la Platja el dimecres 31/10/12.

 Decret núm. 3414 S'autoritza a la CTAT ISLÀMICA D'OLIVA a la celebració de la festa 
"Eid El Kibir" ( Festa del bé), per a resar tots junts en aquesta celebració.

 Decret núm. 3415 Concedir a D. ANTONIO SENDRA FENOLLAR una bestreta.

 Decret  núm.  3416  Aprovar  la  composició  del  Tribunal  Metge  encarregat  d'avaluar  la 
procedència del pas a segona activitat per motius de malaltia de l'Agent de la Policia Local 
Sr. JOSE RAMON ALEMANY SALORT.

 Decret núm.  3417 Aprovació de la devolució a SANTIAGO CLIMENT CALATAYUD 
part de la taxa d'ocupació del domini públic terrestre 2010. Entitat núm. 11

 Decret núm. 3418 Compensació de deutes per import de 80€ i devolució de la resta de la  
fiança definitiva ZMT2011 per import de 240€ a SANTIAGO CALATAYUD CLIMENT

 Decret núm. 3419 Devolució de l'interés duplicat per errada a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social per factures de grua i arrossegament de vehicles

 Decret  núm.  3420  Aprovació  de  la  nòmina  del  personal  al  servei  de  l'Ajuntament 
corresponent al mes d'octubre 2012

 Decret núm.  3421 Aprovació de la relació núm. 058/2012 R de factures per import de  
40.370,89€

 Decret  núm.  3422  Autorització  de  la  instal·lació  de  la  activitat  Exp.  CA  109/12  de 
FEMPERSONES SLU

 Decret  núm.  3423  Autorització  de  la  instal·lació  de  la  activitat  Exp.  CA  100/12  de 
PILOELEC SC

 Decret  núm.  3424  Autorització  de  la  instal·lació  de  la  activitat  Exp.  CA091/12  de 
YOLANDA DIAZ DE JACKSON

 Decret  núm.  3425 Autorització  de  la  instal·lació  de  la  activitat  Exp.  CA 088/2012 de 
ANIMAGRAFIC SC

 Decret  núm.  3426 Autorització  de  la  instal·lació  de  la  activitat  Exp.  CA 073/2012 de 
ALTERCREDIT SL

 Decret núm.  3427 Autorització del canvi  de titularitat d'activitat  Exp. CA 083/2012 de 
ALIFALITH LAIME ANTIVEROS

 Decret  núm.  3428 Autorització del  canvi  de  titularitat  d'activitat  Exp.  CA102/2012 de 
ROSA MARIA MAURI SANTAPAU

 Decret núm.  3429 Autorització del canvi de titularitat d'activitat Exp. CA095/22012 de 
FRANCISCA GILABERT GARCIA

 Decret  núm.  3430  Autorització  de  l'ampliació  de  l'activitat  Exp.CA  191/2010  de 
ABDELHAKIM FADILI

 Decret  núm.  3431  Concessió  de  llicència  d'obertura  de  NOELIA  CISCAR  TORRES. 
EXPT LA 1736/2003
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 Decret  núm.  3432  Autorització  de  la  substitució  de  vehicle  adscrit  a  la  llicència  de 
funcionament d'autoturisme núm. 1 de FRANCISCO JOAQUIN PERIS BORRAS

 Decret núm.  3433 Aprovació de la baia en comptes dels valors declarats incobrables del  
Exp. 20010000064604 de MARTINEZ GARRIDO MIGUEL

 Decret núm.  3434 Aprovació de la baia en comptes dels valors declarats incobrables del  
Exp. 20010000064608 de VELASCO LIMALOBO HERNAN

 Decret núm.  3435 Aprovació de la baia en comptes dels valors declarats incobrables del  
Exp. 20010000064623 de TUDOR COTA ALEX CRISTIAN

 Decret  núm.  3436 Aprovació del  pla  de seguretat  i  salut  en el  treball  de  les  obres  de 
"Demolició de l'edifici situat en c/ Sant Jacint, 7" realitzat per JOSE VICENTE MOTA 
RAMIREZ

 Decret núm.  3437 Aprovació de la baia en comptes dels valors declarats incobrables del  
Exp. 20010000064622 de UCIJA VASILE

 Decret núm.  3438 Aprovació de la baia en comptes dels valors declarats incobrables del  
Exp. 20010000064619 de VALERO MORTIGUELA MIGUEL PAULINO

 Decret núm. 3439 Aprovació de la factura 91979667 de EL CORTE INGLES per import 
de 5.985,89€

 Decret núm. 3440 Aprovació de les factures de SALTER SPORT SA I GESTION SALUD 
Y DEPORTE SL per import de 23.999,99€

 Decret núm.  3441 Aprovació de la baia en comptes dels valors declarats incobrables del  
Exp. 20010000064618

 Decret núm.  3442 Aprovació de la baia en comptes dels valors declarats incobrables del  
Exp. 20010000064617

 Decret núm. 3443 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables del 
Exp.

 Decret núm. 3444 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
Exp. 20010000064627 de TRULL TRULL VICENTE

 Decret núm. 3445 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
Exp. 20010000064628 de TRAIKOV IVAN DIMITROV

 Decret núm. 3446 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
Exp. 20010000064633 de TORRES GARCIA ALEJANDRO JAVIER

 Decret núm. 3447 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
Exp. 20010000064636 THOMAS CAROLE LUISA

 Decret núm. 3448 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
Exp. 20010000064641

 Decret  núm.  3449  Aprovació  de  la  baixa  els  rebuts  relacionats  per  referències  a  les 
declaracions de deutors fallits. Exp. 20010000064683

 Decret núm. 3450 Elevació de propostes de resolució referents a exp. de COLEGIO SAN 
JOSE DE LA MONTAÑA COOP VALENCIANA I RELACIÓ a resolució
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 Decret núm.  3451 Iniciació de l'expedient núm. G/19/2012 de modificació de pressupost 
per generació de crèdits

 Decret núm. 3452 Aprovació de l'expedient G/19/2012 de modificació del pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm.  3453 Iniciació de l'expedient G/18/2012 de modificació del pressupost per 
generació de crèdits

 Decret núm. 3454 Aprovació de l'expedient G/18/2012 de modificació del pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm.  3455 Aprovació de l'expedient núm. T/07/2012 de modificacions de crèdits 
mitjançant transferències d'unes aplicacions a altres de l’estat de despeses del pressupost  
mpal vigent

 Decret  núm.  3456  Concessió  a  ANTONIA SERRA  CASTAÑER llicència  de  primera 
ocupació exp. 000110/2012-LO

 Decret núm. 3457 Aprovació de la despesa corresponent a factura de TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU per import de 731,01€

 Decret  núm.  3458  Aprovar  l'expedició  d'un  manament  a  justificar  a  VICENTE 
SANTACATALINA SANCHIS per un import de 120 euros en concepte de "adquisició de 
bomba d'aigua vehicle 7304 hg"

 Decret núm. 3459 aprovació de les despeses de comissions per ingrés de xecs i per servei 
de recepció de transferències per import de 140 euros

 Decret  núm.  3460  Incoació  d'expedient  de  restauració  de  la  legalitat  urbanística  A 
CARLOS PORTES MORELL. EXP. 75/09RC

 Decret  núm.  3461  Incoació  d'expedient  de  restauració  de  la  legalitat  urbanística  i  de 
suspensió de obres sense llicència a RAMON VIRGILI SABATER. EXP. 000058/2012-
ERU

 Decret  núm.  3462  Incoació  d'expedient  de  restauració  de  la  legalitat  urbanística  i  de 
suspensió de obres sense llicència a CONSTRUCCIONES JUST SA. EXP. 000075/2012-
ERU

 Decret núm. 3463 concessió de la llicència ambiental Exp. LA020/2011 a TECNOFUSTA 
OLIVA CB

 Decret  núm.  3464  concessió  de  la  llicència  ambiental  Exp.  LA132/2011a  PLAFESA 
PRODUCTOS SL

 Decret  núm.  3465  Sotmetiment  de  l'expedient  LA174/2010  de  SAT  9912  CITRICOS 
VALENCIANOS a informació pública per un termini de 20 dies mitjançant un anunci en el  
tauler d'edictes de l'Ajuntament

 Decret  núm.  3466 Aprovació del  compte justificatiu  presentada pel  regidor  VICENTE 
SANTACATALINA SANCHIS per import de 133,64 per a ITV dels vehicles V7304HG i 
V3569CW

 Decret  núm.  3467 Declaració de vehicles  HD HH 801 de propietari  desconegut,  Exp. 
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VA1613/12 com a residu urbà i disposar d'allò necessari per al seu desguàs

 Decret  núm.  3468  Declaració  de  vehicle  abandonat.  Exp.  VA1673/12  contra 
KOSTADINOV BONEV ANGEL

 Decret  núm.  3469  Declaració  de  vehicle  abandonat.  Exp.  VA1676/12  contra  MEJIAS 
ALMEIDA ANTONIO MIGUEL

 Decret núm. 3470 Declaració de vehicle abandonat. Exp. VA1677/12 contra ROHL ANKE

 Decret núm.  3471 Declaració de vehicle abandonat. Exp. VA1682/12 contra RICHARD 
CONSULT SL

 Decret  núm.  3472  Declaració  de  vehicle  abandonat.  Exp.  VA1683/12  contra  MOGA 
SEBASTIAN

 Decret núm. 3473 Declaració de vehicle abandonat. Exp. VA1689 contra VICENTE BLAS 
CATALA ESTARELLES

 Decret núm.  3474 Declaració de vehicle abandonat. Exp. VA1706/12 contra AMADOR 
SANTIAGO ANTONIO

 Decret núm. 3475 Aprovació de la devolució a JOSEFA MORELL GOSP ICIO y 50% de 
la taxa abonada per desistiment de sol·licitud de llicència urbanística en c/ del Rap 22

 Decret núm. 3476 Concessió del fraccionament del deute per sanció de trànsit exp. Núm. 
170839 a OSCAR MOLINA GARCIA

 Decret  núm.  3477  Aprovació  de  la  devolució  de  fiança  dipositada  per  WORKING 
PROGRES  SLNE  per  a  respondre  a  les  obres  "Eficiència  energètica,  il·luminació 
interna/externa Tamarit" per import de 2.578,33€

 Decret  núm.  3478  Aprovació  de  la  devolució  de  fiança  dipositada  per  planta  RCD`S 
CIUTAT D'OLIVA SL per  a  respondre a  les  obres  "Adaptació  parcel·la  municipal  per 
estació transferència RSU" per import de 9.998,30€

 Decret núm. 3479 Imposició de multa de trànsit a MARIA CONSOLACION TERRADES 
RIERA I RELACIO

 Decret  núm.  3480  Concessió  del  fraccionament  del  deute  per  sanció  de  trànsit  núm. 
170807 a SILIVA GARRIDO HURTADO

 Decret núm. 3481 Aprovació del plec de clàusules econòmic-adiministratives per a regir el 
contracte administratiu especial per a la prestació del servei de bar en el centre Social de  
Sant Francesc

 Decret núm.  3482 Adjudicació llocs 67 i 31 de 6 i 4 metres del mercat dels divendres a  
SAID AIT DAOUD i RAMON FERNANDEZ LPEZ

 Decret núm. 3483 Concessió a ANNA MALONDA JUDEZ llicència de primera ocupació. 
Exp. Núm. 000098/2012-LO

 Decret  núm.  3484  Donar  de  baixa  DR  pendent  de  pagament  per  import  de  103€ 
corresponent a una segona inhumació de JOSEFA ESCRIVA MUÑOZ I de DR per import 
de 791€ corresponent a primera inhumació de CONCEPCION SANCHIS FUSTER

 Decret núm. 3485 Aprovació de la liquidació provisional de l' Impost sobre l'increment del 
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valor dels terrenys. Exp. 20010000064165 de SANCHIS MAURI SALVADOR

 Decret núm. 3486 Aprovació de la liquidació provisional de l' Impost sobre l'increment del 
valor  dels  terrenys.  Exp.  20010000064145  de  RESIDENCIAL  FORMVISA 
MEDITERRANEO SL

 Decret núm. 3487 Aprovació de la liquidació provisional de l' Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 20010000064205 de GAVILA LLORENS JOSE FERNANDO

 Decret  núm.  3488  Aprovació  de  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  de.  Exp. 
20010000064600 de RUIZ FERNANDEZ OCTAVIO

 Decret  núm.  3489  Aprovació  de  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  de  Exp. 
20010000064593 de PIERA PEIRO FERNANDO

 Decret  núm.  3490  Aprovació  de  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  de.  Exp. 
20010000064597 de ROJAS LOPEZ TANIA GORGONE

 Decret  núm.  3491  Aprovació  de  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  de.  Exp. 
20010000064591 de RUZAFA SANCHEZ AMADOR

 Decret  núm.  3492  Aprovació  de  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  deExp. 
20010000064587 de SCHIRLIU DUMITEL

 Decret  núm.  3493  Aprovació  de  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  de  Exp. 
20010000064578 de PAVEL GRIGORE

 Decret  núm.  3494  Aprovació  de  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  de.  Exp. 
20010000064571 de ROGER PARRA FRANCISCO

 Decret  núm.  3495  Aprovació  de  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  de  EXP. 
20010000064567. de GREGORI SILVA JUAN CARLOS

 Decret  núm.  3496  Aprovació  de  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  de  EXP. 
20010000064612 de SOGAPE SL

 Decret  núm.  3497  Aprovació  de  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  de  EXP. 
20010000064573 de CONTRUCCIONES E INMOBILIARIA COSTA DE AMBAR SL

 Decret núm. 3498 Aprovació de la liquidació provisional de l' Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 20010000064203 de CASTELLO JUST FABIOLA

 Decret núm. 3499 Aprovació de la liquidació provisional de l' Impost sobre l'increment del 
valor  dels  terrenys.  Exp.  20010000064169  de  PEREZ  ORTOLA  FERNANDO 
HEREDEROS DE

 Decret núm. 3500 Aprovació de la liquidació provisional de l' Impost sobre l'increment del 
valor  dels  terrenys.  Exp.  20010000064066  de  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL

 Decret núm. 3501 Aprovació de la liquidació provisional de l' Impost sobre l'increment del 
valor  dels  terrenys.  Exp.  20010000064143  de  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL

 Decret  núm.  3502  Imposició  de  sanció  tributària.  Exp.  20010000064019  de  PEREZ 
MARTINEZ ANA M
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 Decret  núm.  3503  Imposició  de  sanció  tributària.  Exp.  20010000064011  de  PEREZ 
MARTINEZ ANA M

 Decret núm.  3504 Imposició de sanció tributària.  Exp.  20010000064008 de COTAINA 
BONDIA SALVDORA

 Decret núm. 3505 Elevació de propostes de resolució a resolució. Exp. 2001000063171 de 
EL BROSQUIL SL I RELACIÓ

 Decret  núm.  3506  Aprovació  de  la  certificació  núm.  18  de  l'obra  del  CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret  núm.  3507  Aprovació  de  la  certificació  núm.  19  de  l'obra  del  CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret  núm.  3508  Aprovació  de  la  certificació  núm.  20  de  l'obra  del  CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret  núm.  3509  Aprovació  de  la  certificació  núm.  21  de  l'obra  del  CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret  núm.  3510  Aprovació  de  la  certificació  núm.  22  de  l'obra  del  CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret  núm.  3511  Aprovació  de  la  certificació  núm.  23  de  l'obra  del  CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret  núm.  3512  Aprovació  de  la  certificació  núm.  24  de  l'obra  del  CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret  núm.  3513  Aprovació  de  la  certificació  núm.  25  de  l'obra  del  CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret  núm.  3514  Aprovació  de  la  certificació  núm.  26  de  l'obra  del  CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret  núm.  3515  Aprovació  de  la  certificació  núm.  27  de  l'obra  del  CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret  núm.  3516  Aprovació  de  la  certificació  núm.  17  de  l'obra  del  CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret núm. 3517 Autorització d'exhumació del cadàver de VICENTE CANET SOLER a 
MARIA ORTOLA PEIRO

 Decret núm. 3518 Aprovar la compensació del cànon per la concessió administrativa per al 
subministrament d'aigua a AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA SA

 Decret núm. 3519 Aprovar la compensació del cànon per la concessió administrativa per al 
subministrament d'aigua en el barri marítim a AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
SA

 Decret  núm.  3520  Aprovar  la  compensació  del  cànon  per  al  subministrament  d'aigua 
potable a la Platja d'Oliva a AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA SA

 Decret núm. 3521 Concedir a D. VICENTE ROCHER MOLTO llicència per a l'ocupació 
de la via pública.
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 Decret núm. 3522 Concedir a D. FRANCISCO IBIZA PARRA llicència per a l'ocupació 
de la via pública.

 Decret núm. 3523 Concedir a Dª MARIA ESCRIVA MAURI llicència per a l'ocupació de 
la via pública.

 Decret  núm.  3524 Concedir  a  CTAT.  PROP.  SANCHIS MAIANS 1-3 llicència  per  a 
l'ocupació de la via pública.

 Decret  núm.  3525  Concedir  a  Dª  MONICA  MARTINEZ  SANCHEZ  llicència  per  a 
l'ocupació de la via pública.

 Decret núm.  3526 Concedir  llicència urbanística a PROMOCIONES DE INMUEBLES 
OLIVA MAR SA.

 Decret núm. 3527 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
80/2012 a D. CARMELO VIDAL BAÑULS.

 Decret núm. 3528 Concedir a D. CESAR JOSE MASCUÑANA GONZALEZ llicència per 
a l'ocupació de la via pública.

 Decret núm. 3529 Concedir a CTAT. PROP. EDUARDO ESCALANTE 17 llicència per a 
l'ocupació de la via pública.

 Decret núm. 3530 Concedir llicència urbanística a Dª ANA MARIA GARCIA PELLICER.

 Decret núm. 3531 Concedir llicència urbanística a Dª MARIA ESCRIVA MAURI.

 Decret núm. 3532 Concedir llicència urbanística a D. MOHAMMAD SHAFIQUE.

 Decret núm. 3533 Declarar prescrit el dret per a determinar el deute tributari de liquidació 
de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana de M JULIA EGEA 
GARCIA.

 Decret núm. 3534 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a D. CARLOS DANIEL VEGA ALONSO.

 Decret núm. 3535 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a D. IGNACIO TOMAS PEREZ.

 Decret  núm.  3536 Procedir  a  l'arxiu  de  l'expedient  de  comprovació  limitada  de  CISA 
CARTERA DE INMUEBLES SLU.

 Decret núm. 3537 Declarar prescrit el dret per a determinar el deute tributari de liquidació 
de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana de D. FRANCISCO 
JUST SEMPERE.

 Decret núm.  3538 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor 
referides als expedients de GUARDERIA EL SOLET i altres.

 Decret  núm.  3539  Aprovar  les  liquidacions  de  l'Impost  sobre  l'increment  de  valor  de 
terrenys de naturalesa urbana de D. JOSE RAFAEL TOMAS ORTOLA i relació.

 Decret núm. 3540 Aprovar la baixa en comptes de valors de PROMOCIONES MAINPAL 
SL.

 Decret  núm.  3541 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
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ADRIAN LOHAN VASILE.

 Decret núm. 3542 Concedir a GRUAS JUAN Y CHEMA EN CONSTITUCION llicència 
de Primera Ocupació.

 Decret núm. 3543 Desestimació devolució ICIO abonat per llicència d'obres a AIU DEL 
MEDITERRANEO SL.

 Decret núm. 3544 Concedir i autoritzar una pròrroga en l'execució de les obres del Centre 
Polivalent d'Activitats Socioculturals fins el 20/10/12.

 Decret  núm.  3545  Aprovar  la  remissió  de  l'expedient  administratiu  sol·licitat  al  Jutjat 
Contenciós  Administratiu  número  8  de  València.  Procediment  Abreviat  211/2012. 
Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià.

 Decret  núm.  3546  Autoritzar  l'inici  del  procediment  sancionador  a  D.  ALEJANDRO 
GUTIERREZ LENDINEZ.

 Decret  núm.  3547  Autoritzar  l'inici  del  procediment  sancionador  a  D.  ALEJANDRO 
GUTIERREZ LENDINEZ i altres.

 Decret  núm.  3548  Elevar  el  contingut  de  les  propostes  de  resolució  de  D.  CARLOS 
MORAGUES MARTI i altres.

 Decret núm. 3549 Concedir llicència urbanística a D. JAVIER MORANT ESTEVE.

 Decret  núm.  3550  Concedir  a  D.  JOSE  FRANCISCO  IBIZA  MAYANS  llicència 
urbanistica.

 Decret núm.  3551 Concedir a D. FRANCISCO JAVIER SALELLES MATEU llicència 
urbanística.

 Decret núm. 3552 Acordar l'obertura de la llibreta d'estalvis / imposició a llarg termini de 3 
mesos en l'Entitat Financera SOLBANK.

 Decret núm. 3553 Aprovar 125 liquidacions de l'Impost sobre Bens Inmobles de naturalesa 
urbana Dª CARMEN AGUILAR CERVERA i altres.

 Decret núm.  3554 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
SERGIO GIL MONTAGUT.

 Decret núm.  3555 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
DOUGLAS HARVEY.

 Decret núm.  3556 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de Dª 
MONTSERRAT LOZANO BERMEJO.

 Decret núm.  3557 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de Dª 
ANA M MOJICA ACOSTA.

 Decret núm.  3558 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
RAFAEL MORANT MARZAL.

 Decret núm.  3559 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
JUAN JOSE OLAVARRIETA OLIVAR.

 Decret núm.  3560 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
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LARBI EL BAHRAOUT.

 Decret núm.  3561 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
SARINA ARIAS RIVERO.

 Decret núm.  3562 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
ADRIAN BEJENARU.

 Decret núm.  3563 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
VIOREL GHEORGHE CRISTIAN.

 Decret núm.  3564 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
JOSEP SIGNES GIRAU.

 Decret núm. 3565 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. M 
ELENA SUAREZ SOLIZ.

 Decret núm.  3566 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
IOAN URS DANIEL.

 Decret núm.  3567 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
VASILICA ZANFIR.

 Decret núm.  3568 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
JUAN ANTONIO ORTIZ SELLES.

 Decret núm.  3569 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
ANDREA LILIBETH ZAMBRANO MENDOZA.

 Decret núm.  3570 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
ANTONIA YUBANO ORVICH.

 Decret núm.  3571 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
RACHIDA BELAIDI.

 Decret núm.  3572 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
YUWEN WANG.

 Decret núm.  3573 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
JOHANN JOSEF WOLF.

 Decret núm.  3574 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
KRUM YORDANOV KRUMOV.

 Decret núm. 3575 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. M 
VICENTA CERVERA DOMINGUEZ.

 Decret núm.  3576 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
MARIS LILIA DIEZ STELLA.

 Decret núm.  3577 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
RAQUEL CANO MARTINEZ.

 Decret  núm.  3578  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
D.MARISOL BARBEY BANON.

 Decret núm.  3579 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de D. 
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PETIO VLIZAROV ALTCHINOVSKI.

 Decret núm. 3580 Aprovar la devolució a D. JUAN FERNANDO CANET BALAGUER 
de la fiança provisional  prestada per  al  concurs  d'autorització d'instal·lacions temporals,  
entitat 10.

 Decret  núm.  3581  Aprovar  la  concessió  d'ajudes  socials  a  Dª  Mª  JOSE  ESCUDERO 
BARRULL i altres.

 Decret núm. 3582 Aprovar la imposició a D. MANUEL MONCHO COLLADO una sanció 
econòmica per infracció urbanística.

 Decret  núm.  3583  Incoar  a  D.  MANUEL  ALFREDO  FARO  TORRES  expedient 
administratiu sancionador per la realització d'obres sense llicència.

 Decret núm.  3584 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística 57/2011 contra D. ANTONIO VAL PEIRÓ.

 Decret núm. 3585 Concedir a la Sra. ENRIQUETA GILABERT ESCRIVÀ una bestreta.

 Decret núm.  3586 Autoritzar a la CREU ROJA- ASSEMBLEA LOCAL D'OLIVA a la 
celebració de les activitats sol·licitades referents a la Festa de la Bandereta.

 Decret núm. 3587 Concedir a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicència 
de Primera Ocupació en Av. Picasso 12h.

 Decret  núm.  3588  Aprovar  imposició  a  D.  JOHN  DAVDI  WIGMORE  i  JOANNA 
LESLEYN una sanció econòmica per infracció urbanística.

 Decret núm.  3589 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística 64/2011 contra D. VICENTE GREGORI LLOPIS.

 Decret núm. 3590 Adjudicar el Contracte Menor de Subministrament del vehicle turisme 
d'ocasió Peugeot Partner. 0111fGPB.

 Decret núm. 3591 Ordenar la suspensió de l'expedient de Responsabilitat Patrimonial RP-
JSEC2-2012 incoat per a determinar la responsabilitat patrimonial a EMIN SL, CRISTINA 
PENA MARTINEZ i RAFAEL POQUET VICTORIA.

 Decret núm. 3592 Aprovar la imposició a D. ANTONIO RUIZ FERNANDEZ d'una sanció 
econòmica per infracció urbanística 138/09.

 Decret núm. 3593 Declarar el pas a la situació administrativa especial de segona actividad 
a l'Oficial de Policia Local D. JOSE ARCOS MARTINEZ.

 Decret núm.  3594 Concedir tràmit d'audiència en Exp.  d'Ordre d'execució 237/2012 de 
CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA.

 Decret núm.  3595 Concedir tràmit d'audiència en Exp.  d'Ordre d'execució 236/2012 de 
CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA.

 Decret núm.  3596 Concedir tràmit d'audiència en Exp.  d'Ordre d'execució 250/2012 de 
RAMON RIUS MARTINEZ.

 Decret núm.  3597 Concedir tràmit d'audiència en Exp.  d'Ordre d'execució 252/2012 de 
SANTIAGO ARLANDIS QUINTANILLA.
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 Decret núm.  3598 Concedir tràmit d'audiència en Exp.  d'Ordre d'execució 268/2012 de 
BENALBE III SL.

 Decret núm.  3599 Concedir tràmit d'audiència en Exp.  d'Ordre d'execució 312/2012 de 
SERVIHABITAT XXI SAU.

 Decret núm.  3600 Concedir tràmit d'audiència en Exp.  d'Ordre d'execució 239/2012 de 
CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA.

 Decret  núm.  3601 Concedir  tràmit  d'audiència  en  Exp.  d'Ordre  d'execució  16/2012 de 
VICENTE FRASQUET SAVALL Y OTROS.

 Decret núm.  3602 Concedir tràmit d'audiència en Exp.  d'Ordre d'execució 310/2012 de 
ANTONIA NAVARRO CABRERA.

 Decret  núm.  3603  Autoritzar  a  CARITAS  INTERPARROQUIAL  OLIVA  per  a  la 
celebració de programa de ràdio en directe en el Mercat Municipal el dia 09/11/12.

 Decret núm. 3604 Estimar la petició d'indemnització formulada BAMASA SA i reconèixer 
el dret de rebre 1.469,34 euros a conseqüència de danys materials.  Exp. Responsabilitat 
Patrimonial 13/12.

 Decret núm. 3605 Concedir llicència urbanística a D. JOSE COTS ESCRIVA.

 Decret núm. 3606 Denegar a Dª Mª CRISTINA LEON SANCHEZ llicència urbanística.

 Decret núm.  3607 Aprovar la compensació de 2 dies i 7 hores en concepte de vacances 
anuals retribuïdes no disfrutades pel Sr. VICENTE MAÑO ROGER.

 Decret núm.  3608 Aprovar la compensació de 4 dies i 2 hores en concepte de vacances 
anuals retribuïdes no disfrutades pel Sr. MANEL ARCOS I MARTINEZ.

 Decret núm. 3609 Concedir llicència urbanística a D. VICENTE GARI BERBEGALL.

 Decret núm. 3610 Concedir llicència urbanística a D. FRANCISCO IBIZA PARRA.

 Decret núm.  3611 Concedir llicència urbanística a CDAD PROP C/ ALCALDE FRCO 
LLORCA 23.

 Decret  núm.  3612  Concedir  llicència  urbanística  a  CDAD  PROP  EDUARDO 
ESCALANTE 17.

 Decret núm. 3613 Concedir llicència urbanística a URVISA CUATRO SL.

 Decret núm. 3614 Concedir llicència urbanística a D. FRANCISCO CATALA SERRANO.

 Decret núm. 3615 Declarar el vehicle V2527EH propietat de D. CHIRAC CONSTANTIN 
CORNEL residu urbà.

 Decret  núm.  3616  Declarar  el  vehicle  V4984EV  propietat  de  D.  MIGUEL  ANGEL 
FERNANDEZ GAZQUEZ residu urbà.

 Decret  núm.  3617  Declarar  el  vehicle  1529DHC  propietat  de  D.MANUEL  GARCIA 
MONTOLIO residu urbà.

 Decret núm. 3618 Declarar el vehicle 2130BSJ propietat de D. ROSIUN IOANRESIDUO 
residu urbà.
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 Decret  núm.  3619  Declarar  el  vehicle  V7681FF  propietat  de  D.  RICARDO  MAS 
LLORENS residu urbà.

 Decret  núm.  3620  Aprovar  la  devolució  a  D.  ANTONIO  SEBASTIA  LOPEZ  de  la 
quantitat ingressada per gual 2011.

 Decret  núm.  3621 Aprovar  la  liquidació definitiva  de l'Icio i  Taxa LTIU 67/09 de D. 
MARIO ORTIZ LUQUE.

 Decret núm. 3622 Aprovar provisionalment una liquidació complementària de l'Icio (LTIU 
164/06) DE d. JOSE RICARDO SAIZ SENDRA.

 Decret núm.  3623 Aprovar la liquidació de l'Icio de l'expedient  LTIU 107/2010 de D.  
MANUEL GOMEZ TEJEDOR.

 Decret núm. 3624 Aprovar la liquidació definitiva de l'Icio i taxa de LTIU 03/2011 de D. 
JULIO GONZALEZ CALAZA.

 Decret núm.  3625 Designar als regidors relacionats, com a membres de la Comissió de 
Baremació de Subvencions.

 Decret núm. 3626 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
al any 2011 a l'ASSOCIACIÓ ROMANÍ DE LA SAFOR, per import de 1.000,00 euros.

 Decret núm. 3627 Delegar les funcions de l'Alcaldia a favor del Primer Tinent d'Alcalde D.  
SALVADOR FUSTER MESTRE, els dies 11, 12 i 13 de novembre de 2012.

 Decret núm. 3628 Iniciar l'expedient número G/20/2012 de modificació del Pressupost.

 Decret núm. 3629 Aprovar l'expedient número G/20/2012 de modificació del Pressupost.

 Decret núm. 3630 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2011 a l'ASSOCIACIÓ CULTURAL CENTELLES I RIU SECH, per import de 
1.980,00 euros.

 Decret núm. 3631 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2011 a l'ASSOCIACIÓ OLIVENSE DE DISMINUÏTS FÍSICS per import de 800,00 
euros.

 Decret  núm.  3632  Aprovar  la  liquidació  definitiva  Icio  i  Taxa  LTIU  138/09  de  D. 
ANTONIO RUIZ FERNANDEZ.

 Decret núm.  3633 Desestimar el Recurs de Reposició interposat contra D.A. 1925/12 de 
liquidació definitiva de Icio. LTIU 44/09 de D. DAVID MORENO GARCIA.

 Decret núm.  3634 Aprovar la liquidació definitiva de Icio i  Taxa,  LTIU 100/09 de D. 
MANUEL MONCHO COLLADO.

 Decret núm.  3635 Aprovar la liquidació definitiva de Icio i  Taxa,  LTIU 119/08 de D. 
JOHN DAVID WIGMORE.

 Decret núm.  3636 Aprovar la liquidació provisional de Icio i  Taxa, LTIU 20/10 de D. 
MANUEL ALFREDO FARO TORRES.

 Decret  núm.  3637  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  de  ENRIQUE 
AVARIA MARTINEZ i altres.
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 Decret  núm.  3638  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  de  DANIEL 
VULEA.

 Decret núm. 3639 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de JOANNA RAK 
DATARZYNA.

 Decret  núm.  3640  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  de  CORNEL 
CHIRAC CONSTANTIN.

 Decret  núm.  3641  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  de  JOZEF 
TYCHANSKI.

 Decret núm.  3642 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de ATANASSOV 
STOEV DIMITRI.

 Decret  núm.  3643  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  de  MONICA 
KACQUELINE SANCHEZ PENA.

 Decret núm. 3644 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de HEREDEROS DE 
ESCRIVA ALEMAN FRANCISCO.

 Decret núm.  3645 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de D. RAFAEL 
RIVERO ROMAN.

 Decret  núm.  3646 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  incobrables  de  D.  VASILE 
CONEAC.

 Decret núm. 3647 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de FERROMI SL.

 Decret núm. 3648 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de MBITIL AID.

 Decret  núm.  3649  Imposar  sanció  tributària  a  D.  JOSE  FRANCISCO  MORELL 
NAVARRO.

 Decret  núm.  3650  Imposar  sanció  tributària  a  D.  JOSE  FRANCISCO  MORELL 
NAVARRO.

 Decret núm. 3651 Imposar sanció tributària a DISA CARTERA DE INMUEBLES SLU.

 Decret núm. 3652 Imposar sanció tributària a M ISABEL GARCIA COMECHE.

 Decret núm. 3653 Imposar sanció tributària a ANTONIO GALBIS SALA

 Decret núm. 3654 Aprovar la relació número 61/2012 de factures per import de 30.669,09 
euros.

 Decret núm. 3655 Imposar sanció tributària a ANTONIO GALBIS SALA.

 Decret núm. 3656 Imposar sanció tributària a NTHALIE PONS.

 Decret  núm.  3657  Imposar  sanció  tributària  a  PROMOCIONES  RICHARTE  Y 
CIMARRA SL.

 Decret núm. 3658 Imposar sanció tributària a LEYRE LLOPIS MUÑOZ.

 Decret núm. 3659 Imposar sanció tributària a LEYRE LLOPIS MUÑOZ.

 Decret  núm.  3660  Imposar  sanció  tributària  a  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL.
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 Decret  núm.  3661  Imposar  sanció  tributària  a  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL

 Decret  núm.  3662  Imposar  sanció  tributària  a  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL.

 Decret núm. 3663 Imposar sanció tributària a PRONAIN GESTION INMOBILIARIA SL.

 Decret  núm.  3664  Imposar  sanció  tributària  a  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL.

 Decret  núm.  3665  Imposar  sanció  tributària  a  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL.

 Decret  núm.  3666  Imposar  sanció  tributària  a  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL.

 Decret núm. 3667 Imposar sanció tributària a DANIEL SUAREZ ROBERTO.

 Decret núm. 3668 Imposar sanció tributària a GESTION URBANA ALGINET SL.

 Decret núm. 3669 Imposar sanció tributària a ROMULO MARTINO BUSTOS.

 Decret núm. 3670 Aprovar la liquidació del Cànon de control d'abocaments entre el 3/2/11 
i el 31/12/11.

 Decret núm.  3671 Establir  com a serveis mínims per al  dia 14 de novembre del  2012 
durant la jornada de vaga.

 Decret  núm.  3672 Concessió de Tràmit  d'Audiència  en Exp.  d'ordre  de execució núm. 
240/12 de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS

 Decret  núm.  3673 Concessió de Tràmit  d'Audiència  en Exp.  d'ordre  de execució núm. 
238/12 DE CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS

 Decret  núm.  3674  Concessió  de  Tràmit  d'Audiència  enExp.  d'ordre  de  execució 
núm.234/12 DE ELVIRA SAVALL REIG

 Decret  núm.  3675 Concessió de Tràmit  d'Audiència  en Exp.  d'ordre  de execució núm. 
230/12 DE FRANCSICO PARIS MOLINA

 Decret  núm.  3676 Concessió de Tràmit  d'Audiència  en Exp.  d'ordre  de execució núm. 
227/12 DE EUGENIO MOLL GONZALEZ

 Decret  núm.  3677 Concessió de Tràmit  d'Audiència  en Exp.  d'ordre  de execució núm. 
ROSA COTS MOLLA

 Decret  núm.  3678 Concessió de Tràmit  d'Audiència  en Exp.  d'ordre  de execució núm. 
208/12 DE CONSUELO SOLER PEREZ

 Decret  núm.  3679 Concessió de Tràmit  d'Audiència  en Exp.  d'ordre  de execució núm. 
207/2012 de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA

 Decret  núm.  3680 Concessió de Tràmit  d'Audiència  en Exp.  d'ordre  de execució núm. 
204/12 DE CIRILO MARTI GILABERT

 Decret  núm.  3681 Concessió de Tràmit  d'Audiència  en Exp.  d'ordre  de execució núm. 
202/2012 LAMBERTUS TETTEROO BAPPIE
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 Decret  núm.  3682  Concessió  a  PABLO  MARTI  DE  VESES  ESTADES  llicència 
d'ocupació de la via pública. Exp. 000146/2012

 Decret  núm.  3683  Incoació  d'expedient  sancionador  núm.  000107/2010-ERU  A 
MANUELGOMEZ TEJEJOR

 Decret núm. 3684 Imposició de sanció a MARIO ORTIZ LUQUE. Exp. sancionador núm. 
67/09

 Decret núm. 3685 Proposició d'imposició de sanció a JOSE RICARDO SAIZ SENDRA . 
Expt núm. 164/06

 Decret  núm.  3686  Desestimació  d'al·legacions  presentades  i  imposició  de  sanció 
econòmica a JULIO GONZALEZ CALAZA. Exp. 000003/2011-EIU

 Decret  núm.  3687  Aprovació  de  l'ampliació  laboral  a  temps  complet  a  ANA SORIA 
ALEMANY amb efectes del 12/11/2012

 Decret  núm.  3688 Concessió de llicència  d'obertura  amb canvi  de titularitat  a  STYLO 
LIGHTING SLU. Exp. CA 117/2012

 Decret núm. 3689 Concessió de gual a CARLES BORDES SISCAR. V099/2012

 Decret núm. 3690 Concessió de llicència d'obertura amb canvi de titularitat a SMATTEX 
SA Exp. CA 034/2012

 Decret núm.  3691 Concessió de llicència d'obertura amb canvi  de titularitat  a MARIA 
TERESA GARCIA DESUSA. Exp. CA 121/2012

 Decret  núm.  3692  Autorització  de  instal·lació  d'activitat  a  JOSE  VICENTE  CANET 
VIVES. Exp. CA 094/2012

 Decret núm.  3693 Autorització de instal·lació d'activitat  a SAFORTREBALL ETT SL. 
EXP. CA 116/2012

 Decret  núm.  3694  Autorització  de  instal·lació  d'activitat  a  MARIA  JOSE  MARTI 
ORENGO. EXP. CA 118/2012

 Decret  núm.  3695  Autorització  d'exhumació  de  cadàver  a  TERSA  CONSUELO 
MARTORELL GARCIA

 Decret  núm.  3696  Reconeixer  l'obligació  a  favor  de  MARIA  JOSE  ESCUDERO 
BARRULL Y RELACIÓ el pagament d'ajudes econòmiques

 Decret núm. 3697 Declaració de desistiment en la petició de llicència de segona ocupació a 
ELVIRA RODRIGUEZ PLANA- Exp. 0000075/2012-LO

 Decret núm. 3698 Declaració de desistiment en la petició de llicència de segona ocupació a 
ROSA NAPOLEON MONLLEO. Exp. 000058/2012-LO

 Decret núm. 3699 Declaració de desistiment en la petició de llicència de segona ocupació a 
VICENTA ROIG COTAINA. Exp. 3699/12

 Decret núm. 3700 Concessió de llicència d'obertura i funcionament a SANTIAGO ARCE 
CISCAR.EXP. LC034/2007

 Decret núm. 3701 Autorització del canvi de titularitat d'activitat a CRISTINA LUPU. EXP. 
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LC 111/2012

 Decret  núm.  3702  Autorització  del  canvi  de  titularitat  de  activitat  a  FERNANDO 
FRANCISCO SOLIS AMADOR. EXP. LC085/2012

 Decret  núm.  3703 Autorització del  canvi  de titularitat  d'Activitat  a JUAN BAUTISTA 
SEMPERE MARTINEZ. EXP. LC081/2012

 Decret núm. 3704 Autorització del canvi de titularitat d'Activitat a AMANDOLA LUCA. 
EXP. LC093/*2012

 Decret núm. 3705 Ordenar a JUAN CARLOS CALATAYUD BERNABEU la retirada dels 
elements privats situats en domini públic en terrassa del Bar La vorera

 Decret  núm.  3706  Reconeixement  de  la  prórroga  d'autorització  de  terrassa  a  JOSE 
RAMON HERAS GARCIA front al Bar Tomás

 Decret  núm.  3707  Reconeixement  de  la  pròrroga  d'autorització  de  terrassa  a  MARIA 
PILAR BARRERES JUST front al bar Caffetto

 Decret núm. 3708 Concessió d'autorització municipal per a la ocupació de la via pública 
amb terrassa a MARIA ISABLE SANCHIS POZA, front al bar Jamaica

 Decret núm. 3709 Declaració de desestiment en sol·licitud de llicència mpal d'activitat de 
MOHAMED AIT KRIM

 Decret  núm.  3710 Concessió  de  tràmit  d'audiència  en  Exp.  OE.  80/2012 de  a  JESUS 
DEVESA FERRANDO Y OTROS

 Decret núm. 3711 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE. 82/2012 de COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS HEMRANOS BENLLIURE3

 Decret núm. 3712 Aprovació de la devolució de la taxa i ICO (Exp. 12/09) per desestiment 
en la sol·licitud de llicència d'obres de ROSA CATALA ESCRIVA en C/ La Juliola, 11

 Decret núm. 3713 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE. 73/2012 de COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS POETA QUEROL 4

 Decret núm. 3714 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE. 71/2012 de HOTEL RTE 
CASA QUINTANA SL

 Decret  núm.  3715  Concessió  de  tràmit  d'audiència  en  Exp.  OE.  39/2012  de  ISABEL 
MORELL MIÑANA

 Decret núm. 3716 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE. 206/2012 de CERAMICA 
DECORATIVA SA

 Decret núm.  3717 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE. 203/2012 de CECILIA 
BLANCO PEREZ

 Decret  núm.  3718  Concessió  de  tràmit  d'audiència  en  Exp.  OE.  194/2012  de  LUISA 
GILABERT ESCRIVA

 Decret  núm.  3719  Concessió  de  tràmit  d'audiència  en  Exp.  OE.  251/2012  de 
CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA

 Decret  núm.  3720  Concessió  de  tràmit  d'audiència  en  Exp.  OE.  281/2012  de 
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CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA

 Decret  núm.  3721  Concessió  de  tràmit  d'audiència  en  Exp.  OE.  213/2012  de 
CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS

 Decret  núm.  3722 Concessió de llicència  de primera ocupació a  CONSTRUCCIONES 
HISPANO GERMANAS. EXP. 0000112/2012-LO

 Decret  núm.  3723 Acord  de  sobreseïment  i  arxiu  de  l'expedient  sancionador  91/08  de 
SONIA SERVER MORERA

 Decret  núm.  3724  Acord  de  sobreseïment  i  arxiu  de  l'expedient  sancionador 
0000009/2010-ERU de VICENTE JAVIER SANCHIS NUÑEZ

 Decret núm.  3725 Aprovar les despeses corresponents a datàfon, p.  ser.  Emis just.  T i 
manteniment de TPV per import de 1.855,85€

 Decret  núm.  3726  aprovar  el  reconeixement  de  l'obligació  i  ordre  de  pagament  de 
1.956,09€ en concepte de quota, interessos i cancel·lació de pòlissa d'assegurança

 Decret núm. 3727 Aprovar les despeses corresponents a alta via T i quota T. Via T. de 50€

 Decret núm. 3728 Aprovar les despeses corresponents a traspàs bancari de 0,72€

 Decret núm. 3729 Aprovar les despeses corresponents a comissió per devolució per import 
de 58,08€

 Decret núm. 3730 Aprovar les despeses corresponents a comissió per devolució per import 
de 36,89€

 Decret núm. 3731 Aprovar les despeses corresponents a factures de FERRERTERIA LES 
ALICATES I RELACIO per import de 186,33€

 Decret núm. 3732 Aprovar les despeses corresponents a comissió per devolució per import 
de 4,84€

 Decret núm. 3733 Aprovar les despeses corresponents a comissió per devolució per import 
de 9,68€

 Decret núm. 3734 Aprovar les despeses corresponents a comissió per devolució per import 
de 15,37€

 Decret núm. 3735 Aprovar les despeses corresponents a comissió per devolució per import 
de 19,36€

 Decret núm. 3736 Aprovar les despeses corresponents a comissió per devolució per import 
de 24,20€

 Decret núm.  3737 Aprovar les despeses corresponents a comissions per manteniment de 
comptes per import de 13,05€

 Decret  núm.  3738 Aprovar  les  despeses  corresponents  a  comissió per  manteniment  de 
compte per import de 3,75€

 Decret  núm.  3739 Aprovació de la  devolució de la taxa per la prestació del  servei  de  
poliesportiu per import de 65€ per inscripció de curs anual de gimnàsia rítmica 2012-2013 a 
TANIA NUÑEZ BENIMELI
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 Decret núm.  3740 Autorització de la realització de demanda i subministrament de 1000 
perilles a la mercantil EL CORTES INGLES SA a finançar-se mitjançant el Pla d’eficiència  
energètica en enllumenat públic bombetes de led de substitució directa per a exterior

 Decret núm.  3741 Ordenar el pagament de les relacions de factures de PAVASAL SA I 
ALTRES per import de 378.689,89€

 Decret  núm.  3742  Procedir  a  devolució  de  fiança  dipositada  en  garantia  contracte 
concessió administrativa explotació del servei públic de la llar dels jubilats i compensació 
de deutes en període executiu a MARIA ESTER MENDOZA

 Decret núm.  3743 Procedir a la devolució d’ingrés indegut a SERVIMAX SERVICIOS 
GENERALES SA per import de 115,51€

 Decret  núm.  3744 Aprovació  de  la  liquidació  definitiva  de  ICO i  taxa  en  Exp.  LTIU 
0000010/2011-EIU DE PEDRO NAVARRO BALLESTA

 Decret núm. 3745 Aprovació de la liquidació definitiva de ICO i taxa en Exp. LTIU 91/08 
de SONIA Y ESTER SERVER MORERA

 Decret núm. 3746 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE 126/2012 de HERMANOS 
SELLENS PASCUAL SL

 Decret núm. 3747 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE185/2012 de TELEFONICA 
REDES

 Decret núm. 3748 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE72/2012 DE COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS DE CTRA DEL CONVENT 5-7

 Decret núm. 3749 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE125/2012 de COMUNIAD 
DE PROPIETARIOS C/ SALVADOR SOLER Y SOLER , 11

 Decret  núm.  3750  Concessió  de  tràmit  d'audiència  en  Exp.  OE 79/2012  de  FERRER 
SALORT SL

 Decret núm.  3751 Aprovació de la relació de factures núm. 062/2012 R per import de  
255.812,34€

 Decret núm. 3752 Aprovació de la relació núm. 63/2012 per import de 145.003,14€

 Decret  núm.  3753  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  164/2012  per  import  de 
11.505,57€

 Decret núm. 3754 Notificació a GAS NATURAL CEGAS, SA aportació en el termini de 
10 dies plàning del treball a executar en el programa d'actuacions sobre la revisió de les 
obres a efectes d’esmena dels defectes trobats

 Decret núm. 3755 Aprovació de la compensació de retràs de la jornada laboral per 3 dies  
d’assumptes propis a CARLOS PONS MORERA

 Decret núm.  3756 Concessió a CATALUNYA BANC SA llicència de segona ocupació 
exp. 00084/2012-LO

 Decret núm. 3757 Concessió a MILEN BORISOV KOLEV llicència de segona ocupació 
Exp. 3757/12

 Decret núm.  3758 Concessió a FRANCISCO CATALA SERRANO llicència d'ocupació 
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de la via pública. Exp. 000148/2012-LOVP

 Decret  núm.  3759  Concessió  a  MARIA  ROSARIO  BLAZQUEZ  GIMENEZ  llicència 
d’ocupació de la via publica. Exp. 000147/2012.LOVP

 Decret núm. 3760 Reconeixement de trienni a SANTIAGO GARCIA NAVARRO

 Decret núm. 3761 Reconeixement de trienni a MARIA JOSE PEIRO GONZALEZ

 Decret núm. 3762 Reconeixement de trienni a JOSE ARCOS MARTINEZ

 Decret núm. 3763 Reconeixement de trienni a JOAQUIN SAVALL IBIZA

 Decret núm. 3764 Reconeixement de trienni a VICENTE MAYANS PEIRO

 Decret núm. 3765 Reconeixement de trienni a SALVADOR BENIMELI MONCHO

 Decret núm. 3766 Reconeixement de trienni a MARIA JOSE CHAVARRIA DIAZ

 Decret núm. 3767 Reconeixement de trienni a MIGUEL ANGEL COLLADO LLECHES

 Decret núm. 3768 Aprovació de la deducció en la nòmina del mes de novembre 2012 de la 
retribució salarial i de la part dominical al personal que va exercir el seu dret a vaga el dia 
14/11/2012

 Decret núm. 3769 Autorització a JUNTA DE GERMANDATS DE SETMANA SANTA - 
GERMANDAT DE L'ECCE HOMO cervavila presentació dia 17/11/2012

 Decret  núm.  3770  Autorització  a  JUNTA  LOCAL  FALLERA  D  'OLIVA  cercavila 
presentació de la fallera major dia 17/11/2012

 Decret  núm.  3771  Autorització  a  ASSOCIACIÓ  ARTÍSTICO  MUSICAL  D'OLIVA 
activitats dies 18/ i 19 de novembre 2012

 Decret  núm.  3772  Concessió  a  CONSTRUCCIONES  HISPANO  GERMANAS  SA 
llicència de primera ocupació Exp. 3772/12

 Decret núm. 3773 Aprovar la concessió d'ajudes econòmiques a D. PEDRO ARTESERO 
RUIZ i altres.

 Decret núm. 3774 Ordenar el pagament a proveïdors de la relació de factures 062/2012.

 Decret núm. 3775 Donar de baixa les sancions de D. JUAN PEDRO LAZARO SEGARRA 
per import total de 216,68 euros.

 Decret  núm.  3776 Declarar  extingits  per  altres  motius  els  deutes  de JOSE ANTONIO 
BARRULL HEREDIA i altres.

 Decret  núm.  3777  Aprovar  la  liquidació  de  definitiva  LTIU  74/08  de  D.  JOSE 
VILLAMAYOR ROBLES.

 Decret núm.  3778 Aprovar la liquidació de definitiva LTIU 08/11 de JOSEFA LLIDO 
SORIA.

 Decret  núm.  3779  Aprovar  la  liquidació  de  definitiva  LTIU  11/11  de  D.  JOSE 
MARTINEZ LOPEZ.

 Decret núm. 3780 Aprovar la liquidació de definitiva LTIU 20/06 de D. JOSE VICENTE 
PALOMO SERRANO.
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 Decret  núm.  3781  Aprovar  la  liquidació  de  definitiva  LTIU  09/11  de  D.  EUGENIO 
SORIA PASCUAL.

 Decret  núm.  3782  Concedir  a  la  SRA.  CAROLINA  AÑO  FENOLLAR  llicència  no 
retribuïda per interés particular.

 Decret núm. 3783 Incloure al Sr. FERNANDO MIGUEL GIRAU CLIMENT en el llistat 
del DA 3678/12 fent constar la seua participació en la vaga general del 14/11/12.

 Decret núm. 3784 Concedir el fraccionament del deute per taxa de llicència ambiental a Dª 
PILAR VILA SANCHEZ.

 Decret  núm.  3785 Declarar  el  vehicle  IB4115CW propietat  de  D.  JOSE GONZALEZ 
HERNANDEZ residu urbà.

 Decret núm.  3786 Aprovar a D. JOSE VILLAMAYOR ROBLES una sanció econòmica 
per infracció urbanística. 74/08.

 Decret  núm.  3787  Aprovar  a  Dª  JOSEFA  LLIDO SORIA  una  sanció  econòmica  per 
infracció urbanística. 08/11.

 Decret núm.  3788 Aprovar a D. JOSE MARTINEZ LOPEZ una sanció econòmica per 
infracció urbanística. 22/2011.

 Decret  núm.  3789  Aprovar  a  D.  JOSE  VICENTE  PALOMO  SERRANO  una  sanció 
econòmica per infracció urbanística. 20/06.

 Decret núm. 3790 Aprovar a D. EUGENIO SORIA PASCUAL una sanció econòmica per 
infracció urbanística. 09/11.

 Decret  núm.  3791  Iniciar  l'expedient  G/21/2012  de  modificació  del  Pressupost  per 
generació de crèdits.

 Decret  núm.  3792  Aprovar  l'expedient  G/21/2012  de  modificació  del  Pressupost  per 
generació de crèdits per ingressos.

 Decret núm. 3793 Aprovar l'expedient número T/08/2012 de modificació de crèdits.

 Decret núm. 3794 Adjudicació del PPOS 2012.

 Decret  núm.  3795 Aprovar  8 liquidacions de l'Ibi  de  D.  VICENTE ARACIL IBIZA i 
altres.

 Decret  núm.  3796  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  de  D.  CARLOS  MAS 
SABATER.

 Decret  núm.  3797  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  de  DUMITRU  STRETE 
ADRIAN.

 Decret núm. 3798 Aprovar la baixa en comptes de valors de JOSE ANTONIO CODINA 
PASCUAL.

 Decret  núm.  3799 Aprovar  la  baixa en comptes de valors  de ADRIAN CONTRERAS 
MANSILLA

 Decret núm. 3800 Aprovar la baixa en comptes de valors de JOHN DAVID COOK.

 Decret núm. 3801 Aprovar la baixa en comptes de valors de D. CRISTIAN CRISAN.
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 Decret núm.  3802 Aprovar la baixa en comptes de valors de LOURDES JACQUELINE 
DE LEON FIGUEROA.

 Decret núm. 3803 Aprovar la baixa en comptes de valors de NICOLAE DORU.

 Decret núm. 3804 Aprovar la baixa en comptes de valors de EMILIA BERNABEU RUIZ.

 Decret  núm.  3805  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  de  JAVIER  ORTOLA 
MONDEJAR.

 Decret núm. 3806 Aprovar la baixa en comptes de valors de ANTONIO JOAO PEREIRA 
BARBOSA.

 Decret núm. 3807 Aprovar la baixa en comptes de valors de RACHID BAADDI.

 Decret núm. 3808 Aprovar la baixa en comptes de valors de LUIS BARRULL CORTES.

 Decret  núm.  3809  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  de  KLEVER  AVILA 
MONTAÑO.

 Decret núm. 3810 Aprovar la baixa en comptes de valors de AYAD EL MEHDI.

 Decret núm. 3811 Aprovar la baixa en comptes de valors de JAVIER APARISI ORENGO.

 Decret núm. 3812 Aprovar la baixa en comptes de valors de JOSE MANUEL AMADOR 
BERNAL.

 Decret núm.  3813 Aprovar la baixa en comptes de valors de JULIO CESAR AGUIRRE 
BAYON.

 Decret núm. 3814 Aprovar la baixa en comptes de valors de ROHLIG MONIKA.

 Decret núm. 3815 Aprovar la baixa en comptes de valors de ANA M PIERA FERRANDO.

 Decret núm. 3816 Aprovar la baixa en comptes de valors de GAVRILA ROSIU.

 Decret  núm.  3817 Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  de  MARIA PILAR ROCA 
MONRABAL.

 Decret núm. 3818 Aprovar la baixa en comptes de valors de DANIEL RIOS SOLER.

 Decret núm. 3819 Aprovar la baixa en comptes de valors de CARLOS RAMOS PORTES.

 Decret núm. 3820 Nomenar a D. TERESA ESCRIVA ESTRUCH funcionària en propietat 
Policia Local.

 Decret núm.  3821 Nomenar a D. RAFAEL ALVAREZ GOMEZ funcionari en propietat 
Policia Local.

 Decret núm. 3822 Nomenar a D. JOSE VICENTE BENITEZ CABALLERO funcionari en 
propietat Policia Local.

 Decret núm. 3823 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 47/2012 
de Dª ROSA M FUSTER TORRES.

 Decret núm. 3824 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 46/2012 
de D. ANTONIO CLIMENT IBIZA.

 Decret núm. 3825 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 45/2012 
de D. ANGELES MORERA BARRERES i altra.
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 Decret núm. 3826 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 44/2012 
de D. M MANUELA MORERA BARRERES.

 Decret núm. 3827 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 43/2012 
de D. FRANCISCO ALEMANY NAVARRO.

 Decret núm. 3828 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 42/2012 
de CONSTRUCCIONES JUST SA.

 Decret núm. 3829 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 41/2012 
de CONSTRUCCIONES JUST SA.

 Decret núm. 3830 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 4/2012 
de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA.

 Decret  núm.  3831  Concedir  tràmit  d'audiència  en  expedient  urbanístic  disciplinari 
206/2012 de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA.

 Decret núm. 3832 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 38/2012 
de CDAD PROP C/ CURA PLEBAN, 7.

 Decret núm. 3833 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 54/2012 
de D. SALVADOR MIÑANA MAYANS.

 Decret núm. 3834 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 53/2012 
de D. JOSE OLTRA MIÑANA.

 Decret núm. 3835 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 52/2012 
de D. VICENTE FENOLLAR COTS.

 Decret núm. 3836 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 34/2012 
de ANTONIA MANZANARES BARCHINO.

 Decret núm. 3837 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 20/2012 
de RIVERBEND ESPAÑA SA.

 Decret  núm.  3838  Concedir  tràmit  d'audiència  en  expedient  urbanístic  disciplinari 
174/2012 de D. VICENTE MATEO MARTINEZ.

 Decret  núm.  3839  Concedir  tràmit  d'audiència  en  expedient  urbanístic  disciplinari 
171/2012 de D. CELESTINO ALCOCER SAIZ.

 Decret núm. 3840 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 70/2012 
de CDAD PROP C/ NAVARRA, 1-3.

 Decret  núm.  3841  Concedir  tràmit  d'audiència  en  expedient  urbanístic  disciplinari 
328/2012 CDAD PROP AVDA LOYGORRI, 46.

 Decret núm. 3842 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 35/2010 
de GARDEN DENIA SL

 Decret núm. 3843 Concedir tràmit d'audiència en expedient urbanístic disciplinari 44/2012 
de D. JOSE SOLER NADAL.

 Decret núm. 3844 Autoritzar a PARROQUIA SANT FRANCESC per a la realització de 
Taula distribució de plantes i calendaris.
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 Decret núm. 3845 Autoritzar a PARROQUIA SANT FRANCESC per a la realització de 
Cercavila del Rosari de l'Aurora.

 Decret  núm.  3846 Autoritzar  a  CREU ROJA-ASSEMBLEA LOCAL OLIVA per  a  la 
realització de Taula informativa sobre violència de gènere.

 Decret núm. 3847 Concedir a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicència 
de Primera Ocupació en Av. Gaudí.

 Decret  núm.  3848  Autoritzar  a  ASSOCIACIÓ  MUSICAL  SARABANDA  per  a  la 
realització de Cercavila de Sta. Cecília.

 Decret núm.  3849 Autoritzar a GERMANDAT DE LA PIETAT per a la realització de 
Cercavila.

 Decret núm.  3850 Revocar i deixar sense efecte el D.A. 3676/06 d'imposició de sanció 
econòmica urbanística a MIGUEL ANGEL CAÑAMAS CLIMENT.

 Decret núm. 3851 Aprovar la relació núm. 065/2012 de factures per import de 55.036,22 
euros.

 Decret núm. 3852 Aprovar la devolució a Dª SOFIA DINTHEER-RAWINIS quota "Escola 
d'Estiu".

 Decret núm.  3853 Aprovar la liquidació provisional de l'Ibi de D. SALVADOR SIMO 
ESCRIVA.

 Decret núm. 3854 Aprovar la liquidació provisional de l'Ibi de D. MIGUEL PALLARES 
LACALLE.

 Decret núm.  3855 Procedir  a l'arxiu de l'expedient  20010000064215 de D. ALFREDO 
ANDRES GUERRERO.

 Decret  núm.  3856 Declarar  prescrit  el  dret  de  l'Ajuntament  per  a  determinar  el  deute 
tributari de D. CARMEN REQUENA FERNANDEZ.

 Decret núm. 3857 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de D. JUAN FRANCISCO RAMON GENIS.

 Decret núm. 3858 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de D. JOAQUIN CASTAÑO CLIMENT.

 Decret núm.  3859 Concedir a D M JOSEFA CODERCH CARBONELL llicència per a 
l'ocupació de la via publica.

 Decret núm. 3860 Concedir a D. FRANCISCO IBIZA PARRA llicència per a l'ocupació 
de la via pública.

 Decret  núm.  3861  Concessió  de  llicència  d'obra  menor  a  FRANCISCO  JAVIER 
SALELLES MATEU. EXP. 000209/2012-OME

 Decret núm. 3862 Donar de baixa els valors declarats incobrables de DEARSON SUSAN. 
EXP. 20010000063348

 Decret núm. 3863 Donar de baixa els valors declarats incobrables de MEYN NIKOLA

 Decret núm. 3864 Donar de baixa els valors declarats incobrables de CROSSLE JAMES 
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ROBERT. EXP. 2001000063389

 Decret núm. 3865 Elevar contingut de propostes de resolució a resolucions de GALIANO 
COLECHA M AMPARO. EXP. 20010000064958 I RELACIÓ

 Decret núm.  3866 Elevar contingut de propostes de resolució a resolucions de AYNAT 
AMOROS ENRIQUE EXP. 20010000063510 I RELACIO

 Decret núm.  3867 Aprovació de la baixa dels valors declarats incobrables de CIORITA 
IONEL. EXP. 20010000065035

 Decret núm.  3868 Aprovació de la baixa dels valors declarats incobrables de CATALA 
ESTARELLES VICENTE BLAS

 Decret núm. 3869 Aprovació de la baixa dels valors declarats incobrables de LEVANTE 
RENTING SA EXP. 20010000065033

 Decret núm.  3870 Aprovació de la baixa dels valors declarats incobrables de BUGGLE 
ARNULF THOMAS. EXP. 20010000065040

 Decret núm.  3871 Aprovació de la baixa dels valors declarats incobrables de BUBPOIU 
MARIA. EXP. 20010000065043

 Decret núm.  3872 Aprovació de la baixa dels valors declarats incobrables de BRUTON 
PEGGY MARGARET. EXP. 20010000065046

 Decret  núm.  3873  Aprovació  de  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  de 
BOUZAITOUNA MOULOUO

 Decret  núm.  3874 Aprovació de la  baixa dels  valors  declarats  incobrables  de OTERO 
PEREZ SANDRA. EXPT 20010000065135

 Decret núm. 3875 Ordenar l'inici de l'expedient administratiu de naturalesa privada per a la 
contractació de la pòlissa d’edificis de titularitat municipal EXP. PRIV-SEC/05-2012

 Decret  núm.  3876 Ordenar  l'inici  de  l'expedient  administratiu  de naturalesa  privada de 
pòlissa d'assegurances de vida i accidents dels empleats públics de l'Ajuntament d'Oliva

 Decret  núm.  3877 Ordenar  l'inici  de  l'expedient  administratiu  de naturalesa  privada de 
pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil general. Exp. PRIV- SEC/04/2012

 Decret  núm.  3878  Compensació  econòmica  per  inscripció  a  formació  continua  a 
CONSUELO GARCIA PEREZ de 20€

 Decret núm.  3879 Compensació econòmica per inscripció a formació continua a JOSE 
MANUEL ALEMANY SANCHEZ

 Decret núm. 3880 Compensació econòmica per inscripció a formació continua a ANDRES 
CARDONA MICO

 Decret  núm.  3881  Sotmetiment  a  tràmit  d'audiència  de  l'Exp.  OE  68/2012  de 
PROMOCIONES NUEVO SIGLO 2000 SL

 Decret núm. 3882 Sotmetiment a tràmit d'audiència de l'Exp. OE 67/2012 DE ANGELES 
MENGUAL MORELL

 Decret núm. 3883 Sotmetiment a tràmit d'audiència de l'Exp. OE60/2012 DE AUTOPISTA 
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SA CONCESIONARIA DEL ESTADO

 Decret núm.  3884 Sotmetiment a tràmit d'audiència de l'Exp. OE59/2012 DE JOAQUIN 
BOLO GAVILA

 Decret núm.  3885 Sotmetiment a tràmit d'audiència de l'Exp. OE58/2012 DE RAMON 
GILABER TORMO

 Decret  núm.  3886  Sotmetiment  a  tràmit  d'audiència  de  l'Exp.  OE  55/2012  DE 
FRANCISCO SEMPERE PARRA

 Decret núm. 3887 Sotmetiment a tràmit d'audiència de l'Exp. OE 51/2012 DE MANUEL 
MONLEON CARRERAS

 Decret núm. 3888 Sotmetiment a tràmit d'audiència de l'Exp. OE50/2012 DE ANGELES 
BERTOMEU MASQUEFA

 Decret núm. 3889 Sotmetiment a tràmit d'audiència de l'Exp. OE 49/2012 DE VICENTA 
BERTOMEU PEIRO

 Decret núm.  3890 Sotmetiment a tràmit d'audiència de l'Exp. OE26/2012 DE TERESA 
PEIRO MARTINEZ

 Decret  núm.  3891  Sotmetiment  a  tràmit  d'audiència  de  l'Exp.  OE  23/2012  DE 
RIVERBEND SA

 Decret núm. 3892 Sotmetiment a tràmit d'audiència de l'Exp. OE 48/2012 DE ANTONIO 
MARTINEZ PARRA

 Decret núm.  3893 Aprovació de les liquidacions corresponents als preus públics per la 
prestació del servei de l'Escola Infantil El Cargol del mes de novembre per un import de  
12.697,00€

 Decret núm. 3894 Reconeixement de l'obligació a PEDRO ARTESERO RUIZ I RELACIÓ 
de les ajudes econòmiques individualitzades

 Decret  núm.  3895 Concessió  de  llicència  de  gual  permanent  Exp.  V114/201 A NEIL 
JOHN TOMEY

 Decret núm. 3896 Concessió de llicència de gual permanent Exp. Núm. V115/2012 a JOSE 
VICENTE TORTOSA RAMOS

 Decret núm. 3897 Sotmetiment de Exp. LA 130/2012 de RAMONA DIANA VULCU

 Decret núm. 3898 Incoació d'expedient per a la declaració de ruïna d'edifici en Passeig Fco 
Brines, 8. a JUAN BAUTISTA SIVERA MONZO. EXP. 01-11/2012

 Decret núm. 3899 Declaració de caducitat de l'exp. de ruïnes 01/11 de JUAN BAUTISTA 
SIVERA MONZO

 Decret  núm.  3900  Sotmetiment  a  tràmit  d'audiència  de  l'Exp.  000101/2012-ERU  a 
FRANCISCO PERIS BORRAS

 Decret  núm.  3901  Sometiment  a  tràmit  d'audiència  de  l'expt.000103/2012-ERU  de 
JOSEFA GASCO PERIS

 Decret  núm.  3902  Sotmetiment  a  tràmit  d'audiència  de  l'Exp.  000049/2012-EUR  de 
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MARIA DEL MAR PERIS BORRAS

 Decret núm.  3903 Imposició de sanció per infracció urbanística en Exp.  5/2011-EIUde 
JOSEFA MARIA FERRAR AIVAR

 Decret núm.  3904 Iniciació d'expedient de reintegrament d'havers de JOSE SEBASTIA 
ESTELA CLIMENT

 Decret núm. 3905 Concedir llicència urbanística a la Sra. FRANCISCA TERESA BENIEL 
ALBUIXECH per a la realització d'obres en C/ Alfauir, 5.

 Decret núm. 3906 Concedir a la Sra. NATALIA PARRA NAVARRO llicència urbanística 
en C/ Músic Àlvar Marçal, 11.

 Decret  núm.  3907 Concedir  a  la  Sra.  MARIA CRISTINA JORDA TORRES llicència 
urbanística en C/ Miramar, 2.

 Decret  núm.  3908  Concedir  a  la  Sra.  MARIA DOLORES DOMINGUIS  MENGUAL 
llicència urbanística en Pda. la Plana.

 Decret  núm.  3909  Iniciar  expedient  administratiu  per  a  l'esbrinament  de  la  possible 
existència  de  diferències  salarials  percebudes  pels  Srs.  VICENTE  ALCARAZ  JUST  i  
relació pel concepte de complement d'IT durant el període del 15/07/12 al 31/10/12.

 Decret núm.  3910 Elevar el contingut de les propostes de resolució de òrgan instructor 
referides als expedients de M CARMEN CANET CANET i altres.

 Decret  núm.  3911 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
HERMANN SCHARF EDUARDO.

 Decret  núm.  3912 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
RABAH BOUSSBAA.

 Decret  núm.  3913 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
RAMON BORRULL HERNANDEZ.

 Decret núm. 3914 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de D. JOSE 
BOQUERA OLEAJE.

 Decret  núm.  3915 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
ALBIN KOCH FELIX.

 Decret  núm.  3916 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
JOHN KENDALL KENNETH.

 Decret  núm.  3917  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
YESSICA SILVANA JURADO HUERTAS.

 Decret  núm.  3918  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
HEREDEROS DE FRANCISCO ESCORTELL FORNES.

 Decret  núm.  3919  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
SVETOSLA HADZHIDIMITROV BLAGOVEST.

 Decret  núm.  3920  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
CATALIN GIORGINEL NICUT.
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 Decret núm. 3921 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de SERGIO 
GARCIA GIMENEZ.

 Decret  núm.  3922  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
PAMELA CINDY GARCIA.

 Decret núm. 3923 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de DAVID 
FORTNUM.

 Decret núm. 3924 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de GEORG 
JOSEF FISCHER.

 Decret núm. 3925 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de KHALIL 
HAIRA.

 Decret  núm.  3926  Iniciar  les  actuacions  de  comprovació  limitada  sobre  els  subjectes 
passius Sra. VANESA MANZANARES PASTOR i altres.

 Decret  núm.  3927 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
JULIAN MADRID PIQUERAS.

 Decret  núm.  3928  Concedir  a  PROMOCIONES  DE  INMUEBLES  OLIVA-MAR  SA 
llicència de Primera Ocupació en C/ Calixt III, 4 i 6.

 Decret  núm.  3929  Concedir  llicència  d'obertura  i  funcionament  de  Centre  Polivalent 
d’Activitats Socioculturals a AJUNTAMENT D'OLIVA. LC095/2010.

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

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Referent  al  Decret  3.776/2012,  posa  que  segons  les 
atribucions que ostenten els alcaldes, resol declarar extingides per altres motius els 
deutes; i ens agradaria saber quins són els motius, perquè si no consten els motius, el 
decret no està perfectament motivat; i en aquest cas no ho està, el seu acte seria nul.  
I ahí posa declarar extingit per altres motius, però exactament no especifica quin són 
els  motius.  Això pel  que  fa  referència  al  Decret  3.776/2012.  Després,  refent  al 
Decret núm. 1.558/2012, de 22 de maig, que signe jo com a alcaldessa, ahí es vol 
determinar la responsabilitat patrimonial que puguera derivar-se i ser exigible a la 
mercantil EMIN, així com a la Sra. Cristina Pena Martínez, i al Sr. Rafael Poquet 
Victoria. I vosté, Sr. alcalde,  en el Decret 3.591/2012, que hui ens dóna compte, 
ordena la suspensió de l'expedient de Responsabilitat Patrimonial, en base al fet que 
ha d’esperar-se als  informes finals  d’avaluació  de  les  obres  d’Aigua Blanca  IV, 
segons li han demanat a les mercantils LESIN, i SAIN. Després de tot el que hem 
vist i hem escoltat, li dic que està obviant un informe del TAG d’Urbanisme i de 
l’arquitecte tècnic, de 2009, a més d’algun decret firmat per l’alcalde Fuster, que el 
tenim ací. Aleshores el que pensem és que no sabem el que pretén davant aquesta 
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suspensió, esperant aqueixos informes; si és que anem arrere com els carrancs, o 
anar frenant el fet que s’esclaresquen els fets. Perquè segons consta en el decret que 
va firmar el Sr. Fuster, en l’any 2009, l’informe s’havia d’emetre en el termini de 
deu dies, i del nou al dotze han passat tres anys; si ara no sé, miren els informes que 
vostés han sol·licitat  a LESIN, i SAIN, l’única cosa que podria ser és que foren 
esclaridors per continuar amb la responsabilitat, però mai per ordenar la suspensió 
esperant novament els informes. A més que no s’ha posat data perquè els finalitzen, 
i tampoc apareix en el decret aqueixa finalització. A mi m’agradaria lligar-ho amb 
una frase d’una regidora del Partit Socialista, en el jutjat de primera instància núm. 
set de Gandia, que tracta de passar tota la responsabilitat en la contractació d’EMIN, 
als tècnics de contractació, i diu que “el seu negociat d’Urbanisme no va ser qui va 
contractar els professionals; en el seu cas seria el Departament de Contractació, o els 
responsables.”  Per tant,  aqueix decret  que vosté ha firmat  l’única cosa que farà, 
pensem que és allargar més l’agonia dels afectats per Aigua Blanca IV. Després hi 
ha una série de decrets, i  li  ho dic que vosté va firmar concedir  i autoritzar una 
pròrroga en l’execució de les obres del Centre Polivalent, però resulta que ací vénen 
els tècnics a firmar la recepció de les obres del Centre Polivalent i es detecta que no 
es podia firmar aqueixa pròrroga, i com a solució li diuen que s’havia de firmar unes 
certificacions  a  cost  zero.  Jo  li  agrairia  que  d’ara  endavant  tinguera  més  en 
consideració,  si  necessita  alguna  cosa  d’aquesta  regidora  i  portaveu  del  Partit 
Popular, que abans ha sigut alcaldessa, i no es portara coses a la firma per salvar 
alguna cosa d’una decisió que vosté ha pres, sent a través de l’engany; l’única cosa 
que es salva és el que gràcies a aqueixa firma meua el Centre Polivalent tindrà la 
recepció de les obres. Del contrari no les haguera pogut tindre mai. No ens quadren 
les dates dels decrets, ni les dades. Per tant, això és alguna cosa que volíem declarar 
respecte als decrets. I ens agradaria i li agrairíem que respecte al tema anterior del 
decret que li  he dit,  posara un termini,  i  la llei  marca deu dies, perquè aqueixes 
noves mercantils que vosté ha contractat, si no es posa data en un decret, allargaran 
l’agonia,  com  va  fer  en  el  seu  dia  el  decret  que  va  firmar  el  Sr.  Fuster,  que 
s’allargara, que en lloc dels deu dies que s’esperava l’informe ha tardat tres anys, del 
2009 al 2012.”

 Sr.  alcalde: “Sra.  Escrivá.  Majoritàriament  tindrà  vosté  resposta  per  escrit  a 
aquestos decrets, perquè ara, els hem de revisar. Ja li vaig dir una vegada que tots 
els  decrets  que firmava aquest  alcalde  els  feia  sempre amb l’assessorament,  i  el 
vistiplau del Sr. secretari,  i  de tots  els tècnics municipals,  i  orientat  sempre pels 
tècnics municipals, i per tant així ho he fet en tots els decrets. Pel que fa a l’últim 
que ha dit de la pròrroga del Centre Polivalent,  i  que gràcies a vosté s’ha pogut 
recepcionar,  clar,  gràcies a vosté i  gràcies a tots  els  alcaldes que han firmat;  no 
només està vosté, jo també he firmat certificacions. Vull recordar-li, i a més vaig fer 
moltíssimes  gestions  perquè  es  puguera  recepcionar  el  Centre  Polivalent; 
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moltíssimes,  més  de  les  que  vosté  es  pensa.  Respecte  al  decret  de  suspensió 
temporal de la responsabilitat patrimonial, inistesc, li contestaré per escrit, perquè en 
aquest moment pense que ho hem de fer així,  perquè simplement  vaig seguir  el 
criteri i el consell que es va marcar per part de l’instructor; procedia la suspensió 
temporal,  fins  que  estiga  aqueix  informe  per  quantificar  exactament  el  valor 
d’aqueixa  responsabilitat  patrimonial.  De totes  formes,  tindrà  vosté  resposta  per 
escrit a aquesta i les altres qüestions que ha manifestat, una vegada estudiem amb 
major deteniment aqueixos decrets.”

VINT.  DONAR  COMPTE  DELS  INFORMES  DE  MOROSITAT 
D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA RELATIUS AL TERCER TRIMESTRE DE 
L’ANY 2012.

Es dóna compte al Ple dels informes, sobre l’assumpte de l’epígraf, emesos per la Sra. 
interventora municipal i la Sra. tresorera municipal, que són del següent tenor literal:

“INFORME D'INTERVENCIÓ
ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 30/09/2012 sobre les factures o documents justificatius 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de  
factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja 
justificat per l'òrgan gestor la seua absència de tramitació.

Vist el que disposa l'article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, esta Intervenció emet l'informe següent:

I.- D'acord amb el que disposa l'article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, esta Intervenció 
té l'obligació d'incorporar a l'informe previst  en l'art.  4 sobre els  terminis de pagament una 
relació de les factures o documents justificatius respecte als quals hagen transcorregut més de 
tres  mesos  des  de  la  seua  anotació  en  el  registre  de  factures  i  no  s'hagen  tramitat  els 
corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja justificat per l'òrgan gestor la 
seua absència de tramitació.

II.- Sense perjudici de la seua presentació i debat en el Ple de la corporació, el dit informe haurà 
de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu 
respectiu  àmbit  territorial,  als  de  les  comunitats  autònomes  que  tinguen  atribuïda  la  tutela 
financera de les entitats locals.
El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinga coneixement de la  
dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li  
hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
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III Basant-se en l'anterior, es relacionen en annex adjunt les factures o documents justificatius  
amb incompliments de tramitació, per un import total de 98.647,15 € en funció dels següents  
estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l'obligació.

ESTAT DESCRIPCIÓ
VF Factura d'altres exercicis pendents de REX 2/2012
VF2 Factura d'altres exercicis pendents de REX 3/2012
Rex 2012 Factures d'altres exercicis registrada en 2012
C Comptabilitzada
V Verificada
B Bloquejada
R Registrada 
RC Registrada amb reserva de crèdit

“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE:  INFORME  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DELS  TERMINIS  DE 
PAGAMENT DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA
La funcionària que subscriu en l'exercici de les funcions previstes en l'article 196 del Reial  
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes  
locals, i article 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:

ANTECEDENTS DE FET
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual  
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en  
vigor el dia 7 de juliol del 2010, és d'importància perquè afecta els poders adjudicadors en els  
terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes. 

NORMATIVA APLICABLE
 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
 Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  

morositat en les operacions comercials.
 Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

ANTECEDENTS DE DRET
L'article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n'hi ha, interventors de les 
corporacions locals,  elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis  
que preveu esta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat Local,  que inclourà  
necessàriament  el  nombre  i  quantia  global  de  les  obligacions  pendents  en  què  s'estiga 
incomplint el termini.”

El  termini  de  pagament  per  a  l'any  2011,  segons  allò  que  s'ha  establert  per  la  Disposició 
Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 afegida per la Llei 15/2010, es fixa en 50 dies següents a 
la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acrediten la  
realització total o parcial del contracte. El dit termini s'aplicarà a tots els contractes celebrats  
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després  de l'entrada en vigor  de la  Llei  15/2010,  per  la  qual  cosa  per  als  anteriors  es  pot  
considerar que continua regint el termini de 60 dies.

CONSIDERACIONS  PRÀCTIQUES  PER  A  L'OBTENCIÓ  DE  LES  DADES 
APORTADES EN EL PRESENT INFORME
A continuació s'assenyalen les premisses de què s'ha partit per a l'obtenció de les dades de la 
comptabilitat municipal:

- Únicament s'ha inclòs despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i  
inversions),  ja  que  la  Llei  15/2010  fa  referència  a  les  operacions  comercials,  i  estes  
bàsicament  s'apliquen  a  estos  capítols.  Per  tant  no  s'inclouen  despeses  de  personal,  
subvencions o altres que no corresponguen a estos capítols.

- En l'informe de Tresoreria s'inclouen totes les factures en què s'incomplesca el termini de  
pagament, l'obligació del qual estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què es 
referix l'informe (30 de setembre).

- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de 
comptabilitat amb les premisses que s'acaben d'assenyalar.

Informe tercer trimestre 2012
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l'aplicació de comptabilitat, corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del pressupost  
de l'Ajuntament d'Oliva, es troben pendents de pagament, a data 30 de setembre de 2012, un 
total de 922 factures la quantia global de les quals puja a 586.801,09 €.

En l'annex I d'este informe s'inclou una llista resum d'estes factures pendents de pagament en  
què es diferencien les que es troben dins del període legal de pagament (19 factures, per import 
de 28.119,48 €),  i  aquelles que estan fora del  període legal  de pagament (903 factures,  per  
558.681,61 €)

L'annex II  de  l'informe,  és  una llista  de pagaments  realitzats  en el  trimestre,  en el  qual  es  
diferencien  els  que  s’han  realitzat  dins  del  període  legal  de  pagament  (197  factures  per 
390.107,92 €) d’aquells que ho han estat fora del termini legal de pagament (456 factures per  
743.636,16 €).

L’annex III fa referència als interessos de demora pagats en el trimestre. Aquesta és la llista que 
té  definida l’aplicació  de comptabilitat,  i  respecte  a  ella  cap  assenyalar  en  l’apartat  “sense  
desagregar”, i per import de 2.872,92 €, s’inclouen conceptes que no són interessos de demora  
sinó altres despeses financeres.

ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN 
MORA
El  present  informe,  relatiu  a  la  morositat  de  l'Ajuntament  d'Oliva,  l’haurà  d’emetre 
trimestralment la tresorera municipal, tal com establix l'article 4.3 de la Llei 15/2010.

Este informe sobre morositat s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d'Economia i Hisenda i a l'òrgan de tutela de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la  
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seua possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l'art 4.4  
de la Llei 15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l'informe.

Els efectes de l'incompliment de terminis s'establixen en l'article 200 bis de la Llei 30/2007, que 
es transcriu a continuació:
“Transcorregut el termini a què es referix l'article 200.4 d'esta Llei,  els contractistes podran  
reclamar per escrit a l'administració contractant el compliment de l'obligació de pagament i, si  
és el cas, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un mes, l'administració no 
haguera contestat, s'entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats  
podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l'administració, podent 
sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. L'òrgan judicial adoptarà la  
mesura cautelar,  llevat que l'administració acredite que no concorren les circumstàncies que  
justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, i en este 
cas  la  mesura  cautelar  es  limitarà  a  esta  última.  La  sentència  condemnarà  en  costos  a  
l'administració demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de cobrament.”

Així mateix l'article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent:
“Quan  el  deutor  incórrega  en  mora,  el  creditor  tindrà  dret  a  reclamar  al  deutor  una 
indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de 
la  mora  d'este.  En  la  determinació  d'estos  costos  de  cobrament  s'aplicaran  els  principis  de 
transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, 
en cap cas, el 15% de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no supere els  
30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà constituït per l'import del deute de què es 
tracte.”

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “Respecte a aquest punt ens agradaria remarcar, perquè tots 
els ciutadans puguen saber-ho, que a data 30 de setembre, i estem en novembre, 
queden  per  pagar  922  factures,  que  pugen  a  un  total  de  585.801,09  euros. 
d’aquestes, encara estan en el període legal per pagar 19 factures, que pugen 28.119 
euros. però fora del període,  903 factures que pugen 558.681,61 euros; per tant, 
d’aquesta quantitat ja haurem de pagar interessos. I amb data 30 de setembre, s’han 
pagat 390.107,92 euros, en el període legal, i fora del termini s’han pagat, queden 
per pagar, s’han pagat 743.636,16 euros. Amb interessos de demora, per no pagar 
amb temps als proveïdors tenim ahí una quantitat de 2.872,92 euros. Recordar-los 
també, per si abans que algú ho diga, que venen de darrere, com ací moltes vegades 
s’ha mostrat, el Partit Popular també mostra la seua acta d’arqueig, i els diners que 
va deixar; 4.746.837,59 euros.”

 Sra. Morell Gómez: “No volia intervindre, però explicaré el que hàgem d’explicar, 
perquè no sé si la Sra. Escrivá es desorienta un poc, però canvia un la versió. A mi 
m’agradaria explicar-ho. Pel que fa a la morositat hi ha dos informes que vénen ací; 
l’informe que fa la Sra. tresorera, i l’informe que fa la Sra. interventora. La Sra. 
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tresorera  el  que  exposa  en  el  seu  informe és  una  relació  de  factures  que  s’han 
registrat fins el 30 de setembre, que han estat aprovades, perquè en les partides sí 
que hi ha consignació econòmica per pagar, però he de dir que des que es registra la 
factura hi ha un procediment administratiu, que és buscar la conformitat dels tècnics 
de cada delegació, dels regidors que formem part de la delegació, i es remeten una 
série d’informes per detectar si realment hi ha consignació per pagar les factures; 
això porta un tràmit burocràtic. D’aqueixos 586.000 euros que ha dit la Sra. Escrivá, 
actualment totes, absolutament totes les factures, ja han estat pagades, perquè des 
del  mes  de  setembre,  mes  d’octubre,  i  mes  de  novembre  estem  fent  moltes 
transferències de diners, per estar al corrent i al dia; això per aquest govern ha sigut 
una prioritat; té diners per pagar, i deu pagar, perquè els proveïdors estan pendents, i 
tots depenem; i si no paguem, ni els proveïdors poden viure, i nosaltres, si tenim 
diners  hem  de  pagar.  Una  altra  cosa  és  l’informe  de  la  Sra.  interventora.  En 
l’informe de  la  Sra.  interventora  la  informació  que  es  dóna és  diferent.  És  una 
relació de factures que s’han registrat en l’ajuntament, però no hi havia diners en les 
partides, les partides estaven esgotades, i no es podia pagar; no per voluntat sinó 
perquè no s’han deixat  diners  per fer front a  això.  Quina és la  quantitat?  Quasi 
99.000 euros. Són 98.647,15 que ha dit la Sra. Escrivá; totes, absolutament totes les 
factures que porten morositat perquè no hi ha diners en les partides són de gener de 
2012 a juny de 2012. Íntegrament són del govern del Partit Popular, totes. No es 
podien pagar, perquè no hi havia diners; i no per voluntat. No hi havia diners en les 
partides.  Aquest  govern  el  primer  que  ha  fet  és  aprovar  un  nou  pressupost,  i 
augmentar la dotació d’algunes partides per fer front a algunes de les factures que 
estan ací, perquè si no incrementem els diners d’aqueixes partides no podem pagar 
als  proveïdors.  Quants?  No  tots.  Perquè  el  pressupost  de  les  partides  s’ha 
incrementat, però el que hem pogut. En la resta, no es podran pagar de moment; no 
sabem si al final de l’exercici es podrà pagar, o aniran a REX, o on aniran. Però sí 
que els dic a tots els qui estan ací, que són factures des del mes de gener al mes de 
juny; no n’hi ha cap del govern actual.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Sra.  Morell,  jo  no  vaig  a  dir-li  a  vosté  que  està 
desorientada; jo no sé si vosté sap el que és una persona desorientada. Jo puc dir-li 
que jo no estic res desorientada.  La veritat  és que m’alegra moltíssim escoltar-li 
aqueixa frase, tenim diners per pagar, cosa que el Partit Popular, quan vam entrar a 
governar, no vam tindre la sort de dir del que ens havien deixat vostés. A més, he de 
tornar a recordar-los que mire si no en teníem que l’Ajuntament d’Oliva va ser un 
dels molts que van haver de fer un pla d’ajust per pagar tots els seus deutes, perquè 
els proveïdors estaven sense cobrar de temps ics; a més que alguns fins i tot havien 
tancat les seus botigues, perquè no podien matindre ja. Jo simplement Sra. Morell, 
vosté està parlant de gener a juny, tot factures del Partit Popular, mire, hi ha alguna 
cosa que els proveïdors d’aquest ajuntament han de saber, i és que quan vostés van a 
comprar, ban i compren sense tindre reconeixement de crèdit; i ja la Sra. regidora 
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Teresa Gascón, abans de la comissió va anar a parlar amb Intervenció i Tresoreria, 
on ens van dir que ací quan entra una factura no és que ja a partir d’ahí es marquen 
els quaranta dies que marcava la llei, i ara en marca trenta, perquè es pague. Perquè 
comencen a comptar a partir de quan té el reconeixement de crèdit. Per tant, el que 
sí que ha sigut el Partit Popular ha sigut molt sensat de no comprar sense haver 
reconeixement de crèdit i deixar deutes als proveïdors. Per tant, aqueix pressupost 
tan esplèndid, tan explosiu, i tan ben fet per part de vostés, ja vorem, a la fi, com ha 
dit vosté, on aniran les factures que no poden pagar. Però torne a recordar-li, i torne 
a traure-li l’acta d’arqueig del Partit Popular, signada a data 13 de juliol de 2012; 
4.746.837,59 euros.  I  ací  el  punt  que  ens  ocupa,  el  que passa és  que vosté  per 
intentar dir el que considere, es remet a les dades que també li vénen bé, o les llança 
sense  més,  pense  que  hem  fet  un  aclariment  per  al  ciutadà,  que  a  data  30  de 
setembre, el que s’ha pagat, el que no s’ha pagat, i de quina forma està i no està. Per  
tant,  li  agrairia  que  reconsiderara,  i  també  reconsiderara  si  em  veu  un  poc 
desorientada. Ja li dic que no ho estic.”

 Sra. Morell Gómez: “No vull allargar-me, de veritat. També m’agradaria recordar 
que nosaltres deixàrem, en deixar el govern, al voltant de quatre milions d’euros en 
l’acta d’arqueig; també ho podrà comprovar. Una correcció respecte a la morositat i 
els interessos de demora. De la quantitat que hi ha, que són 3.800 euros, 2.800 euros 
correspon  a  despeses  financeres,  no  a  interessos  de  demora  com  ja  especifica 
l’informe. I de veritat que m’alegre que reconega que vosté va fer una pla d’ajust; 
perquè sempre ens acusa d’augmentar els impostos, i de veritat  l’única cosa que 
estem fent és complir el pla d’ajust. M’alegre Sra. Escrivá. I per no allargar-me més, 
crec que a tots els ciutadans ja he comentat que totes les factures fins la data del 30 
de setembre ja han estat pagades. I estem al corrent perquè tots sàpiguen que aquest 
nou govern fa  tot  el  possible  dins de la  Intervenció  i  la  Tresoreria,  per estar  al 
corrent.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, arran del que acaba de dir, van deixar quatre milions 
d’euros, llàstima que no pagaren als pobres proveïdors. A més, si la cosa haguera 
estat tan clara aquest partit no hauria d’haver fet el pla d’ajust que va fer per pagar 
als  seus  proveïdors.  Als  proveïdors  que  vostés  els  havien  demanat  el  que 
consideraven. Aqueix pla d’ajust, per suposat, a causa de la seua mala gestió, a la 
gestió de l’equip de govern anterior ha de pagar-lo en deu anys el ciutadà. Però li 
torne a repetir, el Partit Popular no era responsable d’aqueix desgavell i d’aqueixa 
despesa desorbitada, i de no pagar aqueixos proveïdors. I mire, l’altre dia llegia una 
acta molt curiosa, d’una intervenció seua, que ja que acaba de fer referència, vaig a 
recordar-li-la. La pujada de taxes per complir el pla d’ajustos, dilluns passat l’altre 
vam fer un ple extraordinari, amb tres punts molt importants, que la veritat és que 
haurien pogut anar a un ple ordinari, al de dilluns passat l’altre tampoc, perquè no 
compleix el termini si es presenten al·legacions, però haurien pogut portar al del mes 

Pàgina: 86



passat, o al de l’altre. I Amb això vull dir-li Sra. Morell, que ahí quedava molt clar 
que refernt al clavegueram, el Partit Popular va considerar pujar un cinc per cent la 
connexió del clavegueram, però vostés modifiquen l’ordenança per aprofitar i pujar 
també 0,0335 el preu per metre cúbic. A més, el que li deia de la intervenció que 
vaig llegir seua, era molt curiosa, feia referència al fet que vostés van votar a favor 
en el ple referent a la pujada del preu de les guarderies, perquè vosté considerava 
que així era responsable; i sap per què era responsable? Doncs vaig a dir-li-ho jo; 
eren responsables perquè quan aquest partit va entrar a governar el dia 11 de juliol 
de 2011,  es  va  torbar  amb l’obertura  de la  segona plica  de la  guarderia;  i  amb 
aqueixa pujada i aqueixos preus ja marcats i estipulats per vostés. Per això ho van 
votar a favor. D’acord? Per tant aqueixa pujada ve a conseqüència seua. Ens vam 
trobar amb això completament fet; i amb l’obertura, li torne a repetir, de la segona 
plica.  Per  tant,  aplique’s  un  poc.  I  després,  li  torne  a  recordar,  perquè  tots  els 
ciutadans  ho  sàpiguen,  que  en  el  ple  de  dilluns  passat  l’altre,  anaven  tres 
modificacions d’ordenances; tres. I una altra és la de l’ocupació de la via pública, 
que es va ajustar únicament dient allò dels guals de no sé què, però bé, n’hi havia 
més, n’hi havia molt més, Sra. Morell, i vosté ho sap perquè al cap i a la fi l’han feta 
vostes la modificació de l’ordenança. Ahí es parlava d’ocupació de la via pública en 
molts aspectes, i feia referència a moltíssimes coses. Per tant, pense que si de veritat 
volem acurtar  l’assumpte,  ajustem-nos  al  que  estem dient;  i  de  veritat,  no  estic 
desorientada.  No estic gens desorioentada.  Estic molt  ben orientada.  I puc fer la 
prova d’orientació ara mateix, i un metge corroborar-la.”

 Sra. Morell Gómez: “De veritat que no és la meua intenció desviar-me del punt, 
perquè a més és un punt de donar compte, que ni tan sols hi ha votació; però tampoc 
m’agrada que es canvie la realitat perquè la gent tinga un percepció diferent del que 
ací es porta i del que ací es vota. En el plenari passat van vindre tres modificacions 
d’ordenances; dos, la del clavegueram i la taxa de la guarderia, estaven inclosos en 
el pla d’ajust; respecte a la taxa que vosté diu que una part sí, d’un cinc per cent,  
però de l’altra no; no, disculpe, en la taxa del clavegueram hi ha dos conceptes. És la 
connexió i és el manteniment de la infrastructura; que és el 0,0035 euros el metre 
cúbic que ha pujat. No diga vosté el que no és, i el pla d’ajust diu un cinc per cent,  
perquè l’import de 6.800 euros, si vosté estudia el cinc per cent respecte a l’estudi,  
se n’adonarà que la connexió; sí Sra. Escrivá, de veritat li ho dic, si no mire-ho; si  
no, seurem juntes i ho mirem. I del manteniment d’infrastructures. Però bé, com ho 
tenim clar, si vosté no ho té clar ho sent. Respecte a la guarderia, també ho recollia 
en el pla d’ajust; i no és que ho recollia el pla d’ajust perquè sembla que al pla 
d’ajust ho llancem tot; no. És que el contracte que es feia amb l’empresa, que el va 
signar vosté, es recollia l’increment de l’IPC, que a petició de la concessionària és el 
que s’ha fet; perquè està en el seu dret, que per això el contracte ho posa. Respecte a 
la via pública, vosté ahí està molt equivocada. Li ho vaig dir en el plenari perquè 
queda clar. Respecte a la via pública, en el tema dels guals, ho vaig dir perquè el 
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secretari va llegir l’ordenança completa i semblava que s’havia modificat tot; només 
s’havia  modificat  un  coeficient  que  s’aplicava  als  guals  d’aquelles  zones  no 
peatonals  amb  impossibilitat  d’aparcament  als  dos  costats,  se  li  aplicava  un 
coeficient reductor d’un 0,3; el que fem és eliminar aqueix coeficient reductor. Tota 
la  resta  de  l’ocupació  de  la  via  pública  i  del  domini  públic  no  s’ha  modificat 
l’ordenança en cap moment; si ha hagut cap error, m’ho diu, perquè el dictamen 
només és l’eliminació d’aqueixa modificació. Li demane que per favor no intente dir 
les coses que no són veritat. Ho sent, i li demane disculpes al Sr. alcalde per desviar-
me del tema.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, ha tingut vosté tres intervencions. I tres intervencions la 
Sra.  Morell.  El  tema  està  suficientment  debatut.  Jo  simplement  la  felicite,  Sra. 
Morell,  li trasllade la felicitació que molts proveïdors em traslladen a mi, perquè 
efectivament l’ajuntament està pagant com toca; i sobretot el que li demane és que 
no seguesca l’exemple  d’altres  administracions,  com l’administració  autonòmica, 
ahí tenim les cues de les farmàcies, que sí que tancaran realment; i per tant li reitere 
la meua felicitació.”

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ CONJUNTA DE 
SUPORT A LES MANCOMUNITATS 

Es dóna compte de la moció conjunta que presenten els portaveus municipals, que és del 
següent tenor literal:

“Maria Consuelo Escrivá Herraiz, portaveu del Grup Partit Popular, Salvador Fuster Mestre, 
portaveu del Grup Socialista Municipal d’Oliva, Vicent Canet Llidó, portaveu del Grup Bloc-
Compromís, Blai Peiró Sanchis, portaveu del Grup Projecte Oliva, i José Salazar Cuadrado,  
portaveu del Grup Gent d’Oliva, fent ús de les facultats que els atorga l’article 97.3 del RD 
2.568/1986,  de  28  de  novembre  eleven  a  la  consideració  del  Ple  la  següent  MOCIÓ 
CONJUNTA

“Celebrat  a  la  seu  de  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies  el  "Fòrum  de 
Mancomunitats  de  la  Comunitat  Valenciana",  en  consideració  a  l'arrelament  i  importància 
d'aquestes institucions en l'àmbit públic local de la Comunitat Valenciana, amb l'existència de 
60 mancomunitats, 27 a la Província de València, 9 a la Província de Castelló i 24 a la Província  
d'Alacant, integrades per 437 municipis, i prestant els seus serveis a una població aproximada  
de més de 3 milions d'habitants, es va acordar per unanimitat el reconeixement i suport a les 
mancomunitats valencianes.
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ANTECEDENTS A LA SAFOR
El  26  de  marc  de  1982,  mitjançant  Decret  del  Consell,  s'aprovaren  els  Estatuts  de  la  
Mancomunitat de Municipis de la Safor, 31 pobles de la comarca s'associaven per a la gestió 
d'interessos i obres en comú, Estatuts modificats i posteriorment homologats per Ordre de 14 de 
gener del 2008 del Conseller de Presidència i Vicepresident primer del Consell.

L'11 de desembre de 2007 es signa l'Acord per part dels tres partits polítics amb representació a  
la Mancomunitat de Municipis de La Safor, on reafinmaren el compromís de treballar per la 
cohesió comarcal des de la Mancomunitat i la construcció d'una Mancomunitat que preste més i  
millors serveis a tots els pobles de la comarca.

Han passat 30 anys, i la idea principal de la constitució de la Mancomunitat de Municipis de la 
Safor continua igual de vigent: la col·laboració dels municipis per a la unió de recursos amb la  
finalitat de garantir el benestar dels nostres ciutadans amb polítiques socials, l'assistència a les  
capes socials més desfavorides i la realització de polítiques culturals, entre moltes altres, que es  
realitzen des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

La importància de les mancomunitats és recollida en la modificació de l'Estatut d'Autonomia de 
la Comunitat Valenciana, així com en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana.

Ambdós normatives manifesten el paper rellevant de les mancomunitats i de la col·laboració de 
les  entitats  locals  per  a  la  gestió  de  serveis  en comú,  perquè  des  de posicions i  interessos 
comuns poden donar-se respostes més eficaces davant la crisi en la qual vivim.

Des d'estes posicions comunes i amb una gestió exemplar, es poden crear polítiques d'economia 
d'escala, obtindre més o menys en la que absolutament tots i cadascú dels pobles i ciutats de la 
comarca  es  poden  vore  afavorits.  És  per  això  necessari  aconseguir  un  bon  finançament  
econòmic que dote de majors capacitats a les mancomunitats.

Per tot això, i en la mateixa línia acordada pel Plenari de la Mancomunitat de Municipis de la 
Safor, formulem les següents PROPOSTES:

PRIMERA. A la Comunitat Valenciana s'han creat en 30 anys 60 mancomunitats de municipis,  
associacions voluntàries de dos o més municipis per a l'execució d'obres i serveis de caràcter  
municipal, fet que ha permés conjuminar el complex mapa municipal amb una major capacitat 
gestora, que, en ocasions, de forma individual no podrien ser assumides pels municipis que les 
integren, ja que facilita l'adopció consensuada d'acords entre les diferents sensibilitats per a la 
gestió unificada de recursos, per a la millor prestació de serveis en resposta a les exigències 
d'una societat moderna demandada pels ciutadans.

SEGONA. Es reconeix a les mancomunitats com un instrument aglutinador d'interessos í gestor 
de serveis per a un millor desenvolupament sostenible, en especial en aquelles zones que troben 
majors dificultats de diversa índole, proporcionant igualtat en la prestació dels serveis, i que 
redunda en una millora singular de la qualitat de vida dels ciutadans.
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Així  mateix,  i  en  especial  referència  als  petits  municipis,  reconéixer  la  utilitat  d'aquestes  
institucions per als veïns evitant desplaçaments a altres administracions més allunyades que 
dificulta l'accés, en igualtat de condicions, als serveis públics als que tenen dret.

TERCERA. Les mancomunitats són l'instrument de cooperació interadministrativa que permet 
la prestació comuna de serveis de competència municipal, harmonitzant els principis d'eficàcia i 
eficiència,  amb  uns  objectius  d'homogeneïtzar  la  prestació  de  tots  els  serveis  en  tots  els  
municipis mancomunats i la seua qualitat en el conjunt de la nostra Comunitat Autònoma.

QUARTA. En estos moments de crisi, en els quals, abans de tot, hem de procurar la prestació 
de serveis de qualitat amb criteris d'eficàcia i eficiència, hem de ressaltar que les mancomunitats  
valencianes són administracions generadores de beneficis socials i econòmics, per l'eficiència en 
la despesa, optimació de recursos, economies d'escala i simplificació de la gestió.

CINQUENA. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en defensa de les entitats 
locals  que  la  integren,  advoca  per  la  consecució  d'un  desenvolupament  ple  de  les 
Mancomunitats de Municipis, i es compromet remoure obstacles en matèria del finançament, 
que  sens  dubte  presenten  greus  perjudicis  i  provoca  que  es  troben  sense  disponibilitat 
econòmica per a afrontar la prestació dels serveis mancomunats, a més de suposar en la practica 
un fre a futurs serveis susceptibles de ser mancomunats.

Per tot això, reivindicar el paper de les mancomunitats, com a gestores de serveis municipals en 
una  economia  d'escala  que  repercuteix  positivament  en  la  prestació  dels  serveis  públics,  
acordant traslladar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a la Federació Espanyola 
de Municipis, a les Federacions Territorials de Municipis, així com el Consell de la Comunitat  
Valenciana,  la postura unificada del  municipalisme valencià,  de mantenir  l'existència de les 
mancomunitats de municipis com a entitats locals en la futura legislació que desenvolupe el 
règim local.

SISENA. Traslladar este Acord a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, als 
Grups Polítics de les Corts valencianes, a la Diputació Provincial de València, a la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Oliva, 29 de novembre de 2012. Rubricat.”

Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  la  moció  presentada,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per 
unanimitat, acorda aprovar-la i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita i 
l’eleva a la categoria d’acord.

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

 Sra. Pastor Bolo: “Des de Projecte Oliva sol·licitem que es faça un reconeixement, 
i  es  felicite,  per  la  corporació  municipal,  als  membres  de  la  Policai  Local,  als 
membres sanitaris que van actuar, fins i tot amb perill per a la seua integritat, en 
l’enfonsament que es va produir en la carretera de Dénia aquest mes. Policia Local, 
metge del dispensari de sant Francesc, i els Bombers.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Abans de començar i d’anar-nos-en un poc més enllà, per 
les intervencions que ha hagut abans, un prec per a la Sra. Morell, i dir-li que li 
pregaria que en algun moment fera el que han fet els seus superiors ja, de demanar 
disculpes per les coses mal fetes i que tots hem pogut vore. Saben vostés que el 
Partit Popular vam anunciar en una nota de premsa que anàvem a ser la veu del 
ciutadà en el plenari, i per tant les preguntes dels ciutadans també les fem nostres, i 
les  preguntem  en  aquest  apartat  perquè  vostés  en  les  responguen.  No  podrem 
formular-les  totes,  però algunes  sí,  segons l’ordre que  han tingut  d’arribada.  En 
primer lloc una pregunta, dues qüestions, del Club de Patinatge Artístic d’Oliva, i 
diu que sol·licita  de l’ajuntament  poder  disposar  de les  instal·lacions  del  Centre 
Polivalent,  per als  entrenaments  de l’activitat  de patinatge que ofereix el  mateix 
ajuntament. En l’actualitat els entrenaments es realitzen dilluns en el CPC del Pinet, 
en un espai que es queda menut pel nombre de patinadores, i també perquè el nivell 
de les patinadores ha evolucionat i necessiten més espai per realitzar els exercicis 
d’entrenament diari, i per a poder arribar a la velocitat requerida en les exhibicions 
que realitzen en les competicions que participen, a nivell autonòmic i nacional, que 
al llarg de l’any en són moltes. Dimecres sí que tenim una pista en el polisportiu 
amb àmplies dimensions, però el seu paviment no és l’adequat i està al descobert, 
per la qual cosa els dies de pluja no podem entrenar, i hem de sofrir les inclemències 
del temps, extrem aquest últim que estem disposades a suportar. Dit això, queda clar 
que  les  nostres  patinadores  no  poden  desenvolupar  al  cent  per  cent  les  seues 
capacitats per la manca d’espai en les instal·lacions actuals, de la mateixa forma que 
aquest  fet  fa  que el  club  no puga créixer  en  nombre  de participants,  ja  que  les 
instal·lacions no són les adequades. A més de tot això dit, en l’anterior legislatura 
del  Partit  Socialista  i  del  Bloc-Compromís,  quan  s’estava  construint  el  Centre 
Polivalent,  la nostra entrenadora,  Alejandra Felipe,  va sol·licitar  l’ús de les dites 
instal·lacions,  i  per  part  del  regidor  d’Esports,  aleshores  Sr.  Waldo,  i  ara  el  Sr. 
Fuster, se li va dir que una vegada estiguera acabat es podria anar a entrenar allí; i 
ella mateix sobre el plànol va vore que el terra que es posaria era l’adequat per a 
l’exercici de l’activitat. És per això que davant aquest ple de l’ajuntament formulem 
les següents preguntes: És possible que el Club de Patinatge puga entrenar en el 
Centre  Polivalent?  O vosté  permetrà  que tot  i  tindre  aquestes  instal·lacions,  que 
reuneixen  les  característiques  necessàries  per  a  la  pràctica  d’aquest  exercici  les 
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patinadores  d’Oliva  isquen  de  la  seua  localitat  per  a  realitzar  dita  activitat? 
Continuem amb els precs i preguntes; i d’un altre ciutadà, que diu Puc entrar dins de 
la possibilitat d’optar a la cessió del bar del Centre Polivalent, o està tancat per a uns 
quants?  No  seria  per  pública  subhasta  com  els  xiringuitos?  Tercera;  si  la 
professionalitat  dels  funcionaris  és  sobre  el  que  vostés  es  regeixen,  em podrien 
explicar per què es realitzen actes tan desgavellats pels regidors, o l’alcalde? Per 
culpa de decisions errònies, i el cas a què faig referència és el de la casa del final 
dels  Rajolars;  en una empresa privada hi  hauria  acomiadaments  immediats.  Si a 
vostés no se’ls pot acomiadar,  per què no abandonen? Quarta.  L’inici  del Sector 
Canyades 1, va ser en la legislatura 2008 pel PSOE-Bloc, en l’inici de la crisi; per 
què es va iniciar? Hi havia cap interés en el seu inici. Tinc entés que han paralitzat  
noves  reparcel·lacions.  Són  els  mateixos  agents  urbanitzadors  que  les  diferents 
reparcel·lacions  existents  a  Oliva?  Sap  de  les  nombroses  irregularitats  de  la 
reparcel·lació? És sabedor i  sap del que van firmar? Un prec. Sóc propietari  del 
Sector Canyades 1, i em preocupa el que estic escoltant, la desaparició d’un carrer, 
les irregularitats en l’obra al voltant de les aigües de pluja, que no es porten al lloc 
que  els  correspon,  les  direccions  dels  carrers  que  dificultaran  la  fluïdesa  de  la 
circulació, i supose que moltes coses més que no me n’assabente. Pose’s al corrent 
pel bé dels ciutadans i informe’ns. Tinc la sensació que estem en un cas com Aigua 
Blanca  IV;  espere  que  no,  però  hi  ha  moltes  similituds.  Últim  apagament, 
modificació, infraccions administratives de forma i ordre, etc. Una altra pregunta; és 
cert  que  per  plenari  es  va  atorgar  a  unes  parcel·les  determinades  la  possibilitat 
d’ampliació en altura en el Sector Canyades 1? Per quina llei? Jo també vull. Altura 
igual  a  més valor  amb igual  parcel·la.  Pregunta  7.  Per  què es  realitzen  plenaris 
extraordinaris, perquè els ciutadans no se n’assabenten del que es cou? Per cobrar un 
poc més tots vostés? Perquè el plenari de final de mes siga dels punts més bonics, 
sense modificacions o assabentar-nos de les pujades d’impostos? M’agradaria que 
respectara  les  qüestions,  o  les  opinions  que  formula  el  nostre  poble.  Pregunta 
número vuit. Es posen taxes al Centro Olivense per a actes, que hui per hui encara 
no està acabat. I el que falta. Tenen les taxes per al Centre Polivalent que sí que està 
en funcionament? Ací es recull un prec i una pregunta de forma conjunta, i diu, el 
tall d’un vial de tanta importància en una direcció com el Camí al Mar, fins a quant 
ha d’estar? Està fent-se alguna cosa més que el tancat de protecció? Per a quant 
s’obri el vial? En els camps que es troben bruts, al propietari li envien la carta que 
ha de netejar-ho o se’n farà càrrec l’ajuntament; passe-li la factura pertinent del seu 
cost. Una altra qüestió, que possiblement vostés l’hagen poguda llegir d’un ciutadà, 
perquè ha aparegut en un mitjà prou públic. Li agrairia a la Sra. periodista que no 
faça fotos i traga la meua filla que és menor; ja que està ahí en aquest moment en el  
plenari. Això li ho agrairia de veritat.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, continue amb els precs i preguntes; per favor. Sap que no 
procedeix adreçar-se al públic.”
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 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Una  pregunta  adreçada  al  Sr.  Blai  Peiró.  En  la  seua 
intervenció  del  ple  de  la  moció  de  censura  va  dir  que  el  seu  vot  favorable  de 
recolzament a la moció no seria un xec en blanc per als firmants socis; que si arribat 
el moment observava que la forma d’actuar dels seus socis no era l’adequat per als 
ciutadans  d’aquesta  ciutat  es  plantejaria  molt  seriosament  la  ruptura  de  l’acord 
abastat, molt favorable per cert per a vosté; per consegüent, i ja que vosté sempre ha 
volgut  abanderar  la  problemàtica  d’Aigua  Blanca  IV,  si  després  dels  últims 
esdeveniments,  trencarà amb el quatripartit,  com va prometre? O continaurà sent 
partícep del linxament d’aquestos sofrits propietaris? Una altra qüestió. Diu, quina 
ha  sigut  el  sistema  d’adjudicació  del  bar  del  Centre  Polivalent?  Resulta  que 
l’adjudicatari  és  el  representant  de  l’associació  d’hostalers,  però  s’ha  d’obrir 
possibilitats a altra gent que probablement podria emprendre un negoci, a causa del 
gran  atur  que  hi  ha  al  poble.  Quina  cànon  paga  a  l’ajuntament?  Té  llicència 
d’activitat? Una altra qüestió.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. Disculpe, però estem en precs i preguntes.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Són precs i preguntes; disculpe, no veu els interrogants?

 Sr. alcalde: “Estem en precs i preguntes. Està imitant-se a llegir.  Faça vosté els 
precs i les preguntes que haja de fer. Continue.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. secretari, jo no sé si l’altra vegada va quedar clar el que 
jo vaig dir que és una qüestió d’ordre. Però si tinc la paraula, pregaria que es fera 
una qüestió d’ordre sobre el reglament d’organització municipal, respecte a la resta 
de regidors. Jo no sé si és que no faig prou èmfasi en els interrogants. Si vols li faig 
més la pregunta, però són preguntes. Quin criteri s’està utilitzant per permetre la 
utilització del Centre Polivalent? Per què uns sí i altres no? Això ja li veu més to de 
pregunta? Depén de l’arbitrarietat de les decisions de la regidora? Per què no s’ha 
permés  utilitzar-ho  a  Caritas  que  va  a  fer  una  reunió  de  centres  economat,  on 
vindran 250 persones  aproximadament?  Aqueixes  són les  preguntes  dels  nostres 
ciutadans,  que el  Partit  Popular les recull,  també les fem nostres, les llancem en 
aquest  plenari,  i  li  preguem que se  les  conteste.  Respecte  a  la  resta  de  precs  i  
preguntes que tenim el Partit Popular i que portem al plenari? Volem dir-los que 
l’acta de 17 d’octubre de 2012, de la Comissió d’Ordenació del Territori, donava 
compte de la cessió de la Cambra Agrària, on la Presidència de la Comissió, que 
ostenta  el  Sr.  Salazar,  diu  en  l’acta  que  eleva  a  l’Alcaldia  la  documentació  a 
l’objecte  que  procedesca  a  comunicar  a  la  Direcció  General  de  Patrimoni,  la 
disconformitat de l’ajuntament per a l’acceptació de la cessió de l’ús de la Cambra 
Agrària.  Hem  escoltat  tots  moltíssimes  declaracions  i  manifestacions  fetes  al 
respecte de per què aquest govern del quatripartit no desitja fer-se càrrec, després de 
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la cessió d’ús que fa la conselleria, de la Cambra Agrària; el que ha sorprés de totes, 
totes, va ser la notícia que vam tindre ahir, quan vosté es va desplaçar a la diputació, 
cosa que hui també ens ha comunicat i que ja sabíem, amb el seu company del Bloc-
Compromís,  el  Sr.  Enric  Morera,  on  li  sol·licita,  davant  el  compromís  que  va 
adquirir el president de la Diputació, el Sr. Alfonso Rus, que ens donaria els diners 
per a la rehabilitació de la Cambra Agrària, ens sorprén moltíssim que vosté anara a 
demanar-los,  però  que  a  més  no  els  vulga  destinar  per  a  la  rehabilitació  de  la 
Cambra Agrària, sinó com allí se li va comunicar, el que vosté vol és que es destine 
per a l’administració, per a la modernització de l’administració. No sé si és que és 
més important el lluïment d’una nova regidoria, aqueixa nova que vostés han creat, 
o el que trobem més important nosaltres és que els agricultors d’Oliva tinguen la tan 
necessària  Cambra  Agrària,  i  que  torne  a  recordar  que  tots  els  grups  polítics 
portàvem en els nostres programes electorals. A més, si tenien intenció de voler fer 
la modernització de l’administració pública, el que haurien d’haver fet, perquè així 
ho contemplaven els plans Zapatero i els plans Confiança, haver fet en la legislatura 
passada, que també eren equip de govern, i que molts antres ajuntaments ho van fer i 
ho van portar a terme. Després una altra pregunta, i és argumentar-la dient-li que 
tenim constància que la seua cunyada, Sr. alcalde, torna a estar al Departament de 
Benestar Social; pot dir-nos de quina forma, i per qui ha estat contractada? Per què 
ella  i  no  una  altra  persona  davant  del  mateix  criteri?  Recordem  que  ja  la  van 
contractar vostés, a través d’un Decret de l’Alcaldia el dia 1 de juny de 2011, ja 
guanyades  les  eleccions  pel  Partit  Popular,  i  a  tan  sols  nou  dies  del  ple  de  la 
investidura. Decret que el Partit Popular va complir fins la seua finalització, ja que 
l’havien signat el dia 1 de juny fins el dia 31 de desembre de 2011. El Partit Popular  
no ha desfet cap decret signat per l’anterior alcalde, cosa que vostés ja n’han desfet 
algun. Continuem, i dir-los que, lamentablement, i per poc que ens agrade, mentre 
no s’esclaresca el tema d’Aigua Blanca IV, eixirà, per respecte als afectats; i aquesta 
portaveu  continuarà  fent-ho  en  l’apartat  de  precs  i  preguntes.  M’agradaria 
preguntar-li al Sr. secretari que si el plec de clàusules administratives que ha de regir 
la contractació si es considera com alguna cosa molt seriosa, perquè mire, revisant-
lo ens hem adonat que té molta raó els propietaris de queixar-se que no s’han fet les 
coses  ben fetes,  perquè  no  sé  si  sap  vosté  que  en  el  full  del  plec  de  clàusules 
administratives  de  22  de  març  de  2006,  vostés  nomenen  el  Sr.  Vicente  Gregori 
arquitecte  municipal,  i  ho  envien  a  la  conselleria.  Té  constància  que  haja  sigut 
alguna vegada arquitecte municipal? Què pensa fer al respecte el Sr. Canet? Això és 
alguna cosa que vosté sabia, Sr. Canet. Què ha de dir sobre això el Sr. Canet, i sobre 
totes les coses que vostés coneixen, i que vosté sobretot, Sr. Canet, coneix molt bé; 
perquè supose que no voldrà deixar sense solventar-ho, i que hagen de parlar els 
propietaris de traïció, de desdir-se, i de “donde dije digo, digo Diego” com bé torne 
a repetir, diuen els propietaris d’Aigua Blanca IV. Una altra qüestió; en la reunió del 
passat 8 de novembre,  el  Sr. alcalde va presentar un advocat,  assessor del Partit 
Socialista Obrero Español, i un altre advocat assessor del Bloc. Tenen plens poder? 
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És la pregunta. A vosté Sr. Estela, també dir-li que estava allí en aqueixa reunió, i 
tots tenim clar que el secretari d’aquest ajuntament ha de donar fe, que és la funció 
d’un secretari, torne a repetir, i ens agradaria que donara fe de tots els fets que es 
van produir i de tot el que es va dir. Continuem dient-li que segons l’escrit de 26 de 
novembre,  que  van presentar  els  afectats  d’Aigua  Blanca  IV,  diu  que  vosté  Sr. 
alcalde es queixa perquè tracten de passar-li tota la culpa. Vosté pensa seriosament, 
Sr. alcalde, que està lliure de tota culpa? Ací volem tornar a recordar-li que vosté va 
ser qui va presentar la famosa moció de 28 d’abril de 2011, i que vull recordar-li 
també ací que està en vigor totalment, perquè es va votar i continua estant ahí. En la 
reunió de 8 de novembre, el seu advocat assessor, Sr. alcalde, davant la pregunta que 
li faig que l’haguera assessorat bé al seu representant, és a dir a vosté.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, faça preguntes; per favor. Faça preguntes o faça precs. 
Porta molts minuts parlant, faça preguntes o faça precs. Intente ser breu, per favor.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Per  fer  una  pregunta,  està  clar  que  la  pregunta  s’ha 
d’argumentar. Perquè llançar una pregunta sense un argument pot quedar fora de 
context i com si estiguérem llançant-les sense orientació. I jo tinc orientació; estic 
orientada perfectament, com he dit abans. Jo volia dir-li que ell em respon que l’ha 
conegut després de l’estiu; aquest senyor està recomanant-li, la pregunta és si aquest 
senyor,  assessor  seu,  està  recomant-li  que  es  desdiga  de  tot  l’anterior.  O  està 
dirigint-lo  des  de  l’advocat  també  assessor  del  Partit  Socialista?  És  una  altra 
pregunta;  perquè  segons  van  dir  de  forma  reiterada  els  dos  advocats  assessors, 
PSOE i Bloc, estan totalment d’acord en tot. Sembla molt curiós. Què ha de dir al 
respecte,  Sr.  alcalde?  Podem  tirar  mà  de  l’hemeroteca,  però  és  curiós  que  ara 
aqueixos dos advocats assessors de cada part estan d’acord. Continuem i li diem, Sr. 
alcalde, que vosté en la sessió plenària passada va dir que jo tinc molt de filing amb 
algú d’Aigua Blanca; Sr. alcalde, vosté no tenia fíling? És la pregunta. I vosté, Sr. 
Canet,  no  tenia  fíling?  Perquè  l’atac  i  enfrontament  que  vosté,  Sr.  Canet,  va 
protagonitzar front als afectats a l’eixida del plenari passat, i presenciat per moltes 
persones,  deixava  molt  a  desitjar  sobre  el  que  vostés  defensen de  proximitat  al 
ciutadà.  Els  va  propinar  qualificatius  molt  forts  dels  quals  espere  que  ja  s’haja 
penedit; i com no, per haver-ho escoltat aquest grup, ens agradaria que ens esclaria 
en base a què vosté, Sr. Canet, en mig d’aqueix enfrontament amb els propietaris al 
mig  del  carrer,  va  dir  que  el  Partit  Popular  estem manipulant  els  ciutadans,  els 
ciutadans propietaris d’Aigua Blanca IV. Ens agradaria que ens ho esclarira. Mire, 
això, de veritat és que jo li diria que hauria de reflexionar-ho, Sr. Canet, perquè la 
traïció la utilitzen únicament aquells que no han arribat a comprendre que el gran 
tresor que es té és la consciència honrada i pura, i això tenim molt clar que el Partit 
Popular la tenim. El que li hagen de respondre als propietaris, Sr. Canet, segons 
l’escrit  de  26  de  novembre,  ja  li  ho  diran;  però  aquest  grup  vol  la  resposta  a 
nosaltres, respecte al que vosté va dir, li torne a repetir la pregunta, que el Partit 
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Popular estem manipulant els ciutadans propietaris d’Aigua Blanca IV. Vosté abans 
què feien? També els manipulaven? Crec que vertaderament aquest Partit Popular.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, crec que ha tingut vosté temps suficient per fer precs, 
preguntes. No podrà acusar-me vosté que no li he deixat suficient temps per parlar.  
Per tant. li demane per favor que tanque ja aquesta intervenció. Li ho demane per 
favor. Ha tingut vosté temps més que suficient. Repasse vosté els minuts que ha 
estat parlant. Per favor. Per tant vaja acabant la seua intervenció. Li ho demane per 
favor.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo entenc perfectament, Sr. alcalde, que a vosté aquestos 
precs i aquestes preguntes no li agraden; però jo tinc tot el dret d’utilitzar el temps 
necessari per realitzar els precs i preguntes que considere, i que he de fer. Després 
vosté farà el que considere, com en aquest ple, que no ha portat la contestació de les 
preguntes que li  vam realitzar  en el  plenari  passat.  Per tant,  jo entenc que no li 
interessen, però jo he de fer-les i estic en el meu dret; per tant vosté aqueix dret no 
pot privar-me’l. Jo pense, i vull continuar dient que els propietaris tenen personalitat 
i coneixement de causa, que els ciutadans afectats d’Aigua Blanca IV tenen suficient 
personalitat per a no deixar-se manipular per ningú. I per últim, fa uns dies, parlant 
amb un company del partit, em deia que li preguntara al Sr. Canet, ja que ha escoltat 
tot el que ha escoltat, i veient d’Aigua Blanca IV, si ara a vosté li fan els números 
respecte a Aigua Blanca IV, un altre mestre de matemàtiques, perquè vosté en aquell 
moment li’ls feia a qui era regidor d’Urbanisme. Vosté tenia molt clar els números 
sobre Aigua Blanca IV. Aleshores, en què ha canviat, Sr. Canet, és l’altra pregunta, 
en obres? No sé; no entenem en què ha canviat els números. Ara li’ls fan; abans els 
feia vosté i els tenia clars, ara ja no els té. Aleshores sí que m’agradaria que ens 
contestara  aqueixes preguntes.  Sr. Canet.  I  ja acabe,  i m’agradaria  de veritat  ací 
recordar, perquè tots ho tinguen en compte, que es pot enganyar alguna gent durant 
tot el temps; a tota la gent durant algun temps; però el que no es pot enganyar és a 
tota la gent durant tot el temps.”

 Sr. alcalde: “Per favor. Ha fet vosté moltíssimes preguntes. Totes les pregunets que 
ha fet en nom dels ciutadans no tinga cap dubte que les tindrà vosté contestades el 
més prompte possible. Impossible contestar-li-les totes ara, perquè no he tingut ni 
temps  de  prendre  nota  de  totes.  Sí  que  ha  dit  algunes  coses  que  m’agradaria 
contestar-li ara, i les que no, li les contestaré per escrit; o no espere contestació a 
aquelles  qüestions  personals  que  vosté  planteja  ací,  perquè  vosté  no  té  dret  a 
preguntar sobre declaracions que es fan en el carrer a uns i altres, que li han dit que 
va dir;  a tot  això,  ja li  dic que no espere contestació,  Sra.  Escrivá,  no té dret  a 
aqueixa contestació. En primer lloc, l’hauran d’informar bé de la diputació, perquè 
jo no vaig anar acompanyar d’Enric Morera. Informe’s bé. Li demane que s’informe 
bé. M’ho ha de dir a mi? Pregunte bé, i espere unes disculpes després, perquè vosté 
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m’ha dit  que  vaig  anar  acompanyat  d’Enric  Morera;  pregunte  bé,  i  espere  unes 
disculpes. D’acord? Espre unes disculpes per dir que estic dient mentides, perquè no 
anava acompanyat d’Enric Morera. Efectivament aquest matí els he comentat i els 
he  donat  informació  en  una  reunió  de  portaveus.  Li  demane  silenci.  Per  favor. 
Silenci; estic contestant-li. Li demane per favor silenci, Sra. Escrivá. Li ho demane. 
El  que  he fet;  li  demane  silenci,  per  favor.  El  que  he fet  ha sigut  donar-los  la 
informació en la reunió de portaveus, no com vosté que ens vam assabentar de la 
reunió amb Rus pel periòdic d’informació local, que ens vam assabentar una vegada 
estava en el carrer. Per tant, vosté ha sigut informada prèviament en una reunió de 
portaveus; però ni 24 hores després de la reunió amb el president de la Diputació 
vosté  ha  estat  informada;  i  sí,  efectivament,  el  primer  que  li  vaig  manifestar  al 
president és si comptàvem amb els 200.000 euros, per suposat. En primer lloc li vaig 
preguntar si teníem conveni com vosté va anunciar a bombo i plateret. No hi havia 
conveni.  Clar,  no ho sabia ni tan sols el  seu regidor quan ho vam preguntar.  Li 
demane silenci.  La cride a l’ordre Sra. Escrivá. Li demane silenci, per favor i la 
cride a l’ordre. La cride a l’ordre. Dos vegades l’he cridada a l’ordre; i si no, no 
continue contestant. No vaig a fer com vosté. Molt bé. S’ha acabat la sessió i ja li 
contestaré per escrit, Sra. Escrivá.”

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  president  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 del senyor 
president.

 Vist i plau
El president
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