
Minuta núm. 01

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
27 DE GENER DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 20.35 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE

Srs. REGIDORS:
WALDO VILA GILABERT
AMPARO TERCERO ALEMANY
MANUEL GALLARDO SANCHIS
INMACULADA MAÑÓ PERIS
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
VICENT M. SABATER SAVALL
VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
VICENTA ISABEL TERCERO SAVALL
FRANCISCO JOSÉ SORIA CALATAYUD
VICENTE SAMUEL CATALÁ ORQUÍN
ROSA CRISTINA PONS PONS
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
PAU PÉREZ LEDO
ROSANNA TORRES PÉREZ
JOSÉ SALAZAR CUADRADO
SALVADOR LLOPIS IBIZA
CARLOS JOSÉ CANET ALEMANY
YOLANDA PASTOR BOLO
LAURA FRANCISCA CANET FUSTER

Sr. SECRETARI:
FRANCISCO TUR O’RYAN

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, 

SALVADOR  FUSTER  MESTRE, 

en  primera  convocatòria,  els 

membres  expressats  al  marge,  els 

quals  integren  la  totalitat  de 

l’Ajuntament per dur a terme sessió 

ordinària i pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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Abans  de  començar  a  desenvolupar  l’ordre  del  dia,  la  Sra.,  Pastor  Bolo  demana la 
paraula, i manifesta el següent:

 Sra. Pastor Bolo: “Sol·licite la paraula, abans de començar a tractar els assumptes 
de  l’ordre  del  dia  per  una  qüestió  d’ordre.  Vull  manifestar  la  meua  sorpresa  i 
indignació per no estar inclosa en l’ordre del dia la moció que es va deixar sobre la 
mesa el passat ple del mes de desembre, com es va acordar en ell. És per això que la  
convocatòria  i  l’ordre  del  dia  poden  considerar-se  nuls,  ja  que  no  inclouen  un 
assumpte  que  es  va  deixar  expressament  sobre  la  mesa.  Amb  la  seua  omissió 
s’atenta  directament  contra  un  dret  fonamental  reconegut  en  l’article  23  de  la 
Constitució,  que no és altre que el dret  a la participació pública; nul·litat  que se 
sol·licitarà  d’acord amb allò  establert  en l’article  62.1.a)  de la  Llei  30/1992.  La 
moció presentada en desembre s’ha de tractar en aquest ple. És necessari que d’una 
vegada per totes el problema que sofreixen els propietaris d’Aigua Blanca IV, des de 
fa diversos anys, siga objecte de parlament en aquest ple i no arraconar-ho, com de 
costum, a l’ineficaç torn de precs i preguntes. És alguna cosa que els devem, per 
ètica, per la nostra pròpia dignitat com a regidor, pel respecte que ens deu.”

 Sr. Sabater Savall: “És que no sé si toca dir alguna cosa, o no sé, secretari.”

 Sr. Secretari: “Es recull la manifestació.”

Tot seguit, el Sr. alcalde disposa el desenvolupament de l’Ordre del Dia.

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE 
DESEMBRE DE 2010.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
30  de  desembre  de  2010,  i  s’autoritza  la  seua  transcripció  al  Llibre  d’Actes 
corresponent.

SEGON. INFORMACIÓ D’ASSUMPTES I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL.

El Sr.  Secretari  dóna compte de les  diferents disposicions  publicades  en els  diaris  i 
butlletins oficials, i correspondència oficial d’interés, i en concret de les següents:
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Publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

 BOE núm. 317, de 30 de desembre de 2010, on es publica la Llei 41/2010, de 29 
de desembre, de protecció del medi marí.

 BOE núm. 318, de 31 de desembre de 2010, on es publiquen:

a) Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 
de desembre, de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, 
el subministrament, el consum, i la publicitat dels productes del tabac.

b) Llei  43/2010, de 30 de desembre,  del servei postal  universal,  dels  drets  dels 
usuaris i del mercat postal.

c) Reial Decret 1794/2010, de 30 de desembre, sobre revalorització de les pensions 
del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a 
l’exercici 2011.

d) Reial Decret 1795/2010, de 30 de desembre,  pel qual es fixa el salari  mínim 
interprofessional per a 2011.

e) Reial Decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de 
col·locació.

 BOE núm. 10, de 12 de gener de 2011, on es publica la Correcció d’errors de la 
Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de 
desembre,  de mesures sanitàries  front al tabaquisme i reguladora de la venda,  el 
subministrament, el consum, i la publicitat dels productes del tabac.

 BOE núm. 12, de 14 de gener de 2011, on es publica l’Ordre EHA/3/2011, de 13 
de gener, per la qual es modifica el termini de sol·licitud per a la formació del cens 
electoral de residents a Espanya que siguen nacionals de països amb Acords per a 
les eleccions municipals de 22 de maig de 2011.

 BOE núm. 16, de 19 de gener de 2011, on es publica el Reial Decret 1798/2010, 
de  30  de  desembre,  pel  qual  es  regula  l’explotació  i  comercialització  d’aigües 
minerals naturals i aigües de manantial envasades per a consum humà.

 BOE núm. 17, de 20 de gener de 2011, on es publica el Reial Decret 1799/2010, 
de 30 de desembre,  pel  qual  es  regula el  procés  d’elaboració  i  comercialització 
d’aigües preparades envasades per al consum humà.
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Publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

 DOCV núm. 6429, de 31 de desembre de 2010, on es publiquen:

a) Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat.

b) Llei  17/2010,  de  30  de  desembre,  de  Pressupostos  de  la  Generalitat  per  a 
l’exercici 2011.

c) Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat 
Valenciana.

 DOCV núm. 6432, de 5 de gener de 2011, on es publica l’Ordre 96/2010, de 21 de 
desembre,  de  la  Conselleria  d’Educació,  per  la  qual  es  convoquen  ajudes 
econòmiques  destinades  al  manteniment  dels  gabinets  psicopedagògics  escolars 
dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de 
la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2011.

 DOCV núm. 6433, de 7 de gener de 2011, on es publica la Resolució de 14 de 
desembre de 2010, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual 
s’accepta la cessió gratuïta  d’una parcel·la  de 803,87 m² de superfície,  situada a 
Oliva, entre els carrers Manuel de Falla i Isaac Albéniz, realitzada per l’ajuntament 
del  dit  municipi  a  favor  de la  Generalitat,  per  a  ser  destinada  a  l’ampliació  del 
conservatori professional de música Josep Climent.

 DOCV núm. 6435, d’11 de gener de 2011, on es publiquen:

a) Ordre 40/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la 
qual  es  regulen  i  es  convoquen  ajudes  en  matèria  de  serveis  socials  per  a 
l’exercici de 2011.

b) Ordre 45 /2010, de 29 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la 
qual es regulen i es convoquen ajudes d’equipament i reforma per a centres de 
serveis socials generals i centres especialitzats, per a l’exercici de 2011.

 DOCV núm. 6437, de 13 de gener de 2011, on es publica l’Ordre de 1/2011 de 10 
de gener, per la qual s’establix una veda temporal per a la pesca de la modalitat 
d’arrossegament de fons en part del litoral de la Comunitat Valenciana.
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 DOCV núm. 6440, de 18 de gener de 2011, on es publica l’Ordre 60/2010, de 30 
de desembre,  de la  Conselleria  d’Economia,  Hisenda i  Ocupació,  per  la  qual  es 
convoquen les ajudes destinades al foment de l’ocupació estable i altres mesures per 
a la creació d’ocupació per a l’exercici 2011.

 DOCV núm. 6446, de 26 de gener de 2011, on es publica Anunci de l’Ajuntament 
d’Oliva, d’informació pública del Projecte de Reparcel·lació Forçosa de la Unitat 
d’Execució núm. 3 Terranova.

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

El Sr. Secretari  dóna compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia,  des del núm. 
5.192 al 5.327 de 2010, i del 0001 al 0241 de 2011, que en extracte són els següents:

 Decret núm.  5192 Aprovació del compte justificatiu presentat pel Sr.  Alcalde, acreditat 
pels justificants de despeses realitzades que s’acompanyen.

 Decret  núm.  5193  Aprovació  de  la  factura  referent  a  ALESA  PROYECTOS  Y 
CONTRATAS SA per millores d’accés en diversos punts del casc urbà.

 Decret núm. 5194 Concessió a ANTONIO VICENTE SEBASTIA MORATO llicència de 
Primera Ocupació referent a habitatge ubicat en C/Barranc de Covatelles , 9

 Decret núm. 5195 Cancel·lació de l’operació de tresoreria de 2.000.000€ formalitzat amb 
Caja Madrid.

 Decret  núm.  5196  Autorització  a  VICENT  ROIG  TOMÁS  com  a  President  de  la 
FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D’OLIVA permís per a la celebració de Mig 
Any de moros.

 Decret  núm.  5197  Autorització  a  L’ASSOCIACIÓ  VEINAL  RAVAL-GERERIA  a 
realitzar la recollida de cartes als Reis per part del patge reial a la Plaça de Ganguis

 Decret núm.  5198 Aprovació de la relació núm. 108/2010 R de factures per import de  
27.087,35€ amb càrrec a les partides pressupostàries de despeses indicades i reconeixement  
de la obligació de les factures incloses en la relació aprovada.

 Decret  núm.  5199  Autorització  a  JESUS  JOAQUIN  CERDA  TORTOSA  canvi  de 
titularitat de Gual Permanent Exp. Núm. V130/2010

 Decret  núm.  5200  Denegació  de  la  sol·licitud  de  Gual  Permanent  a  FRANCISCO 
GONZALEZ LARROSA. Exp. núm. V111/2010

 Decret núm. 5201 Declaració de baixa de gual permanent a JEAN MANZANO. Exp. núm. 
V054/2009

 Decret  núm.  5202  Declaració  de  baixa  de  gual  permanent  a  MARIA  MORERA 
BARRERES Exp. Núm. V194/2010
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 Decret  núm.  5203  Declaració  de  baixa  de  gual  permanent  a  MARIA  MORERA 
BARRERES. Exp. núm. V193/2010

 Decret  núm.  5204  Declaració  de  baixa  de  gual  permanent  a  RAMON  JORDA 
BERNABEU Exp. núm. V202/2005

 Decret  núm.  5205  Declaració  de  baixa  de  gual  permanent  a  ANTONIO  SENDRA 
TAMARIT. Exp. núm. V089/2004

 Decret  núm.  5206  Declaració  de  baixa  de  gual  permanent  a  ALDI  SAN  ISIDRO 
SUPERMERCADOS SL. Exp. núm. V289/2003

 Decret  núm.  5207  Declaració  de  baixa  de  gual  permanent  a  STANLEY  MARVIS 
LORRYMER Exp. núm. V194/2002

 Decret  núm.  5208  Declaració  de  baixa  de  gual  permanent  a  ALDI  SAN  ISIDRO 
SUPERMERCADOS SL. Exp. núm. V288/2003

 Decret núm. 5209 Declaració de baixa de gual permanent a AB IMPORT PREU SL. Exp. 
núm. V162/2001

 Decret núm.  5210 Declaració de baixa de gual  permanent a FRANCISCO CARDONA 
GERMAN.Exp. núm. V006/1991

 Decret núm. 5211 Declaració de baixa de gual permanent a FERNANDO ORTIZ VIDAL. 
Exp. V032/1990

 Decret  núm.  5212  Declaració  de  baixa  de  gual  permanent  a  TERESA  MONCHO 
ORQUIN. Exp. núm. V003/1984

 Decret núm. 5213 Declaració de baixa de gual permanent a HEREDEROS DE VICENTE 
ARDID MENA. Sense expedient.

 Decret núm. 5214 Estimació parcial de recurs de reposició presentat, concessió de lliència 
de primera ocupació a MANUEL VERDEGUER CHILET, i aprovació de la liquidació de 
la taxa per l’expedició de la llicència de primera ocupació de 56,81€

 Decret núm.  5215 Adjudicació del Contracte Menor de Subministrament de motocicleta 
suzuki An 400i a ADINEVA MOTOS SL

 Decret núm. 5216 Desestimació de petició de indemnització a MARIA TERESA VIDAL 
MORATO.Exp. núm. 32/10 de Responsabilitat Patrimonial.

 Decret  núm.  5217  Desestimació  de  la  petició  de  indemnització  a  JOSE  SAVALL 
RANCÉS. Exp. núm. 30/10 de Responsabilitat Patrimonial.

 Decret núm.  5218 Concessió a MARTIN JAMES JOHNSTON llicència de 2ª ocupació. 
Exp. núm. 000187/2010-LO

 Decret núm. 5219 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Pol. 6, parc 231 a ROSARIO MENA GIRAU

 Decret núm. 5220 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Passeig Rajolars, 32 a FENANDO TERCERO MONZONIS

 Decret núm. 5221 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Pol. 6 parc 203 Mª CARMEN GIRAU CATALA
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 Decret núm. 5222 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Pol 6, parc 176 bomba, a JOSE SALORT CAMARENA

 Decret núm. 5223 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament C/ del Tremol, 11 DE JOSE MARTINEZ MERLOS

 Decret núm. 5224 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Poll 6, parc 177 bomba INVER ELECTRIC JP SL

 Decret núm. 5225 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Pol 6, parc 237 a FRANCISCO SEMPERE SORIA

 Decret núm. 5226 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament c/Argelers, 18 DE JOSE PEDRO RUIZ CLIMENT

 Decret núm. 5227 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament  PP.  Ind  Jovades,  Ref.  Cadastral:  299710yj5029n011f1  de 
SANEAMIENTOS MARTINEZ SL

 Decret núm. 5228 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament c/Ramon y Cajal, 36 DE VICENTE PONS PONS

 Decret núm. 5229 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament C/ Del Tresmall, 3 DE PEDRO DOMINGO JUST ESCRIVA

 Decret núm. 5230 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Pol 26, parc 486 de ISABEL CLIMENT CAÑAMAS

 Decret núm. 5231 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Pol 26, parc 487 de CECILIA BLANCO PEREZ

 Decret núm. 5232 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Pol 26, parc 400 de ANTONO SIMO CAÑAMAS

 Decret núm. 5233 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament pol 7, parc 319 canyades, de AMPARO MOLIO SAVALL

 Decret núm. 5234 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament POL 10, PARC 1590 de AGUAS DELBULLENT SA

 Decret núm. 5235 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Càmping Rancho s/n, DE PROMOTORA LAS SALINAS SA

 Decret núm. 5236 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Av. Burguera, 42 de VICENTE SANCHIS CALATAYUD

 Decret núm. 5237 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament c/Del Avet, 6 de VICENTE LLIDO TROTONDA

 Decret núm. 5238 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Av. de les Marjals, 21 de GIUSEPPE RAPELLI

 Decret núm. 5239 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament  Av.  de  les  Marjals,  13  de  PEDRO  SANCHEZ  GARCIA 
CONSTRUCCIONES SL
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 Decret núm. 5240 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Pol. 6, parc 302 de PROYECTOS Y DESARROLLO CIGUATANEJO SL

 Decret núm. 5241 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Av. de Burguera 44, de VICENTE LLOPIS BERTOMEU

 Decret núm. 5242 Declarar l’obligació legal de mantindre les condicions de salubritat en 
l’emplaçament Av. dels Bancals, 19 de MIGUEL CALATAYUD MORELL.

 Decret  núm.  5243  Autorització  a  LA  COMISSIÓ  DE  LA  FALLA  INSTITUT  d’una 
cercavila  pel  barri  que envolta  el  casal  faller  el  dia  3  de gener,  sense acompanyament 
policial i amb obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil.

 Decret núm. 5244 Acordar execució subsidiària de treballs de neteja de solar de VICENTE 
CLIMENT LLACER, en Av. Picasso, 49

 Decret  núm.  5245 Incoació d’expedient  adm. de Restauració de la  legalitat  urbanística 
núm. 133/09 A RAFAEL SENDRA SENDRA en pol. 20. parcel·la 614 pda. Les Planes.

 Decret  núm.  5246  Incoació  d’expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística núm. 79/08/10 de JAVIER GALVIS SANTAMARIA en Pol 12, parc. 234 Pda. 
Sacsó

 Decret  núm.  5247  Requeriment  de  pagament  a  BOHDAM  YAREMCHYSHYN  de 
14.080,17€ per demolició d’obres Exp. Infracció Urbanística núm. 231/03

 Decret núm. 5248 Aprovació del reconeixement de l’obligació i ordenació de pagament de 
857,75€  a  JUAN ESTRUCH MUÑOZ per  execució  de  la  sentencia  335/05  contenciós 
administratiu.

 Decret núm. 5249 Rectificació de les liquidacions de ICIO i taxa per llicència urbanística a 
FRAMPMO SL en un total de 2.593,62€

 Decret núm. 5250 Aprovació d ela relació núm. 110/2010 R per import de 48.461,94€ amb 
càrrec a les partides pressupostàries de despeses indicades i realització del pagament.

 Decret núm. 5251 Aprovació d ela relació núm. 111/2010 R per import de 6.088,66 € amb 
càrrec a les partides pressupostàries de despeses indicades i realització del pagament.

 Decret núm. 5252 Aprovació de a relació núm. 112/2010 per import de 22.027,72 € amb 
càrrec a les partides pressupostàries de despeses indicades i realització del pagament.

 Decret núm. 5253 Concessió de llicència de segona ocupació a MEKKI LABRAZI, per a 
c/Bisbe Joan Osta 16,3,6

 Decret núm.  5254 Aprovació a ESTER CLIMENT MATEOS APARICIO de la nòmina 
complementària del personal de l’Ajuntament d’Oliva corresponent al mes de desembre de 
2010 amb un total brut de 249,63€

 Decret núm.  5255 Aprovació de les liquidacions de l’impost sobre l’Increment de Valor 
dels  Terrenys  Urbans,  amb  dret  comptable  a  la  remesa  1/10  IIVTNU  a  INFAM 
PATRIMONIAL I ALTRES.

 Decret núm.  5256 Elevació del contingut de les propostes de resolució, aprovació de la  
baixa de liquidacions per import de 3.672,20€ i aprovació de liquidacions per import de 
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2.559,53  i  les  devolucions  per  un  total  de  3.889,20€  a  JOSE  Mª  PEIRO  TORRES  I 
ALTRES.

 Decret núm. 5257 Aprovació de la relació 113/2010 de factures per import de 14.116,66€

 Decret  núm.  5258  Desestimació  d’al·legacions  formulades  per  JOAQUIN  CERVERA 
MENGAL en Exp. LTIU núm. 15/09 i aprovació de liquidació definitiva per import de 
1.470,64€

 Decret núm.  5259 Desestimació d’al·legacions formulades per JOAQUIN CERVERA en 
Exp. Protecció de Legalitat Urbanística 15/09, qualificar la falta com a greu, aprovació de la  
imposició de sanció econòmica de 15.550,06

 Decret núm. 5260 Aprovació de la relació núm. 109/2010 de factures amb un import total 
de 21.719,99€

 Decret núm.  5261 Aprovació de la relació de factures núm. 114/2010 R per import de  
11.886, 28€

 Decret núm. 5262 Aprovació de la relació de factures 115/2010 per import de 291.177,22€

 Decret  núm.  5263  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  116/2010  per  import  de 
155.372,01€

 Decret  núm.  5264  Nomenament  de  ESTER  CLIMENT  MATEOS  APARICIO  com  a 
funcionaria  interina  d’escala  d’Administració  especial,  subescala  Tècnica,  categoria 
Educadora, grup C1

 Decret núm. 5265 Incoar a Dª ROSA GREGORI NAVARRO expedient administratiu de 
Restauració de la Legalitat Urbanística 3/09.

 Decret  núm.  5266 Incoar  a D.  ENRIQUE GOMIS AZNAR expedient  administratiu de 
Restauració de la Legalitat Urbanística 103/09.

 Decret núm. 5267 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2010 al Club Senderisme d’Oliva, per import de 190,93 euros.

 Decret núm. 5268 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2010 a ARC la Penya d’Oliva, per import de 168,10 euros.

 Decret núm. 5269 Aprovar l’expedient T/18/2010.

 Decret núm. 5270 Iniciar l’expedient número G/17/2010 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits.

 Decret núm.  5271 Aprovar l’expedient número G/17/2010 de modificació del Pressupost 
per generació de crèdits.

 Decret  núm.  5272  Aprovar  l’expedient  número  t/21/2010  de  modificacions  de  crèdit 
mitjançant transferències.

 Decret núm. 5273 Iniciar l’expedient número G/18/2010 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos.

 Decret núm.  5274 Aprovar l’expedient número G/18/2010 de modificació del Pressupost 
per generació de crèdits per ingressos.
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 Decret  núm.  5275  Aprovar  l’expedient  número  T/22/2010  de  modificacions  de  crèdit 
mitjançant transferències entre partides.

 Decret núm. 5276 Aprovar el reconeixement de l’obligació a favor dels Grups Polítics de 
l’assignació econòmica corresponent al QUART TRIMESTRE 2010.

 Decret  núm.  5277 Aprovar  la  liquidació a  favor dels membres  de la Corporació sense 
règim  de  dedicació  exclusiva  per  les  assistències  a  òrgans  col·legiats  corresponent  al 
QUART TRIMESTRE DE 2010.

 Decret  núm.  5278  Aprovar  a  PAVASAL  EMPRESA  CONSTRUCTORA  SA  la 
certificació única de 30/11/2010 de l’obra "Pla de Camins Rurals 2010: condicionament i  
millora camí Xiricull" per import de 18.000,00 euros.

 Decret  núm.  5279  Declarar  a  D.  CARLOS  LOZANO  FLORES  l’obligació  legal  de 
mantindre en adequades condicions de seguretat i salubritat l’emplaçament en Av. Sisteron, 
13, baix.

 Decret núm. 5280 Aprovar la relació núm. 117/2010 R de factures per import de 73.151,02 
euros.

 Decret núm. 5281 Aprovar la relació núm. 118/2010 R de factures per import de 62.560,15 
euros.

 Decret núm. 5282 Aprovar el pagament d’una gratificació mensual de 672,32 euros al Sr. 
VICENTE COLLADO LLORCA.

 Decret  núm.  5283  Aprovar  a  PROMOCIONES Y CONSTRUCIONES  OLIVA SA la 
certificació núm.  2 de l’obra  "Canvi  de Coberta Teatre Olímpia  Fase I",  per import  de  
54.293,76 euros.

 Decret núm. 5284 Aprovar a ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS SA la certificació 
núm. 2 de l’obra "Casa de la Festa", per import de 79.822,75 euros.

 Decret  núm.  5285  Aprovar  a  UTE  TORRESCAMARA  Y  CIA  DE  OBRAS  SA  Y 
ESTUDIO DE METODOS DE LA RESTAURACION SL la certificació núm. 3 de l’obra 
"Rehabilitació  i  adequació  del  Centre  Olivense  –  Casa  de  la  Cultura",  per  import  de  
16.059,07 euros.

 Decret  núm.  5286  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  119/2010  per  import  de 
4.619,95 euros

 Decret  núm.  5287  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  121/2010  per  import  de 
15.372,07 euros

 Decret  núm.  5288  Aprovació  de  les  despeses  de  correu  per  import  de  1,02  euros. 
Reconeixement de l’obligació i ordre del pagament.

 Decret núm. 5289 Aprovació de les despeses de rebuts domiciliats de desembre 2010 per 
import de 107,66 euros

 Decret  núm.  5290  Aprovar  les  despeses  bancàries  per  les  operacions  rebutjades  en  el  
cobrament de rebuts de guarderia infantil i aprovació de la devolució del import de 877,83  
euros a YAEL DIAZ SOLER I ALTRES.
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 Decret núm. 5291 Aprovació reconeixement obligació de pagament y pagament de quota 
amortització préstec DEIXIA SABADELL SA núm. 36153566 amb venciment 31/12/2010

 Decret núm.  5292 Aprovació de despeses per comissió ús del datàfon del 07/12/2010 al 
31/12/2010 per import de 8,87 euros

 Decret núm. 5293 Aprovació de les despeses de quota targeta visa per import de 35 euros.  
Reconeixement de l’obligació i ordre de pagament.

 Decret núm.  5294 Aprovació de les despeses en concepte de correu per import de 0,68 
euros. Reconeixement de l’obligació i ordre de pagament

 Decret  núm.  5295  Aprovació  del  reconeixement  de  l’obligació  i  pagament  de  quotes 
d’amortització de préstecs amb venciment en desembre 2010

 Decret  núm.  5296 Aprovació  de la  Relació  de  Factures  núm.  120/2010 per  import  de 
4.304,22€. Reconeixement de l’obligació.

 Decret núm.  5297 Denegació a VICENTA ISABEL COLOMAR ORTOLA llicencia de 
gual en c/Tamarit, 1

 Decret núm.  5298 Aprovació contingut informe d’exp. Núm. LC089/2008 d’ANTONIO 
LLORCA MIÑANA

 Decret núm. 5299 Aprovació contingut informe d’exp. Núm. LA 135/2010 Escola Infantil 
completa de primer.

 Decret núm. 5300 Concessió llicencia ambiental Exp. núm. LC 176/2005 a VOVI GRUP 
CB

 Decret núm.  5301 Concessió llicència ambiental Exp. núm. LC 005/2002 a LA CUEVA 
OLIVA CB

 Decret  núm.  5302  Concessió  llicència  ambiental  Exp.  núm.  LC 184/2009  A ROYAL 
MEDITERRANEA INVERSIONES SL.

 Decret núm.  5303 Concessió llicència ambiental Exp. núm. LC 212/2007 a Mª ISABEL 
SANCIS POZA

 Decret  núm.  5304 Concessió llicència  ambiental  Exp.  núm.  LA 056/2010 a  CLINICA 
MIGUEL IBIZA CB

 Decret núm. 5305 Autorització instal·lació d’activitat Exp. Núm. CA 172/2010 a MARIA 
DOLORES PEREZ GARCIA

 Decret  núm.  5306 Concessió  llicència  ambiental  Exp.  núm.  LA 184/2008 a  ARENAS 
FORNA SL

 Decret  núm.  5307 Concessió  llicència  ambiental  Exp.  núm.  LA 099/2009 a  ARENAS 
FORNA SL.

 Decret  núm.  5308  Concessió  llicència  ambiental  Exp.  núm.  LA  228/2007  a 
MERCADONA SA

 Decret núm. 5309 Concessió llicència ambiental Exp. núm. LA 080/2010 a JUAN LOPEZ 
DOMENECH
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 Decret  núm.  5310 Aprovació despeses  i  ordre  de pagament  de 44,25€ en concepte  de 
despeses de locomoció del Sr. MANUEL GALLARDO SANCHIS

 Decret  núm.  5311  Reconéixer  l’obligació  i  aprovar  pagament  de  SRA.  AMPARO 
TERCERO ALEMANY en concepte de diferències retributives del primer, segon i tercer 
trimestre 2010

 Decret núm. 5312 Aprovació Exp. T/23/2010 de modificacions de crèdit.

 Decret núm. 5313 Aprovació Exp. T/24/2010 de modificacions de crèdit.

 Decret núm. 5314 Aprovació Exp. T/25/2010 de modificacions de crèdit.

 Decret núm. 5315 Aprovació Exp. T/20/2010 de modificacions de crèdit.

 Decret núm. 5316 Aprovació Exp. T/19/2010 de modificacions de crèdit.

 Decret  núm.  5317  Aprovació  de  despeses  de  S.  Social  amb  càrrec  a  la  partida 
31402.1600000 pensions/altres prestacions-quotes socials seguretat social.

 Decret núm. 5318 Aplicació d’exp. REX. 05/2010 i REX 06/2010 en la comptabilitat de 
l’Ajuntament.

 Decret  núm.  5319 Aprovar  la  relació  de  factures  núm.  122/2010 R,  la  qual  puja  a  la 
quantitat de 64.818,86 euros.

 Decret núm. 5320 Aprovar la relació de factures núm. 123/2010, la qual puja a la quantitat  
de 54.973,74 euros.

 Decret núm. 5321 Aprovar la relació de factures núm. 124/2010, la qual puja a la quantitat  
de 27.17,15 euros.

 Decret  núm.  5322 Aprovar  la  relació  de  factures  núm.  125/2010 R,  la  qual  puja  a  la 
quantitat de 137.047,74 euros.

 Decret  núm.  5323 Aprovar  la  relació  de  factures  núm.  126/2010 R,  la  qual  puja  a  la 
quantitat de 83.735,64 euros.

 Decret núm. 5324 Aprovar la relació de factures núm. 127/2010, la qual puja a la quantitat  
de 1.897,65 euros.

 Decret núm. 5325 Aprovació de despeses en concepte de premis de XV Concurs de Teatre 
en valencià Salvador Soler Oliva 2010" 22.850,00 €

 Decret núm. 5326 Aprovació de les despeses en concepte e "XIX Certamen de Fotografia 
de Oliva Libre any 2010" de 800,00€

 Decret núm.  5327 Aprovació de factura CI0463769039 de VODAFONE ESPAÑA SAU 
DE 2.267,14€

Decrets de 2011

 Decret núm.  1 Concedir a KAREN JANE ELIZIBETH ESPINER, llicència de segona o 
posterior ocupació, referida a l’edifici emplaçat al carrer Sta. Bàrbara núm. 36.

 Decret núm. 2 Concedir a la Sra. Mª CONCEPCION MORCILLO MOTOS, llicència de 
primera ocupació referida a l’ocupació d’un panteó familiar en hipogeu. Parcel·la 3, Illa. H.
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 Decret núm.  3 Concedir a GAS NATURAL CEGAS S.A. llicència d’ocupació de la via 
pública, a l’Av. València.

 Decret núm. 4 Concedir a GAS NATURAL CEGAS S.A., llicència d’ocupació de la via 
pública al carrer Guillem de Castro.

 Decret núm.  5 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA, llicència d’ocupació de la via 
pública al carrer Comtessa Maians.

 Decret núm. 6 Concedir al Sr. AGUSTIN SELFA FABRA, llicència urbanística al carrer 
Santa Rosa, 17.

 Decret núm.  7 Concedir a la Sra. MONICA LLORCA GRICA, llicència urbanística al  
carrer Santo Domingo núm. 36.

 Decret núm.  8 Concedir al Sr. ANGEL MERINO TORTOSA, llicència urbanística en el 
carrer Ernest Lluch, 2.

 Decret núm. 9 Concedir a la Sra. MARIA ROSA SORIA TORRES, llicència urbanística a 
la Pda. Camí de Piles, Pol. 3, Parcel·la RU 00510.

 Decret núm. 10 Concedir a la Sra. EMILIA CUENCA FUENTES, llicència urbanística al 
carrer Assagador del Carro núm. 5.

 Decret  núm.  11  Aprovar  la  rectificació  de  la  fitxa  de  parcel·la  resultant  núm.  36  del 
Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Canyades-1.

 Decret  núm.  12  Concessió  a  JOSEP  VICENT  FENOLLAR  SOLER  I  VICENT 
FENOLLAR SOLER de llicència mpal de primera ocupació en c/ Illa de Sicília, 20

 Decret  núm.  13  Concedir  al  Sr.  VICENTE  DOMINGO  BOSCA  ROMERO,  llicència 
urbanístic a la Pda. Buguera, Pol. 4, Par. RU ‘00573.

 Decret núm.  14 Concedir a PROMOCIONES OLIVA 2005 SL, llicència urbanística en 
Av. Marjals (de les), 16.

 Decret núm.  15 Concedir a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS de l’edifici de l’Av. 
del Morer núm. 10-12, llicència urbanística para reparar voladís del balcó de l’edifici.

 Decret  núm.  16 Concedir  al  Sr.  JUAN CASTELLO SANCHIS,  llicència  urbanística  a 
l’Av. Mar Mediterrània, 32-1º-3ª.

 Decret núm. 17 Concedir al Sr. MIGUEL GREGORI ORELLANA, llicència urbanística al 
carrer del Niño, 35.

 Decret núm.  18 Denegar al Sr. DANIEL MILLET COTS, llicència urbanística a la Pda. 
Bomba, Pol. 6, Parcel·la RU 00139.

 Decret  núm.  19  Autorització  per  l’exhumació  del  cadàver  del  Sr.  JUAN  SALINAS 
MONTESINOS.

 Decret núm. 20 Concessió llicència de segona ocupació WILIAM PATRICK BLACK C/ 
Gómez Ferrer, 12

 Decret  núm.  21 Aprovació  de  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  a 
CONSTRUCCIONES BORRAS ET FILS SA MONTBOEMICH SL
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 Decret núm. 22 Declaració de crèdits incobrables per valor de 6.467,17 euros a ESTEVE 
BUENO JOSE VICENTE i altres.

 Decret  núm.  23  Elevació  de  propostes  de  resolució  referides  a  expedients  d’ORTS 
BELTRAN  ENRIQUE  i  altres.  Aprovació  de  la  baixa  de  liquidacions  per  import  de 
2.163,33 euros i aprovació de liquidacions per import de 767,52 i devolucions per import de 
15.448,71

 Decret núm. 24 Procedir a l’arxiu de l’expedient de comprovació limitada de D. VICENTE 
COTAINA  LLACER,  referent  a  l’Impost  sobre  l’increment  de  valor  de  terrenys  de 
naturalesa urbana en C/ Comarca de la Marina, 18.

 Decret núm. 25 Procedir a l’arxiu de l’expedient de comprovació limitada de D. VICENTE 
COTAINA  LLACER,  referent  a  l’Impost  sobre  l’increment  de  valor  de  terrenys  de 
naturalesa urbana en C/ Illa de Còrsega, 6.

 Decret núm. 26 Procedir a l’arxiu de l’expedient de comprovació limitada de D. VICENTE 
COTAINA  LLACER,  referent  a  l’Impost  sobre  l’increment  de  valor  de  terrenys  de 
naturalesa urbana en C/ Walt Disney, 12.

 Decret núm. 27 Que no es liquide ni es reconega el dret de comptabilitat de l’Impost sobre  
l’increment  de  valor  de  terrenys  de  naturalesa  urbana per  transmissió,  de  D.  ROSA M 
GANDIA SANCHEZ.

 Decret núm. 28 Que no es liquide ni es reconega el dret de comptabilitat de l’Impost sobre  
l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana per transmissió, de D. ANGELES 
GANDIA SANCHEZ.

 Decret núm. 29 Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana de Dª CRISTINA PONS MOLLA.

 Decret núm. 30 Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana de GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN SL.

 Decret núm. 31 Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana de VITROS AG.

 Decret núm. 32 Que no es liquide ni es reconega el dret en comptabilitat de l’Impost sobre  
l’increment  de valor  de terrenys  de naturalesa  urbana  per  transmissió,  de  D.  CARLOS 
MENGUAL SASTRE.

 Decret núm. 33 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana de Dª CARMEN ASUNCION SEMPERE ORTOLA.

 Decret núm. 34 Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana de Dª CELESTINA CAMARENA SENDRA.

 Decret núm. 35 Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana de KER MEDITERRANEA S.L.

 Decret núm. 36 Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana de INMUEBLES Y CASAS DE OLIVA SL.

 Decret núm. 37 Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana de INMUEBLES Y CASAS DE OLIVA SL.
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 Decret  núm.  38 Desestimar la  flexibilitat  horària  sol·licitada per  Dª  CARMEN VIVES 
RIPOLL.

 Decret núm. 39 Encomanar a D. GUILLERMO PONZODA IBIZA el control i seguiment 
de la pena imposada a D. ANGEL MANUEL TORRES NUÑEZ, de treballs en benefici de 
la Comunitat.

 Decret núm. 40 Encomanar a D. GUILLERMO PONZODA IBIZA el control i seguiment 
de la pena imposada a D. ANGEL MANUEL TORRES NUÑEZ, de treballs en benefici de 
la Comunitat.

 Decret núm. 41 Encomanar a D. GUILLERMO PONZODA IBIZA el control i seguiment 
de  la  pena  imposada  a  D.  VICENTE LLOPIS  LLORET,  de  treballs  en  benefici  de  la 
Comunitat.

 Decret  núm.  42  Declarar  el  desistiment  de  la  sol·licitud  de  CONSTRUCCIONES 
HISPANO GERMANAS SA. LA065/2007.

 Decret núm.  43 Aprovar la baixa en compte de valors declarats a nom de D. MANUEL 
ORDOÑEZ LUQUE.

 Decret  núm.  44 Aprovar  la  baixa  en  compte  de  valors  declarats  a  nom de  D.  JUAN 
BAUTISTA GABARRE.

 Decret  núm.  45 Aprovar la baixa en compte de valors declarats  a nom de D. TANJA 
KILIAN.

 Decret núm.  46 Elevar el  contingut  de les propostes de resolució de l’òrgan instructor 
referides als expedients de D. JUAN BAUTISTA FULLANA MESTRE.

 Decret núm. 47 Procedir a l’acceptació, en règim de col·laboració social, a la treballadora 
en situació d’atur, Dª TERESA LLORCA MATEU, per a que desenvolupe les tasques de 
netejadora.

 Decret núm. 48 Aprovar la relació número 001/2011R de factures per import de 35.311,96 
euros, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament.

 Decret  núm.  49  Denegar  les  ajudes  sol·licitades  pels  motius  relacionats  a  D.  CHEIK 
BOUZEROUATA i dos més.

 Decret núm.  50 Acceptar la baixa de la titularitat de la parada núm. 8, nau central del  
Mercat Municipal,  de Dª LUISA PLAZA JURADO, amb efectes de 30 de desembre de 
2010.

 Decret núm. 51 Autoritzar a la JUNTA LOCAL FALLERA D’OLIVA per a la realització 
de cercavila prèvia a la Presentació de la Fallera Major d’Oliva que tindrà lloc el proper  
dissabte 8 de gener.

 Decret núm. 52 Declarar a D. JOSE ALEMANY MORELL la baixa del gual de 3 metres 
en C/ Poeta Lorente, 3. V183/2006.

 Decret núm.  53 Declarar a D. FRANÇOIS SORIA la baixa del gual de 3 metres en C/ 
Angers. V139/2010
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 Decret núm. 54 Declarar a D. FRANCISCO ARLANDIS FORRAT la baixa del gual de 3 
metres en C/ Conde de Oliva, 13. V012/1981.

 Decret núm.  55 Declarar a Dª ENRIQUETA PIZARRO JORDA la baixa del gual de 3 
metres en Av. Aviador Franco, 28. V002/2006.

 Decret  núm.  56  Anunci  de  correcció  d’error  detectat  en  la  publicació  del  22/12/2010 
publicada en el BOE 12/01/2011.

 Decret núm. 57 Concedir a EDIFICACIONES FERRANDO SA llicència per a l’ocupació 
de la via pública.

 Decret  núm.  58  Concedir  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA 
llicència per a l’ocupació de la via pública.

 Decret núm. 59 Concedir a D. FRANCISCO JAVIER SALELLES MATEU llicència per a 
l’ocupació de la via pública.

 Decret  núm.  60  Concedir  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA 
llicència per a l’ocupació de la via pública.

 Decret núm. 61 Concedir a VERTICAL CB llicència per a l’ocupació de la via pública.

 Decret núm. 62 Concedir a INDOSAHURI SL llicència per a l’ocupació de la via pública.

 Decret núm. 63 Concedir a Dª JOSEFINA FERRANDO SIGNES llicència per a l’ocupació 
de la via pública.

 Decret núm. 64 Autoritzar a FALLA INSTITUT per a la celebració de l’acte de presentació 
de les falleres majors al Teatre Olímpia el dia 15/01/2011.

 Decret  núm.  65  Autoritzar  a  FESTERS  DE  SANT  ANTONI  per  a  la  celebració  de 
Processó-Cercavila el diumenge dia 16 de gener amb motiu de la tradicional Benedicció 
d’animals a la porta de l’Ermita de Sant Antoni.

 Decret núm. 66 Aprovar la convocatòria i les bases reguladores dels procediments selectius 
mitjançant concurs-oposició lliure per consolidació d’ocupació temporal, per a la provisió 
en propietat d’una plaça d’Oficial electricista i una de Netejador/a ajudant de Cuina.

 Decret núm. 67 Concessió de llicència de gual a JOSE ANTONIO ESTEVE ARDID en C/ 
Juliola, 10. Aprovar la compensació del crèdit  abonat amb la liquidació definitiva. Exp. 
núm. 162/2010

 Decret  núm.  68  Concessió  de  llicència  de  gual  de  4m  en  c/Zorrilla,  16  a  CDAD 
PROPIETARIOS CALIXTO III 16 Y 18 i aprovació de la liquidació definitiva de 393,60 
euros

 Decret núm. 69 Aprovació de la prorroga del pressupost general del 2010 al 2011 i retindre 
crèdit pel total exigit en el art. 14 del R.D.L 08/2010

 Decret núm. 70 Devolució taxa prestació de serveis esportius per import de 36 euros per  
inscripció a curs de ball a TERESA MARTI VERDU no realitzat per falta d’alumnat

 Decret núm. 71 Aprovar la devolució a Dª YOLANDA SÁNCHEZ CABRERA la quantitat 
de 36 euros, de taxa abonada per prestació de serveis públics pavellons coberts (Serveis 
Esportius).
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 Decret núm. 72 Aprovar la devolució a D. VLADYSLAV KUCHMENKO de la quantitat 
de 120,50 euros, de la taxa per Serveis Esportius.

 Decret núm. 73 Aprovar la devolució a Dª CARMEN PLATA TORRES de la quantia de 
547 euros, ingrés indegut per la taxa de cementeri per concessió, del nínxol 13 panteó 5 
grup F fila 1.

 Decret núm. 74 Aprovar la devolució a Dª MARTA CARRASCO ESCRIVA i D. ENRIC 
CANO ANDRES de la quantia de 79,20 euros i 88 euros, de taxa per prestació de serveis  
esportius.

 Decret  núm.  75  Aprovar  la  devolució  a  Dª  MARINA GARCIA TARRAZONA  de  la 
quantitat de 90 euros, de taxa per prestació de serveis esportius.

 Decret núm.  76 Aprovar la devolució a Dª NEREA APARISI CARO la quantitat de 88 
euros, import corresponent a la taxa per prestació de serveis esportius.

 Decret núm.  77 Aprovar la devolució a Dª MARIA LUISA TORRES CASTILLO de la 
quantitat de 19 euros, taxa per prestació de serveis esportius.

 Decret núm. 78 Aprovar la devolució a Dª PATRICIA LARZA GARCIA de la quantitat de 
19 euros, taxa per prestació de serveis esportius.

 Decret núm. 79 Aprovar la devolució a D. HECTOR MONZÓ BERNABEU de la quantitat 
de 33,80 euros, de la taxa per prestació de serveis esportius.

 Decret núm. 80 Aprovar la expedició de manament de pagament amb caràcter "a justificar" 
a  favor  de  D.  VICENT  M  SABATER  SAVALL,  en  concepte  de  "Festejos  Populars-
Despeses diverses" per "Calderes Sant Antoni 2011".

 Decret núm.  81 Aprovar a D. FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTIN la liquidació 
provisional de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

 Decret núm. 82 Iniciar les actuacions de comprovació limitada sobre els subjectes passius 
Dª VICENTA FUSTER ESCRIVA i altres.

 Decret núm. 83 Imposició de sanció tributària a Dª ISABEL CALABUIG PARRA.

 Decret núm. 84 Imposició de sanció tributària a Dª M INMACULADA PUIG LORENTE.

 Decret núm. 85 Imposició de sanció tributària a TUTTOFARE SL.

 Decret núm. 86 Imposició de sanció tributària a ARENA MADERA Y OCIO SL.

 Decret núm. 87 Imposició de sanció tributària a D. SERGIO MARTINEZ SAVALL.

 Decret núm. 88 Imposició de sanció tributària a D. MANUEL PERIZ MUÑOZ.

 Decret núm. 89 Imposició de sanció tributària a D. BREDI MICHELLE.

 Decret núm. 90 Imposició de sanció tributària a D. SHALOM LEVY.

 Decret núm. 91 Imposició de sanció tributària a D. JEAN PIERRE BENOIT.

 Decret núm. 92 Imposició de sanció tributària a D. JOSE MIGUEL PARRA ARLANDIS.

 Decret núm. 93 Imposició de sanció tributària a Dª MARGARET SINDEN.
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 Decret  núm.  94  Imposició  de  sanció  tributària  a  Dª  ROSA  CRISTINA  MORATO 
REQUENA.

 Decret núm. 95 Imposició de sanció tributària a D. DAN GHEORGHE VASILE.

 Decret núm. 96 Imposició de sanció tributària a D. VICTOR URSU VASILE.

 Decret núm. 97 Imposició de sanció tributària a D. JAVIER RICO VIRGILI

 Decret núm. 98 Imposició de sanció tributària a D. VICTOR MOSELY HARRY.

 Decret núm. 99 Imposició de sanció tributària a D. ANTHONY SINDEN VICTOR.

 Decret núm. 100 Imposició de sanció tributària a Dª MARIA COTS CAMPS.

 Decret núm. 101 Imposició de sanció tributària a D. DAVIS CAROL ANN.

 Decret núm. 102 Imposició de sanció tributària a MEIM PROMOCION Y VENTAS SL.

 Decret  núm.  103  Imposició  de  sanció  tributària  a  D.  JORGE  ALBERTO  PAREDES 
GUERRERO.

 Decret núm. 104 Imposició de sanció tributària a D. JUAN GILABERT ROCHER.

 Decret núm. 105 Imposició de sanció tributària a D. ANTONIO GALBIS SALA.

 Decret  núm.  106  Imposició  de  sanció  tributària  a  Dª  JOSEFA  ELVIRA  NAVARRO 
ESCRIVA.

 Decret núm. 107 Imposició de sanció tributària a D. MANUEL TOBIO CASTRO.

 Decret  núm.  108  Imposició  de  sanció  tributària  a  Dª  CONSUELO  PICORNELL 
ALEMANY.

 Decret núm. 109 Imposició de sanció tributària a D. ANGELO MOBILIA.

 Decret núm. 110 Imposició de sanció tributària a Dª M MERCEDES PONS PONS.

 Decret núm. 111 Imposició de sanció tributària a Dª ISABEL MAROTO FERNANDEZ.

 Decret núm. 112 Imposició de sanció tributària a D. MELCHOR TUR PINTO.

 Decret núm. 113 Imposició de sanció tributària a Dª BERTA JUAREZ HERNANDEZ.

 Decret  núm.  114  Imposició  de  sanció  tributària  a  D.  JUAN  SALVADOR  MESTRE 
SANCHIS.

 Decret núm.  115 Imposició de sanció tributària a DEUTSCHER LESEZIRKEL COSTA 
BLANCA SL.

 Decret núm. 116 Imposició de sanció tributària a Dª ROSA MARIA TIMOR CUESTA.

 Decret núm. 117 Imposició de sanció tributària a D. ALEJANDRO PASTOR ESCRIVA.

 Decret núm. 118 Imposició de sanció tributària a D. ALEJANDRO PASTOR ESCRIVA.

 Decret  núm.  119  Autoritzar  l’inici  del  procediment  sancionador  a  NUTRELTIC 
NUTRICIO SL i relació.
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 Decret núm. 120 Aprovar i ordenar el pagament com a anticipació de les retribucions que 
perceba Dª CARMEN MORENO PÉREZ, la quantitat de 500 euros, amb càrrec al concepte 
no pressupostari 44902 - "Anticipacions i préstecs concedits. Provisional".

 Decret núm. 121 Donar de baixa les sancions de trànsit per infractors que han mort i no es 
pot continuar amb el procediment de recaptació, D. VICENTE BERTOMEU COLLADO i 
relació.

 Decret núm.  122 Donar de baixa els rebuts/liquidacions que es detallen en la relació, D. 
JOSE ALEMANY ALEMANY i altres.

 Decret núm. 123 Aprovar la baixa en compte de valors declarats incobrables a nom de D.  
DAVID SELLENS MORERA.

 Decret núm. 124 Aprovar la baixa en compte de valors declarats incobrables a nom de D.  
BERNARDO MARIN MARIN.

 Decret núm. 125 Aprovar la baixa en compte de valors declarats incobrables a nom de D.  
IVAN MASAR.

 Decret núm.  126 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor 
referides als expedients de Dª INMACULADA ROVIRA SALORT i altres.

 Decret núm.  127 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor 
referides als expedients de Dª SARA ESCRIVA MARTINEZ i altres.

 Decret núm.  128 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor 
referides als expedients de Dª MARIA ELENA CARAVACA SANCHEZ.

 Decret núm.  129 Concedir autorització a D. VICENTE CAÑIZARES GARCIA per a la 
venda de fruits secs i llepolies en Plaça Sant Roc el dia 17 de gener de 2011.

 Decret  núm.  130 Concedir  autorització al  Sr.  FRANCISCO SANZ BLANCO per  a  la 
venda de joguets en parada en la plaça de Sant Roc el dia 17/01/2011.

 Decret núm. 131 Aprovar les factures corresponent a desembre 2010 a GALP ENERGIA 
ESPAÑA.

 Decret  núm.  132 Autoritzar a TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVA per a instal·lar 
front al Mercat Municipal uns expositors per impartir informació religiosa gratuïta.

 Decret núm. 133 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per a la prestació 
del servei de Guarderia Infantil Municipal del mes de gener de 2010.

 Decret núm. 134 Aprovar el Projecte-Memòria per a la Realització d’Accions d’Orientació 
Professional per a l’ocupació i assistència a l’autocupació per a l’any 2011.

 Decret núm. 135 Adjudicació del contracte privat per la prestació de servei d’organització 
del mercat medieval del 14 al 16 de gener a ANAYAO SL i nomenament dels serveis a  
prestar

 Decret núm.  136 Concessió d’autorització a FCO MORELL SORIA per a la venda de 
roses de dacsa en remolc botiga (2m) en la Plaça Sant Roc 17/1/2011 Porrat de Sant Antoni

 Decret  núm.  137  Concessió  a  SALVADOR  MENA  ESCRIVA  llicència  de  segona 
ocupació de l’habitatge situat en C/ Walt Disney 5, 4º, 8ª. Exp. núm. 000002/2011-LO
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 Decret  núm.  138  Aprovació  de  la  factura  de  VODAFONE  ESPAÑA  SAU,  núm. 
CIO465238688 de 928,62 euros corresponent al període de facturació del 01/12/2010 al 
31/12/2010

 Decret  núm.  139  Devolució  d’avals  dipositats  per  U.T.E  ALESA  PROYECTOS  Y 
CONTRATAS S.A. Y ELECTROGAS SIMAT SA per obres d’electrificació del passeig 
d’Oliva. Instal·lació elèctrica BT per alimentació de llocs de mercadet d’Oliva

 Decret  núm.  140  Devolució  fiança  dipositada  per  ENRIQUE  AGUILAR  LLOPIS  en 
concepte  de garantia  correcta  reposició domini  públic  per  obres  de reforma d’habitatge 
familiar aïllada en C/ Illes Columbretes, 4

 Decret núm. 141 Devolució aval dipositat per TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA 
per respondre obres de construcció de 200 nínxols en el cementiri municipal.

 Decret  núm.  142 Disposar  la  suspensió  cautelar  de  la  tramitació  de  l’expedient  per  a 
l’aprovació  del  Compte  de  Liquidació  Definitiva  del  Projecte  de  Reparcel·lació  del  PP 
Sector  6  platja  nord.  Requeriment  d’aportació  de  documentació  a  GRUPO 
INMOBILIARIO 2002 SL.

 Decret núm. 143 Reconeixement de nou trienni a ANDRES CARDONA MICO

 Decret núm. 144 Reconeixement de nou trienni a FRANCISCO TERCERO COTAINA

 Decret núm. 145 Reconeixement de nou trienni a JOSEFA GIMENEZ ALCARAZ

 Decret núm. 146 Reconeixement de nou trienni a MARIA DOLORES SORIA MESTRE

 Decret núm. 147 Reconeixement de nou trienni a JUAN VICENTE BENLLOCH GARCIA

 Decret núm. 148 Reconeixement de nou trienni a MARIA SAVALL LLIDÓ

 Decret núm.  149 Incoació d’expedient sancionador a VICENTE MONZÓ CASANOVA 
per realització d’obres. Exp. Núm. RC 126/03

 Decret núm. 150 Aprovació a VICENTE MONZÓ CASANOVA la liquidació provisional 
d’ICO i Taxa per import de 6.178,46 euros

 Decret  núm.  151  Autorització  d’inici  de  procediment  sancionador  a  NUTRELIC 
NUTRICIO SL i altres,  referent  a infraccions tributàries derivades de la regularitzacion 
efectuada mitjançant comprovació limitada.

 Decret  núm.  152  Declaració  d’obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  en 
immoble. OE 216/2010 de MARIA PASTOR FUSTER I ENRIQUE PASTOR FUSTER, 
SALVADOR PASTOR FUSTER I LUIS PASTOR FUSTER

 Decret núm. 153 Autoritzar a aquesta Alcaldia per a sol·licitar ajudes a la Direcció General  
de Família, per a Serveis Especialitzats d’Atenció a la Família i Infància (SEAFI).

 Decret núm. 154 Sol·licitar de la Conselleria de Benestar Social, ajudes per la realització 
campanyes de sensibilització ciutadana en matèries  relatives  a  la  igualtat  d’oportunitats  
entre dones i homes.

 Decret núm. 155 Imposició de sanció tributaria a MANUEL NAVARRO NAVARRO.

 Decret núm. 156 Imposició de sanció tributaria a JUAN JOSE GIMENO CRESPO
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 Decret núm. 157 Imposició de sanció tributaria a DOLORES SASTRE MORELL

 Decret núm. 158 Imposició de sanció tributaria a DOLORES SASTRE MORELL

 Decret núm. 159 Imposició de sanció tributaria a DOLORES SASTRE MORELL

 Decret núm. 160 Imposició de sanció tributaria a DOLORES SASTRE MORELL

 Decret  núm.  161  Aprovació  a  Mª  ISABEL DE LAS HERAS  GARCIA de  liquidació 
provisional de l’increment del valor dels terrenys.

 Decret núm. 162 Aprovació a OSCAR DE LA MADRID JUST liquidació provisional de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys

 Decret núm.  163 Arxiu d’expedient 20010000055683 per dirigir-se a qui no resulta ser 
subjecte passiu (DOLORES GARCIA MOLERO) de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys.

 Decret núm.  164 Arxiu d’expedient 20010000055740 per dirigir-se a qui no resulta ser 
subjecte passiu (NICOLAS DE LAS HERAS GARCIA)) de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys.

 Decret núm. 165 Aprovació de baixa en comptes dels valors declarats incobrables de AIT 
DAOUD GUILLEN MOURAD I ALTRES per import total de 15.997,49€

 Decret núm.  166 Aprovació de cessament com a funcionari Interí a FRANCISCO JOSE 
LUZ LAGUNAS.

 Decret núm. 167 Aprovació de autoliquidació a EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 
VALÈNCIA-BOP.  De  971,65€ en concepte  de pagament  previ  per  inserció  en el  BOP 
edicte convocatòria places oficial electricista i netejadora.

 Decret núm. 168 Baixa de gual permanent placa núm. 1504 en C/Francisco Ferrando, 30 a 
RAMON CORTES CORTES

 Decret núm.  169 Incloure en el Registre Autonòmic del Patrimoni Municipal del Sòl de 
l’Ajuntament Parcel·les: Urbanització Sector Canyades 1 Residencial Parc. 49 i parc. 50. 
Esmena del Programa Municipal de caràcter plurianual en matèria d’habitatge protegit.

 Decret  núm.  170  Aprovació  de  la  factura  núm.  CIO46646638366  de  VODAFONE 
ESPAÑA SAU de 2.990,16€

 Decret núm. 171 Acord de sobreseïment i arxiu de l’Exp. OE 147/10

 Decret núm. 172 Acord de sobreseïment i arxiu de l’Exp. OE 226/2010

 Decret núm. 173 Acord de sobreseïment i arxiu de l’Exp. OE 201/2011

 Decret  núm.  174 Aprovació del  Pla  de Seguretat  i  Salut  en el  treball  de  les  obres  de 
"POSTA  SANITARIA".  Exp.  FEESL-SEC  004/2010  FONDO  ESTATAL  PARA  EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL

 Decret núm.  175 Aprovació projecte programa de foment d’ocupació públic pel que es 
convoquen  subvencions  destinades  a  la  contractació  de  persones  desocupades  en 
col·laboració  amb  les  corporacions  locals  (EMCORP)  CONDICIONAMENT  I 
MANTENIMENT DEL CASC ANTIC D’OLIVA
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 Decret núm.  176 Aprovació projecte programa de foment d’ocupació públic pel que es 
convoquen  subvencions  destinades  a  la  contractació  de  persones  desocupades  en 
col·laboració amb les corporacions locals (EMCORP) MANTENIMENT DE JARDINS I 
ZONES VERDES D’OLIVA

 Decret núm.  177 Aprovació projecte programa de foment d’ocupació públic pel que es 
convoquen  subvencions  destinades  a  la  contractació  de  persones  desocupades  en 
col·laboració  amb  les  corporacions  locals  (EMCORP)  SERVEIS  D’ATENCIÓ 
PERSONALITZADA AL CIUTADÀ D’OLIVA 2011

 Decret núm.  178 Aprovació projecte programa de foment d’ocupació públic pel que es 
convoquen  subvencions  destinades  a  la  contractació  de  persones  desocupades  en 
col·laboració  amb  les  corporacions  locals  (EMCORP)  EMPRENDER-PYMES: 
ECONOMIA OLIVA 2011

 Decret núm.  179 Aprovació projecte programa de foment d’ocupació públic pel que es 
convoquen  subvencions  destinades  a  la  contractació  de  persones  desocupades  en 
col·laboració  amb  les  corporacions  locals  (EMCORP)  SUPORT  ALA  CONCILIACIÓ 
LABORAL I FAMILIAR

 Decret núm. 180 Declaració de baixa de gual permanent situat en c/ Bisbe Joan Osta, 3 de 
JOSE LUIS CODINA PASCUAL

 Decret núm. 181 Autoritzar a la Sra. IMMA SORIA RUBIO, en representació de la Falla 
L’Estació  per  a  la  celebració  de  l’acte  de  presentació  de  les  falleres  majors  al  Teatre  
Olímpia, el dia 22/01/2011.

 Decret núm. 182 Delegació de funcions del Sr. Alcalde a favor del Primer Tinent Alcalde 
Sr.  Vicent  Sabater  Savall  els  dies  19,  20,  21 de gener  de 23011 (Assistència  a  la  fira 
Internacional de Turisme a Madrid)

 Decret núm. 183 Adjudicar el contracte menor de serveis d’assessorament jurídic i defensa 
judicial  de l’Ajuntament en la demanda principal  derivada de l’incident  concursal  núm. 
1145/2009 instat per MIDASCON, S.L.

 Decret  núm.  184  Concedir  al  Sr.  MANUEL  PERIS  BARRERES,  funcionari  d’aquest 
Ajuntament, una bestreta de mil cent vuitanta euros.

 Decret  núm.  185  Autoritzar  a  MARIA  F.  MIRANDA  FLORES,  en  representació  de 
AVON COSMETIC SA. ESPAÑA, la instal·lació d’un punt d’informació davant del mercat 
municipal per al divendres 21, 28 de gener, 4, 11, 18 i 26 de febrer, i 4, 11, 18 i 25 de març 
de 2011.

 Decret  núm.  186 Estimar  la  petició  d’indemnització  formulada  per  la  Sra.  DANIELA 
SOCOL, Ref. 02/10.

 Decret  núm.  187  Autorització  de  l’Alcaldia  per  a  sol·licitar  a  la  Conselleria  ajudes 
econòmiques amb destinació a l’escolarització a Escola Infantil Municipal "El Caragol".

 Decret núm. 188 Aprovació de la factura de AUMAR SOCIEDAD ANONIMA per trànsit 
autopista vehicle 0303BHR per import de 26,39€

 Decret núm. 189 Aprovació de la factura de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA. Per 
import de 7,62 €
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 Decret núm.  190 Aprovació sanció administrativa en Exp.  28/09 i  imposició de sanció 
econòmica de 2.286,90€ a SALVADOR SALORT CAMARENA

 Decret núm.  191 Aprovació liquidació definitiva d’ICO i taxa en Exp. LTIU 28/09 per 
import de 119,92€

 Decret núm.  192 Aprovació sanció administrativa en Exp.  29/09 i  imposició de sanció 
econòmica de 2.286,90€ a SALVADOR SALORT MATIAS

 Decret núm.  193 Aprovació liquidació definitiva d’ICO i taxa en Exp. LTIU 29/09 per 
import de 119,92€

 Decret núm.  194 Aprovació sanció administrativa en Exp.  83/09 i  imposició de sanció 
econòmica de 15.494,26€ a JUAN GINER CLIMENT

 Decret núm.  195 Aprovació liquidació definitiva d’ICO i taxa en Exp. LTIU 83/09 per 
import de 1.777,68€

 Decret  núm.  196  Incoació  d’obres  sense  llicencia  Exp.  Restauració  de  la  Legalitat  
Urbanística 113/09 de VICTOR BRIAN SMITH

 Decret núm.  197 Incoació Exp. Restauració de la Legalitat Urbanística núm. 006/09 de 
NICOLAS PEREZ AVILES

 Decret  núm.  198  Aprovació  sanció  administrativa  Exp.  155/08i  imposició  de  sanció 
econòmica per import de 12.733,88€ a MATILDE GONZLEZ GONZALEZ

 Decret núm. 199 Aprovació liquidació definitiva ico i taxa Exp. LTIU 155/08 per import 
de 421,49€

 Decret  núm.  200  Aprovació  sanció  administrativa  Exp.  81/09  i  imposició  de  sanció 
econòmica per import de 824,22€ a JUAN BAUTISTA TAMARIT SASTRE

 Decret núm. 201 Aprovació de propostes de resolució i devolució per import de 384,80€ a 
PERIS BARRERES MONTSERRAT I ALTRE

 Decret núm.  202 Reconeixement de dret a devolució a CONSTRUCCIONES JUST SA. 
Per import de 30.101,43€ per ingres indegut i interessos de demora

 Decret  núm.  203 Aprovació memòria  valorada  "condicionament  de camins  rurals  capa 
2011"

 Decret núm. 204 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys a ENCARNA FAJARDO MARTINEZ

 Decret núm. 205 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys a NICOLAS DE LAS HERAS GARCIA

 Decret núm. 206 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys a BEGOÑA JORDA SATORRE

 Decret núm. 207 Arxiu de l’expedient 20010000055705 de ADRIANA RIERA MENA per 
no ser l’extinció de condomini  un acte transmissor de la propietat  i  no estar  subjecte a  
Impost sobre l’increment de valor de terrenys.
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 Decret núm. 208 Arxiu de l’expedient 20010000055704 de ENRIQUE MANUEL MENA 
COSTA per no ser l’extinció de condomini un acte transmissor de la propietat i no estar  
subjecte a Impost sobre l’increment de valor de terrenys.

 Decret núm. 209 Arxiu de l’expedient 20010000056000 de LEONOR MARIN AMADOR 
per no ser l’extinció de condomini un acte transmissor de la propietat i no estar subjecte a 
Impost sobre l’increment de valor de terrenys.

 Decret  núm.  210  Arxiu  de  l’expedient  20010000055709  de  ANA  TERESA  MENA 
COSTA per no ser l’extinció de condomini un acte transmissor de la propietat i no estar  
subjecte a Impost sobre l’increment de valor de terrenys.

 Decret núm.  211 Iniciació de les actuacions de comprovació limitada sobre els subjectes 
relacionats (CORTES OJEDA, JOSE ANTONIO) notificar als interessats.

 Decret núm. 212 Declaració de residu urbà del vehicle A-6292-BZ de WIT JOHANNES 
A. i iniciació d’exp. Sancionador

 Decret  núm.  213  Declaració  de  residu  urbà  del  vehicle  A-8442-BW  de  GUZMAN 
OJOPPY NADIN i iniciació d’exp. Sancionador

 Decret núm. 214 Declaració de residu urbà del vehicle A-2975-CJ d’OFELIA HARRERA 
GOYENECHE i iniciació d’exp. Sancionador

 Decret  núm.  215  Declaració  de  residu  urbà  del  vehicle  V-6775-DG  de  DIEGO 
RODRIGUEZ TORRES i iniciació d’exp. Sancionador

 Decret  núm.  216  Declaració  de  residu  urbà  del  vehicle  V-5598-FK  de  ERMANNO 
CRAVEJA i iniciació d’exp. Sancionador

 Decret núm. 217 Declaració de residu urbà del vehicle C-5753BKV de PIERA AREVALO 
FCO. JAVIER. i iniciació d’exp. Sancionador

 Decret núm.  218 Declaració de residu urbà del vehicle C7021BHB de TOVAR SILVA 
SILIVA MIREYA. i iniciació d’exp. Sancionador

 Decret  núm.  219  Aprovació  de  la  certificació  núm.  1  referent  a  la  Casa  de  la  Festa.  
PIP2009 E/02/TEL/2009/M/2921 EXP. OBRESO/SEC/2010-04

 Decret  núm.  220  Concessió  de  llicència  de  1ª  ocupació  a  ANTONIO  MONTAGUD 
CISCAR. Exp. 167/2010-LO

 Decret  núm.  221  Aprovació  projecte  de  sol·licitud  de  subvenció  a  la  Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació destinada a la contractació de treballadors desocupats en 
el programa PAMER 2011

 Decret núm. 222 Aprovació contingut de l’informe ambiental en Exp. AAIII/2007/7/46 de 
UNIDAD DE INVERSION LEVANTINA SA (NÚM. REF. AAI046/2008

 Decret núm. 223 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys a TUDOSA LUCICA NÚM. EXP. 20010000054043

 Decret núm. 224 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys a HEREDEROS DE MIGUEL GANDIA PEREZ EXP. 20010000054081
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 Decret núm. 225 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys a HEREDEROS D’ANA GARCIA SOLERA

 Decret  núm.  226 No liquidar  ni  reconéixer  el  dret  en  comptabilitat  de  l’Impost  sobre 
l’increment  de  valor  dels  terrenys  per  la  transmissió  de  la  nua  propietat  a  nom  de  
MELITON GANDIA SANCHEZ per quota inferior a 10 euros.

 Decret  núm.  227 No liquidar  ni  reconéixer  el  dret  en  comptabilitat  de  l’Impost  sobre 
l’increment de valor dels terrenys per la transmissió de la nua propietat a nom de BEATRIZ 
POUS SEMPERA

 Decret  núm.  228 No liquidar  ni  reconéixer  el  dret  en  comptabilitat  de  l’Impost  sobre 
l’increment de valor dels terrenys per la transmissió de la nua propietat a nom de HECTOR 
POUS SEMPERE

 Decret  núm.  229 No liquidar  ni  reconéixer  el  dret  en  comptabilitat  de  l’Impost  sobre 
l’increment  de  valor  dels  terrenys  per  la  transmissió  de  la  nua  propietat  a  nom  de  
ANTONIO VICENTE POUS SEMPERE

 Decret  núm.  230 No liquidar  ni  reconéixer  el  dret  en  comptabilitat  de  l’Impost  sobre 
l’increment de valor dels terrenys per la transmissió de la nua propietat a nom de VICENT 
MARIN GABRIEL MESTRE IBIZA

 Decret  núm.  231 No liquidar  ni  reconéixer  el  dret  en  comptabilitat  de  l’Impost  sobre 
l’increment de valor dels terrenys per la transmissió de la nua propietat a nom de ROSE 
ANITA ALEXATRE MESTRE IBIZA

 Decret núm. 232 Arxiu d’expedient de comprovació per no ser l’extinció de condomini un 
acte transmissor de la propietat i no estar subjecte a l’impost sobre l’increment de valor de 
terreny.

 Decret núm.  233 Declaració prescrit  el  dret  de l’Ajuntament per a determinar el  deute  
tributari  de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys en exp. 20010000055665 de 
PILAR PUIG ESCRIVA

 Decret  núm.  234  Aprovació  de  l’expedient  núm.  T/01/2011  de  modificació  de  crèdit 
mitjançant transferències d’unes aplicacions pressupostàries a altres

 Decret núm.  235 Imposició de sanció a CARLOS DURO TORRES en EXP. IO NÚM. 
DECRET SANCIONADOR 59/10

 Decret  núm.  236  Imposició  de  sanció  a  PLACIDO  PASCUAL  MOÑINOS  Exp. 
sancionador 56/10

 Decret núm. 237 Imposició de sanció a JUAN CALVO MEJIA- Exp. sancionador 55/10

 Decret núm.  238 Imposició de sanció a JOSE MARIA MASANET SANCHO Exp. IO 
54/10

 Decret núm.  239 Imposició de sanció a FRANCISCO ECHEVARRIA MARTINEZ de 
300,05 euros per infracció administrativa de tinença d’animals

 Decret núm.  240 Adjudicació de contracte menor de prestació de serveis d’un educador 
social per a la SEAFI a ASOCIACION RED 21
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 Decret núm. 241 Donar de baixa en el padró municipal per caducitat en la inscripció.

QUART.  RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  169/2011, 
ESMENA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CARÀCTER PLURIANUAL EN 
MATÈRIA DE VIVENDA PROTEGIDA A OLIVA

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de referència, que és del següent tenor literal:

“Amb data 27 de desembre de 2010, ha tingut entrada amb el núm. 16844, escrit de l’Institut  
Valencià  de  la  Vivenda  SA  (IVVSA),  sol·licitant  que  s’esmene  el  programa  municipal  
plurianual en matèria de vivenda protegida, ja que segons l’organisme públic, hi ha un dèficit de 
set vivendes en aquell, a causa del desistiment per part de la promoció privada en matèria de 
nova promoció de VPP 

Conseqüentment amb això caldrà afegir un nou solar adscrit al Patrimoni Municipal del Sol, on 
puguen construir-se les set vivendes que esmenen el dèficit esmentat.

Vist l’informe emés pel Sr. arquitecte municipal amb data 14 de gener de 2011.

Vista la legislació de pertinent aplicació, RESOLC:

Primer.- Incloure  en  el  Registre  Autonòmic  del  Patrimoni  Municipal  del  Sol  d’aquest 
Ajuntament, las parcel·les següents:

EMPLAÇAMENT SUPERFÍCIE FINCA REGISTRAL
Urbanització Sector Canyades – Un Residencial, parc. 49 1.777,60 m2 60.321
Urbanització Sector Canyades – Un Residencial, parc. 50 575,99 m2 60.323

Segon.- Esmenar el Programa Municipal de caràcter plurianual en matèria de Vivenda Protegida 
a Oliva, en els següents termes:

1. En  el  punt  3.1  “Planejament  urbanístic  vigent  i  oferta  de  vivendes  protegides”  s’ha 
d’eliminar la segona fila del quadre resum on consta el Sector Canyades 1, ja que en aquest  
sector les parcel·les de l’ajuntament adquirides com a resultat de la gestió urbanística ja es  
troben disponibles.

2. En el punt 3.4 “Patrimoni públic de sòl. Béns i recursos” s’haurà d’afegir una nova fila en el 
quadre de parcel·les edificables amb ús residencial apte per a promoció de vivendes, on  
conste:

Classificació del sòl: Urbà
Àmbit: PP sector Canyades 1 Parcel·la 49
Superfície: 1.777,60 m2
Edif: Residencial Protegida 662,18 m2
Núm. vivendes
Protegides: 7
Disponibilitat del sòl: 2010
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Dades d’inscripció
registre autonòmic: S’ha sol·licitat la seua inclusió.

Segon.- Sotmetre el Decret anterior a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la primera sessió 
que es realitze.

Tercer.- Traslladar aquest Decret a l’Institut Valencià de la Vivenda SA (IVVSA), als efectes 
procedents.

Oliva, 18 de gener de 2011. Rubricat.”

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda ratificar el Decret transcrit i 
elevar-lo a la categoria d’acord.

CINQUÉ.  CONVENIS  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA I LES AMPA DELS CENTRES ESCOLARS PER LA PARTICIPACIÓ 
EN ELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Vist que, entre els objectius de l’Ajuntament d’Oliva, i de forma més específica de la 
Delegació d’Esports, figura de forma preferent la promoció de la pràctica esportiva a 
nivell infantil i juvenil, la qual, entre d’altres, estimula l’associacionisme en el camp de 
l’esport, la competició esportiva adaptada a cada edat i l’educació mitjançant el respecte 
i l’esportivitat.

Vist que, per aconseguir els objectius pretesos es presenta com a òptima la possibilitat 
d’establir un marc de col·laboració entre la Delegació d’Esports, les entitats esportives 
locals i les AMPA dels centres escolars, de manera que l’Ajuntament d’Oliva aporte en 
concret  una  subvenció  en  concepte  de  foment  i  participació  en  els  Jocs  Esportius 
Escolars de la Comunitat Valenciana, que enguany arriben a la seua XXIX edició.

Vista la proposta del Sr. regidor d’Esports de signatura dels convenis de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Oliva i les AMPA dels centres escolars de la localitat.

Vistes les clàusules dels convenis, especialment aquelles que fan referència a la durada i 
objecte del conveni, l’import total i forma de pagament de la subvenció atorgada, les 
activitats subvencionades, la justificació del conveni i les obligacions de les parts.

Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  17 de gener  de 2011,  va emetre  dictamen i  propostes  d’acord  sobre els  
convenis de referència.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda:
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Primer.-  Aprovar els convenis de col·laboració amb les AMPA dels centres escolars 
d’Oliva que tot seguit es relacionen, pels imports indicats i un total de 8.983 €, amb 
destinació a la participació de dits centres en els XXIX Jocs Esportius Escolars de la 
Comunitat Valenciana:

Sant Josep de la Muntanya 1.306,00 €
CEIP Desemparats 774,00 €
CEIP Alfadalí 1.071,00 €
CEIP Hort de Palau 756,00 €
Nostra Senyora del Rebollet 1.354,50 €
CEIP Lluís Vives 1.440,00 €
CEIP La Carrasca 1.170,00 €
CEIP Santa Anna 945,00 €
IES Gregori Maians 112,50 €
IES Gabriel Ciscar 54,00 €

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

Tercer.- Les entitats perceptores de les subvencions hauran de justificar les despeses en 
els termes i amb el compliment dels requisits exigits en la Base 25 de les d’Execució del 
Pressupost.

SISÉ. NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DEL CALAIX JOVE EN LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 
DE LA SAFOR.

Vist que la Mancomunitat de Municipis de la Safor, en sessió celebrada el passat 28 de 
setembre, va aprovar la creació del servei de la unitat d’actuació “Calaix Jove de la 
Safor”, i el reglament regulador del seu funcionament.

Vist que segons dit reglament, cal nomenar un regidor i un representant tècnic d’aquest 
municipi perquè formen part de la Comissió Especial del Calaix Jove.

Vist que segons l’article 38 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el  Reglament d’Organització,  Funcionament i  Regim Jurídic de les Entitats 
Locals, s’haurà d’efectuar el nomenament de representants de la Corporació Municipal 
en tota mena d’òrgans col·legiats en els quals haja d’estar representada.

Vista  la  proposta  de  nomenament  dels  representants  de  l’Ajuntament  d’Oliva, 
presentada  pel  Sr.  Waldo  Vila  Gilabert,  i  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió 
Informativa de Serveis Socioculturals de la reunió del dia 17 de gener de 2011.
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El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb  el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Vila 
Gilabert,  Sra.  Tercero  Alemany,  Sr.  Gallardo Sanchis,  Sra.  Mañó Peris,  Sra.  López 
Fernández,  Sr.  Sabater  Savall,  Sr.  Santacatalina  Sanchis,  Sra.  Morell  Gómez,  Sr. 
González Martínez, Sr. Pérez Ledo, Sra. Torres Pérez i el Sr. alcalde Salvador Fuster 
Mestre (12 vots favorables: 9 del Grup Socialista i 3 del Grup Bloc), i l’abstenció dels 
regidors Sra. Tercero Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá Orquín, Sra. Pons Pons, Sr. 
Llopis  Ibiza,  Sr.  Canet  Alemany,  Sra.  Pastor  Bolo,  Sra.  Canet  Fuster,  i  Sr.  Salazar 
Cuadrado (9 abstencions: 4 del Grup PP, i 5 dels regidors no adscrits), acorda:

Primer.-  Nomenar  representants  de  l’Ajuntament  d’Oliva  en  la  Mancomunitat  de 
Municipis de la Safor, per a formar part de la Comissió Especial del Calaix Jove, els 
senyors Waldo Vila Gilabert, Regidor Delegat de Joventut, i Ramón Llopis Martinez, 
Tècnic de Joventut.

Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

SETÉ. PLA D’ACCIÓ COMERCIAL.

Abans de desenvolupar aquest assumpte el Sr. González, demana la paraula i manifesta 
el següent:

 Sr.  González  Martínez: “Sr.  alcalde,  li  demane  que  el  punt  del  Pla  d’Acció 
Comercial es quede sobre la mesa. Ha vingut a l’ordre del dia, però que continue 
sobre la mesa. He parlat amb els grups polítics, i amb la majoria de regidors de la  
corporació, i el motiu no és altre que poder acoblar l’esmena que es va fer en la 
Comissió de Foment Econòmic, i intentar puntejar tot el Pla d’Acció Comercial en 
totes aquelles parts on dóna peu a interpretar que hi ha discriminació, o algun tipus 
de discriminació  per  part  d’alguns comerços.  M’ha estat  impossible  quedar  amb 
l’empresa redactora del Pla d’Acció Comercial, i demane que l’assumpte es quede 
sobre la mesa a l’espera de la reunió, on puntejarem totes aquelles parts que puguen 
donar marge a aqueixes interpretacions.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar aquest assumpte sobre la mesa.

VUITÉ. PLA LOCAL DE CREMES, ANY 2011.

Vista la proposta de Pla Local de Cremes per a 2011.
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Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el 
dia 13 de gener de 2011, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre aquest assumpte.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el Pla de Cremes en el terme municipal d’Oliva per a l’any 2011, en 
els termes que tot seguit s’indica:

a) Zonificació
La mateixa que en anys anteriors,  ja  que està  en vigor  des de 1994 i  seria  contraproduent  
canviar en aquests moments la dinàmica adquirida pels agricultors que ja coneixen en quin lloc 
es troba la seua parcel·la. Així mateix és coneguda pels mitjans de vigilància: Policia Local i 
voluntaris.

b)Dies prohibit cremar
1. Diumenges
2. Festius 2011

1 de gener Cap d’any 8 de setembre Mare de Déu del Rebollet
6 de gener Reis 12 d’octubre Dia de la Hispanitat
19 de març Sant Josep 1 de novembre Tots Sants
Del 21 d’abril al 2 de maig Pasqua (*) 6 de desembre Dia de la Constitució
2 de maig Festa del treball 8 de desembre Immaculada concepció
22 de juliol Moros i Cristians 8 de desembre Immaculada concepció
15 d’agost Mare de Déu d’agost 25 de desembre Nadal

3.- Del 21 d’abril al 2 de maig. PASQUA: ORDRE (Ordre de 2 de març de 2005 DOGV núm.  
4959 de 4 de març de 2005).

c)  Directrius  d’elaboració  del  calendari,  d’acord  amb  modificació  aprovada  pel  Ple  de 
l’Ajuntament del 27 d’abril de 2006 i ratificada per la Conselleria de Territori i Habitatge el 6 
de juny del mateix – registre d’entrada numero 07905 de 16 de juny de 2006.

Crema de restes de poda en la 
zona de 500 metres al voltant 
de la muntanya

Zonificació Horari

Gener, febrer i març
Es pot cremar en tots 
els sector

Des de l’eixida del sol fins 2 hores abans 
de la posta

Abril Des de l’eixida del sol fins les 14 hores
Maig

Es  pot  cremar 
depenent  de  dies  i 
sectors

Des de l’eixida del sol fins les 14 hores
Juny a setembre Des de les 6 a les 11 hores
Octubre, novembre i desembre Des de l’eixida del sol fins 2 hores abans 

de la posta
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Crema en zona forestal
De gener a maig Necessària  autorització  expressa  de  la  Conselleria  de  Medi 

Ambient
De juny a setembre Prohibit

D’octubre a desembre Necessària  autorització  expressa  de  la  Conselleria  de  Medi 
Ambient

Segon.- Trametre certificat  de l’acord a  la  Conselleria  de Medi Ambient  per al  seu 
coneixement i efectes oportuns.

NOVÉ. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 
L’OCUPACIÓ  DEL  DOMINI  PÚBLIC  AMB  TERRASSES  DE  TAULES  I 
CADIRES  I  ALTRES  OCUPACIONS  VINCULADES  A  ESTABLIMENTS 
MERCANTILS.

Vist el text de la proposta presentada per la regidora de l’Agencia de Desenvolupament 
Local, i d’Activitats, Sra. Morell Gómez, i pel regidor de Comerç, Mercats i Consum, 
Sr. González Martínez, que és la següent:

Es proposa que la frase “la vigència d’aquest document serà per a l’exercici per al qual 
se sol·licita l’autorització municipal, i s’haurà de renovar cada any” es canvie per la 
frase  “la  vigència  d’aquest  document  serà  per  a  l’exercici  per  al  qual  se  sol·licita 
l’autorització  municipal,  i  s’haurà  de  renovar  cada  cinc  anys”  (article  6.3  e)  de 
l’Ordenança).

Es proposa també que en l’Ordenança s’incloga i es permeta el tancament de només dos 
laterals.(article 3,1, paràgraf 5 de l’Ordenança).

Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic en reunió que va tindre lloc el 
dia 13 de gener de 2011, va emetre dictamen favorable i propostes d’acords en relació a 
la modificació que es proposa.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Ocupació 
del Domini Públic amb Terrasses, de Taules i Cadires, i Altres Ocupacions Vinculades a 
Establiments Mercantils, com tot seguit s’indica:

La frase “la vigència d’aquest document serà per a l’exercici per al qual se sol·licita 
l’autorització  municipal,  i  s’haurà  de  renovar  cada  any”  es  canvia  per  la  frase  “la 
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vigència d’aquest document serà per a l’exercici per al qual se sol·licita l’autorització 
municipal, i s’haurà de renovar cada cinc anys” (article 6.3 e) de l’Ordenança).

S’inclourà  el  permís  de  tancament  de només  dos  laterals.(article  3,1,  paràgraf  5  de 
l’Ordenança).

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini 
de 30 dies, comptadors de l’endemà de la publicació en el BOP de València de l’anunci 
de l’aprovació, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer.- En el  cas de que no es presente cap reclamació o suggeriment,  s’entendrà 
definitivament adoptat el present acord i estarà expressament facultat l’alcalde-president 
per a la seua publicació i execució.

Quart.- Publicar  el  text íntegre en el  Butlletí  Oficial  de la Província  de València,  i 
entrarà en vigor pel transcurs de 15 dies hàbils, a comptar del següent al de la seua 
publicació,  d’acord amb el que preveu l’article 196.2 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

DESÉ. DELEGACIÓ FORMAL DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ PER 
A FORMAR PART DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT.

Vista la proposta de l’Alcaldia, per a la delegació formal per part del Plenari, per tal que 
tres membres, en representació de l’Ajuntament, formen part del Comité de Seguretat i 
Salut.
 
De conformitat amb el que disposa l’article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 
Prevenció de Riscos Laborals, i amb la finalitat de procedir a la renovació del Comitè de 
Seguretat i Salut d’aquest Ajuntament, motivat per la realització d’eleccions sindicals 
que van tindre lloc el passat dia 1 de desembre de 2010.

Considerant  que l’article  35 de la  Llei  31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de 
Riscos Laborals, determina el nombre de Delegats de Prevenció, i estableix en el punt 2 
que en les empreses amb un nombre d’empleats comprés entre 101 i 500 es designaran 
tres delegats de Prevenció entre els representants del personal, perquè formen part del 
Comitè de Seguretat i Salut.

Atés que el Comitè de Seguretat i Salut, es un òrgan paritari, és a dir estarà format pels  
Delegats de Prevenció d’una part, i per l’empresari i/o els seus representants en nombre 
igual al dels Delegats de Prevenció, de l’altra.
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Vistos  els  informes  tècnics  del  cap  de  Departament  de  RRHH  i  de  la  tècnica  de 
Prevenció de Riscos Laborals, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
de Governació, del dia 24 de gener de 2011.

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb  el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Vila 
Gilabert,  Sra.  Tercero  Alemany,  Sr.  Gallardo Sanchis,  Sra.  Mañó Peris,  Sra.  López 
Fernández,  Sr.  Sabater  Savall,  Sr.  Santacatalina  Sanchis,  Sra.  Morell  Gómez,  Sra. 
Tercero Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá Orquín, Sra. Pons Pons, Sr. González 
Martínez, Sr. Pérez Ledo, Sra. Torres Pérez, Sr. Llopis Ibiza, i el Sr. alcalde Salvador 
Fuster Mestre (17 vots favorables: 9 del Grup Socialista, 4 del Grup PP, 3 del Grup 
Bloc, i 1 d’un regidor no adscrit), i l’abstenció dels regidors Sr. Canet Alemany, Sra. 
Pastor Bolo, Sra. Canet Fuster, i Sr. Salazar Cuadrado (4 abstencions de regidors no 
adscrits), acorda:

Primer.- Aprovar que el Comitè de Seguretat i Salut estiga format per tres membres en 
representació de l’Ajuntament.

Segon.- Procedir a la delegació formal dels regidors Sra. Ana Maria Morell Gómez, en 
representació  del  Grup Socialista  Municipal,  Sr.  Francisco José Soria  Calatayud,  en 
representació del Grup Partit Popular, Sr. Pau Pérez Ledo, en representació de Grup 
Bloc  Nacionalista  Valencià,  com  a  membres  titulars,  perquè  formen  part,  en 
representació  de  l’Ajuntament,  del  Comitè  de  Seguretat  i  Salut;  podrà  exercir  la 
suplència qualsevol regidor del grup polític municipal al qual pertanyen els regidors 
titulars. Actuarà com a Secretària la funcionaria d’aquest Ajuntament Sra. Rosa Maria 
Aguilar Pericás.

Tercer.- Notificar formalment a la Junta de Personal Funcionari i Comitè de Empresa, 
per tal que procedesca a l’elecció dels seus representants en el Comitè, i posteriorment 
renovar-lo,  i  trametre  còpia  de l’acta  de  renovació  del  Comitè  de  Seguretat  i  Salut 
Laboral, a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana, 
en virtut del que disposa la normativa vigent.

ONZE.  APROVACIÓ  DEL  MODEL  DE  DECLARACIÓ  D’ACTIVITATS  I 
BÉNS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ LOCAL.

Vista la proposta de l’Alcaldia sobre aprovació del model de declaració d’activitats i 
béns, ajustat al contingut del decret 191/2010.

Vist que, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6403, corresponent al dia 
23  de  novembre  de  2010,  es  publica  el  Decret  191/2010,  de  19  de  novembre,  del 
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Consell, pel qual es regulen les declaracions d’activitats i de béns dels membres de les 
Corporacions  Locals  de la  Comunitat  Valenciana,  en el  qual  es disposa,  en la  seua 
Disposició Transitòria  Única,  l’adaptació de les declaracions  ja efectuades a aquesta 
nova normativa, atorgant un termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret.

D’igual  forma,  a  més  a  més,  i  com  a  novetat  més  substancial,  es  contempla 
l’obligatorietat de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València aquestes 
declaracions, segons l’Annex que figura en l’esmentat Decret.

Vist que, la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, ha emés una Circular sobre aquestes 
declaracions on, entre altres aspectes, es contenen instruccions per a omplir el model de 
declaració de béns i activitats, que també incorpora com Annex, així com el model de 
publicació d’aquestes declaracions.

Vist  que,  tenint  en  compte  aquestes  instruccions,  des  de  la  Secretaria  General  s’ha 
confeccionat un nou MODEL DE DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS, ajustat a 
aquesta  normativa  autonòmica,  model  que  recollirà  també  la  informació  que  caldrà 
publicar  respecte  a  cada  regidor  municipal,  model  que  s’incorpora  com Annex a la 
present proposta, i que contempla, en finalitzar cadascun dels subapartats de contingut 
econòmic la signatura del declarant.

Atés que, la Comissió Municipal Informativa de Governació, en reunió que va tindre 
lloc el dia 24 de gener de 2010, va emetre dictamen favorable i proposta d’acord sobre 
el model de declaració d’activitats i béns.

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

Primer.- Deixar sense efecte l’anterior model de declaració d’activitats i béns, aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió que va tindre lloc el dia 24 de setembre de 2009.

Segon.- Aprovar el model de declaració, ajustat a les directrius contingudes en el Decret 
191/2010, amb els següents epígrafs: I.- Ingressos nets percebuts en l’exercici anterior a 
la  present  declaració;  II.-  Patrimoni  Immobiliari  (rústic  i/o  urbà)  ;  III.-  Dipòsits 
bancaris, accions, fons d’inversió, pòlisses d’assegurances i altres d’anàloga naturalesa; 
IV.- Vehicles, embarcacions, aeronaus, joies i obres d’art; V.- Altres Béns; VI.- Deutes; 
a  més a  més del  quadre corresponent  a  la  Declaració  d’activitats  i  de les  dades  de 
publicació al Butlletí Oficial de la Província, i que és com tot seguit s’indica:
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AJUNTAMENT D’OLIVA
MODEL DE DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS (1) 

NOM DEL DECLARANT PRIMER COGNOM SEGON COGNOM

Aquesta declaració s’efectua com a:

Titular del càrrec de ____________________________(alcalde/tinent d’alcalde o regidor),

Altra condició: _________________________________________________________________

 CÀRREC PÚBLIC ORIGEN DE LA DECLARACIÓ
Denominació

Aquesta declaració s’efectua amb motiu de/del:

Presa de Possessió

Cessament

Modificació de circumstàncies de fet, 

Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana 
Segell de Registre

(1) Les declaracions les custodiarà el secretari o secretària de la Corporació local com a subjecte 
responsable del registre d’activitats i el registre de béns patrimonials, en relació a allò establert  
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

DADES PERSONALS DEL DECLARANT

NOM PRIMER COGNOM SEGON COGNOM
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Declara en la seua condició de titular

CÀRREC

Amb motiu de/del  Presa de possessió  Cessament  Modificació circumstàncies

  Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana 

RÈGIM ECONÒMIC DEL MATRIMONI:

 
I.- INGRESSOS NETS PERCEBUTS EN L’EXERCICI ANTERIOR A LA PRESENT 
DECLARACIÓ

PROCEDÈNCIA DE LES 
RENDES

 CONCEPTE INGRESSOS NETS

Rendiments de treball (sous, 
salaris, incloses dietes de 
qualsevol classe)

Altres rendiments de treball 
(pensions, beques…..)

Rendiments d’activitats 
econòmiques (empresaris 
professionals)

Rendiments de capital mobiliari 
(dividends d’accions, interessos 
de comptes, dipòsits i actius 
financers)
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 S U B T O T A L 

 Signatura del declarant.

I.- INGRESSOS NETS PERCEBUTS EN L’EXERCICI ANTERIOR A LA PRESENT 
DECLARACIÓ (Continuació )

PROCEDÈNCIA DE LES 
RENDES

 CONCEPTE INGRESSOS NETS

Rendiments de capital 
immobiliari (lloguer de béns 
immobles) i altres rendiments 
com guanys patrimonials per 
transmissions de béns, premis, 
subvencions, 
indemnitzacions…..  T O T A L 

Signatura del declarant

II.- PATRIMONI IMMOBILIARI (rústic i/o urbà):

Descripció del bé Localització i Refª 
Cadastral

Superfície Data 
d’adquisició

Títol 
d’adquisició

Valor (2) 
(Euros)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAL

(2) Valor cadastral del bé, en atenció al percentatge de participació del declarant.
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 Signatura del declarant.

III.- DIPÒSITS BANCARIS, ACCIONS, FONS D’INVERSIÓ, PÒLISSES D’ASSEGURANCES I 
ALTRES D’ANÀLOGA NATURALESA

TIPUS  DESCRIPCIÓ DEL BÉ O DRET VALOR (Euros)
Saldo mitjà total en comptes 
bancaris de tot tipus, inclosos 
els dipòsits fora d’Espanya.

Accions i participacions en el 
capital d’empreses 

 

Fons d’inversió i 
assegurances de vida (3)

 

Títols de Deute Públic, 
Obligacions i Bons  

Rendes temporals i vitalícies 
i plans de pensions  
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 T O T A L 

(3) S’inclourà la/es assegurança/ces de vida que en el seu cas la mateixa corporació municipal haguera 
pogut 
contractar pels seus membres. Signatura del declarant.

IV.- VEHICLES, EMBARCACIONS, AERONAUS, JOIES I OBRES D’ART.

DATA D’ADQUISICIÓ MARCA I MODEL  VALOR (Euros)

 T O T A L 

V.- ALTRES BÉNS

TIPUS  DESCRIPCIÓ DEL BÉ O DRET VALOR (Euros)
Pagarés i certificacions de 
dipòsit (4 )

Concessions administratives 
(5)

Altres béns (6)

 T O T A L 
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(4) El pagaré es un títol valor regulat en la Llei 19/1995 de 16 de juliol, i les certificacions de dipòsit són 
títols resguard o documents lliurats per un Banc o Caixa d’Estalvis com a contrapartida d’una suma de 
diners dipositada a un termini i un tipus d’interés determinat.
(5) Es tracta d’un concepte de concessió administrativa des d’una perspectiva fiscal, veure el RDL 
1/1993, de 24 de setembre pel qual s’aprova l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats.
(6) Altres béns i drets de contingut econòmic com per exemple drets derivats de propietat intel·lectual o 
industrial o drets reials d’ús i gaudi.

Signatura del declarant.

VI. DEUTES

 DESCRIPCIÓ  VALOR (Euros)

 T O T A L …..

DECLARACIÓ D’ACTIVITATS

Entitat, empresa u organisme Càrrec, lloc o activitat Data d’inici Data de 
cessament

OBSERVACIONS:

Oliva, ___d ____________________de_____________
 

Signatura del declarant Davant meu.
 EL SECRETARI GENERAL

DADES DE PUBLICACIÓ EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 
DE LA DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS CORRESPONENT A:

TITULAR DEL CÀRREC:
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 NOM PRIMER COGNOM SEGON COGNOM

CÀRREC PÚBLIC ORIGEN DE LA DECLARACIÓ: 
________________________________________________________

I. ACTIU (7)

1. Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de 
titularitat)

 Euros

2. Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat)  Euros
 TOTAL ACTIU:  Euros

II.- PASSIU (8)

Crèdits, préstecs, deutes, etc.  Euros

III.- INGRESSOS D’ACTIVITATS (9): Euros 

Oliva, ____d _____________de___________

 De conformitat amb aquestes dades

Signatura del declarant

(7) El total de l’actiu s’obté addicionant les quantitats totals reflectides en els epígrafs II Patrimoni Immobliari , III 
Dipòsits bancaris, accions, fons d’inversió, pòlisses d’assegurances (sense tindre en compte la quantitat d’aquest 
últim concepte), IV vehicles, embarcacions, aeronaus, joies i obres d’art, i V Altres béns.
(8) El total del passiu s’obté traslladant directament el total reflectit en l’epígraf VI Deutes.
(9) Els ingressos d’activitats s’han obtingut traslladant directament el total reflectit en l’epígraf I Ingressos nets 
percebuts en l’exercici anterior a la declaració

Tercer.- Fixar un termini màxim de set dies naturals, comptadors des de l’adopció del 
corresponent acord plenari, per tal que la totalitat de regidors municipals procedesquen 
a actualitzar les dades de béns i activitats, ajustant-les al nou model.
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Quart.- Que es publique en el Butlletí oficial de la Província de València, les dades 
objecte  de  publicació  de  cada  membre  de  la  Corporació  Municipal,  mitjançant  la 
tramesa del corresponent Anunci.

DOTZE.  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA  GENERAL  D’ORDENACIÓ 
URBANA (ARTICLE 371): INICI TRÀMIT.

Vista la proposta de modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGOU, que 
consisteix a addicionar un nou article, el 371, amb el contingut següent:

Art. 371: L’altura màxima de cornisa d’aquells edificis situats en les àrees de sòl urbà 
de les platges d’Oliva (a excepció del Poblat Marítim), així com de sòl urbà comprés 
entre l’avinguda de Sisterón i Agermanament fins al mar, quedarà regulada segons la 
fórmula següent:

H = 2.25 (cota sostre forjat soterrani) + 0.05 (aïllament forjat primer CTE) + (3.10 x N). 

Sent: H l’altura màxima de cornisa en metres; i N el nombre de plantes màxim permés.

Així, l’altura màxima de cornisa en relació amb el nombre de plantes màxim permés 
queda de la manera següent:

 8.50 m per a II plantes 
 11.60 m per a III plantes 
 14.70 m per a IV plantes 
 17.80 m per a V plantes 
 20.90 m per a VI plantes

Vist  l’informe  tècnic  emés,  i  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa 
d’Ordenació del Territori de la reunió de 21 de gener de 2010.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana, que 
consisteix a addicionar una nou article a les Normes Urbanístiques, l’article 371, amb el 
contingut que es detalla en el present Acord.

Segon.- Sotmetre la present modificació a un període d’informació pública d’un mes, en 
la forma prevista en l’article 94 en relació amb els articles 83.2 a) de la Llei 16/2005, de 
30 de desembre, amb caràcter previ a la seua aprovació definitiva.
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TRETZE.  ORDENANÇA  DE  PROTECCIÓ  D’ARBRAT  I  DE  LES  ZONES 
VERDES: INICI TRÀMIT.

Vista la proposta d’Ordenança de Protecció de l’arbrat i de les zones verdes, presentada 
en exercici de la competència atribuïda per l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
per la qual s’estableixen les condicions que garantesquen la protecció ambiental de les 
zones verdes i de l’arbrat urbà.

Atés que, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió que va tindre 
lloc el dia 21 de gener de 2011, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre l’aprovació 
de l’ordenança de referència.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar  inicialment  l'Ordenança  “de  Protecció  de  l'Arbrat  i  de  les  Zones 
Verdes”, amb el contingut que tot seguit s’indica:

“PREÀMBUL

Introducció
D'acord amb l'art. 25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local el  
municipi exercirà, en tot cas, competències, en els termes de la legislació de l'Estat i de les  
Comunitats Autònomes, en les següents matèries:
 d) parcs i jardins.
Per al desenvolupament d'aquesta competència l'Ordenança és l'instrument vàlid mitjançant el 
qual s'estableixen les condicions que garantisquen la protecció ambiental de les zones verdes i 
de l'arbrat urbà, i serveix, igualment, d'orientació i guia dels comportaments socials i individuals 
pel que fa a aquestes zones. D'aquesta manera es preserva l'equilibri ecològic i la qualitat de 
vida dels ciutadans.

Consideracions prèvies
1. L'arbre en la ciutat.
Segons s'estableix en “la Declaració del Dret a l'Arbre en la Ciutat”, aprovada a Barcelona el 2  
de Juny de 1995.
 La Ciutat necessita de l'Arbre com un element essencial per a garantir la Vida.
 El desenvolupament de l'Arbre en la Ciutat s’ha de donar en tota la seua plenitud, aprofitant 

tot el que ens ofereix i en tota la seua potencialitat, si disposa de l'espai i les condicions que 
requereix.

 El sistema d'Arbrat de les nostres ciutats és un Sistema Bàsic i com a tal ha de ser valorat,  
planificat i gestionat.

 L'Arbre contribueix a l’arrelament de la Cultura en el lloc i a la millora de la condicions 
d'habitabilitat en el medi urbà, factors ambdós, determinants de la Qualitat de Vida en la 
Ciutat.
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2. Els valors de l'arbrat urbà.
Les seues principals aportacions a la vida urbana són:
 Ambientals:

- Disminueix la temperatura.
- Augmenta la humitat ambiental.
- Absorbeix i disminueix la reverberació tèrmica dels materials de construcció.
- Genera oxigen i consumeix anhídrid carbònic.
- Reté i redueix el nivell de pols i d'agents contaminants aerotransportats.
- Genera menuts corrents de convecció que renoven l'aire urbà.
- Disminueix, desvia i filtra el vent.
- Disminueix el soroll ambiental.
- Redueix la pèrdua de l'aigua de pluja per vessament.
- Disminueix l'erosió del terreny.

 Ecològics:
- Aporta biodiversitat al medi urbà.
- Possibilita l'assentament de l’avifauna i altres menuts animals.
- Permet la continuïtat biològica de l'entorn natural amb els parcs urbans.

 Socials:
- Fa més amable el medi urbà.
- Confereix caràcter públic a l'espai lliure.
- Possibilita la permanència i la trobada en l'espai lliure urbà.
- Acosta el medi natural a la realitat urbana.
- Possibilita funcions educatives i culturals.
- Afavoreix la salut integral dels ciutadans.
- Motiva sensacions psicològiques de relaxació, complaença i benestar.
- Afavoreix la privadesa.
- Té valor simbòlic i dóna significat a l'espai urbà.

 Paisatgístics:
- És un element integrador i organitzador de l'espai urbà.
- Dóna escala als edificis.
- Actua com a coberta dels espais lliures.

 Econòmics:
- Ell mateix té valor patrimonial.
- Revaloritza determinades zones urbanes.
- Aporta un major valor a finques i parcel·les urbanes.

Aquestes  funcions,  en  la  ciutat,  només  s'aconsegueixen  significativament  quan l'arbrat  està  
present en una quantitat i qualitat suficients i amb una distribució adequada.

6. L'Arbrat urbà com a sistema.
Sense obviar el valor de cada individu, cap assenyalar que la contribució significativa a la ciutat 
esdevé de la trama arbrada.
L'arbrat urbà d'Oliva constitueix un Sistema, és a dir, un conjunt interrelacionat de parts, amb 
identitat i valor propi.
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El Sistema d'Arbrat  està constituït  pel  patrimoni arbori  de  la  ciutat  i  el  seu entorn.  Com a  
sistema, estructura i cohesiona la ciutat, i té la propietat de relacionar a aquesta amb la resta del  
territori.
Està  subjecte  als  condicionaments  dels  altres  sistemes  urbans  i  com a  sistema  viu  que  es 
desenvolupa en el temps, a les decisions que afecten el seu futur. Per això, l'arbrat urbà s’ha de  
protegir.
7. Riscos de l'arbrat urbà.
L'arbre com a estructura viva està circumscrit a les lleis físiques. La seua supervivència està  
vinculada a la seua capacitat de mantenir-se en peu.
En el medi urbà, el fracàs d'aquest mecanisme no només té conseqüències per a l'arbre, sinó 
també per al ciutadà.
Detectar i valorar el risc de fractura o caiguda dels arbres urbans i les seues probabilitats de 
futur  ha  de  considerar-se  una  prioritat  per  a  poder  establir,  amb  la  màxima  informació 
disponible, els criteris de gestió d'aquest patrimoni i evitar, en la mesura del possible, riscos  
innecessaris a la ciutadania.
8. La planificació, factor clau.
Perquè  Oliva  s'aferme en  el  futur  com una ciutat  equilibrada  pel  que  fa  a  la  necessitat  de 
compatibilitzar el respecte al medi ambient amb els processos que genera l'activitat humana, un 
factor clau serà sens dubte l'activitat planificadora que sàpiga avançar-se a les iniciatives de 
desenvolupament urbà que estiguen per arribar. Aquesta planificació permetrà gaudir als veïns 
actuals i futurs d'Oliva d'una ciutat ordenada, amb abundants zones verdes, amb una completa  
xarxa d'equipaments i amb una marcada segregació d'usos, sobretot residencials-industrials.
9. Zones verdes
L'espai “verd” lligat a la ciutat, bé per estar inclòs en ella o per la seua proximitat, es correspon 
amb el que tradicionalment coneixem com “zones verdes” i/o “parcs i jardins urbans”, es tracta 
d'àrees enjardinades més o menys extenses que imbriquen en el propi teixit urbà.
10. Necessitat de les zones verdes.
Els espais verds vénen a conformar un gran contenidor per al desenvolupament de l'activitat 
humana sobre el territori. Són, també, els principals elements estructuradors de l'àmbit urbà;  
així, les zones verdes naturals constitueixen un condicionament obligat en tot plantejament de  
desenvolupament urbanístic i les artificials es configuren com peces adaptadores dels diferents 
usos i ocupacions del territori.
En la ciutat, les zones verdes componen la base de l'espai comunitari, alhora que constitueixen 
un escenari d'urbanitat i convivència. Les zones verdes representen, per tant, un dels principals  
aspectes vertebradors de la realitat urbana.
Al  seu  torn,  aquests  espais  contribueixen  substancialment  a  la  conservació  i  millora  de  la 
qualitat  ambiental  de les nostres ciutats  i,  per tant,  a  la preservació de la salut  del  ciutadà.  
Constitueixen, en definitiva, un agradable lloc de trobada, oci, gaudi i relax enfront de la cada  
vegada més complicada vida en les nostres ciutats.

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL 1. OBJECTIUS.

Article. 1. Finalitat.
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La finalitat d'aquesta ordenança la planificació, gestió i protecció de l'arbrat urbà, així com la 
regulació de la creació de noves zones verdes urbanes i la reforma de les ja existents en la ciutat  
d'Oliva. 

Article 2. Objectius principals.
 Planificar, ordenar i gestionar l'arbrat de la ciutat.
 Regular  totes  les  actuacions  que  afecten  al  Sistema  d'Arbrat  i,  especialment,  les  quals 

incideixen sobre el risc de fractura o caiguda.
 Protegir el suport territorial dels espais arbrats o susceptibles de ser-lo en el futur.
 Preservar el patrimoni arbori d'Oliva. 
 Protegir l'arbrat enfront de qualsevol afectació directa o indirecta.
 Optimitzar l'execució de l'obra, el seu manteniment i el benefici ambiental i social a arribar.
 Vertebrar  l'espai  urbà  atenent  a  criteris  de  millora  de la  qualitat  ambiental  de  la  ciutat  

d'Oliva.
 Garantir l'enllaç entre els espais naturals, els de nova creació i els existents per a afavorir la  

diversitat biològica, la continuïtat dels seus recorreguts i la mobilitat per als vianants

CAPÍTOL 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ.
Article 3. Àmbit d'aplicació.
Aquesta regulació és d'aplicació en:
 Parcs Urbans. 
 Zones verdes públiques segons està arreplegat en el Pla General.
 L’enjardinament  de  tot  equipament  comunitari  el  manteniment  del  qual  corresponga  a 

l'Ajuntament.
 Arbrat públic. 

CAPÍTOL 3. DEFINICIONS RELACIONADES AMB L'ARBRAT
Article 4. Arbrat.
Qualsevol element arbori de la ciutat, tractat de forma individual o en conjunt, i els elements 
arbustius exemplars o que estiguen situats aïlladament i amb valor patrimonial.

Article 5. Arbrat viari.
Arbres en alineació de carrers, avingudes i passejos (sistema viari de la ciutat).

Article 6. Espais arbrats.
Els espais arbrats són els llocs del teixit urbà conformats per la presència d'arbres
Formen part d'un espai arbrat concret els propis arbres, l'espai entre
ells i el terreny que s'assenten.

Article 7. Espais susceptibles d’albergar arbres
Són el suport territorial susceptible d'albergar arbrat.

Article 8. Arbrat públic i privat.
 Arbrat públic: arbres assentats sobre terreny públic. La responsabilitat del seu manteniment 

recau sobre la gestió municipal.
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 Arbrat  privat:  aquell  que  es  troba  situat  en  terreny  privat.  La  responsabilitat  del  seu 
manteniment recau sobre el propietari de la finca.

Article 9. Zona de degoteig.
Superfície de terreny que ocupa la projecció horitzontal de la copa de l'arbre o arbust.

Article 10. Àrea de Vegetació.
S'entén per Àrea de vegetació, la superfície de terreny en la qual existeix major probabilitat de  
contenir el sistema radical complet de la vegetació afectada.
En el cas dels arbres i els arbustos correspon a un radi equivalent al de la zona de degoteig més 
dos metres. En els de port tipus columna s'ha d'afegir 4 m al ràdio de la zona de degoteig.

Article 11. Base d'Arrels.
Volum de sòl que conté la majoria (90%) de les arrels llenyoses. Els estudis estadístics sobre  
caiguda d'arbres ens ofereixen les següents dades de referència:

Perímetre del tronc a 1,30 m d'altura. Radi de la Base d'Arrels
Fins a 60 cm 1,5 m
De 60 a 99 cm 2,0 m
De 100 a 149 cm 2,5 m
De 150 a 249 cm 3.0 m
De 250 a 350 cm 3,5 m
Més de 350 cm 4.0 m

Article 12. Zona de Seguretat
Zona que ha de respectar-se per a garantir l'estabilitat de l'arbre. Per a determinar la seua mesura  
s'aplicarà la distància corresponent al radi de la Base d'Arrels més un marge de seguretat d'un 
metre.

CAPÍTOL 4. DEFINICIONS RELACIONADES AMB LES ZONES VERDES
Article 13. Zones verdes.
Constituïdes pels tots els espais que formen part del sistema general de zones verdes i per les  
Zones verdes públiques, tal com estan definits en el Pla General d'Ordenació Urbana d'Oliva.

Article 14. Infrastructures i Serveis.
Aquells elements estructurals (pavimentació, rastells, baranes, sistemes de conducció d'aigua, 
d'electricitat,...), recreatius (jocs), de repòs (seients, bancs) o complementaris de senyalització,  
protecció o tancament, neteja, etc.

Article 15. Qualitat ambiental.
La qualitat ambiental d'una zona urbana ve determinada per un conjunt de caràcters qualitatius. 
Aquests són:
 Seguretat vial: interrelació entre els mitjans físics de protecció del tràfic rodat i la percepció  

psicològica de seguretat que ens ofereix.
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 Diversitat d'ambients:  varietat  de paisatges i  de visuals d'un mateix espai.  Associat  a la 
sensació de riquesa de l'espai.

 Funcionalitat: el  propi disseny de l'espai condiciona les activitats desenvolupades en ell.  
També, es mostra associada a la sensació de riquesa.

 Accessibilitat: facilitat o dificultat d'accés.
 Connexions: comprensió d'un espai atenent al seu context. Una ciutat consolidada ofereix 

una relació de continuïtat entre els seus diferents espais.
 Beneficis  ambientals:  mesura  de  la  contribució  a  la  millora  física  de  l'ambient  urbà 

(producció d'O2 ,consum de CO2 , grau d'humitat, reducció d'impactes acústics, …).
 Biodiversitat: abundància d'espècies diverses.
 Percepció:  un  espai  ens  resulta  agradable  o  no  en  funció  de  les  nostres  percepcions  

bàsiques. Necessitem d'un entorn reconeixible i amb significat que ens ajude a construir la 
nostra pròpia identitat.

Article 16. Arbrat d'ombra.
Espècies  arbòries  que  per  la  seua  estructura,  forma  i  desenvolupament,  poden  aportar 
significatius beneficis ambientals al medi urbà.

Article 17. Arbrat ornamental.
Es tracta d'arbres de menut port i col·locats amb fins fonamentalment decoratives, que les seues  
característiques més significatives són les estètiques, enfront dels definits com d'ombra, que  
segons el definit en l'article anterior, poden aportar significatius beneficis ambientals al medi  
urbà.

Article 18. Gespa.
Coberta vegetal d'una o més espècies herbàcies de port baix, generalment gramínies, que al ser 
segada pren l'aspecte d'un tapís dens i que té uns requeriments de consum hídric i manteniment  
generalment significatius.

Article 19. Prada.
Coberta  vegetal  d'espècies  herbàcies  de  port  mitjà  o  baix,  amb  predomini  de  gramínies  i  
lleguminoses, que tenen capacitat de rebrotar o de resembra i que, amb una àmplia gamma de 
variacions,  toleren la  sega i  el  xafat.  Té uns requeriments  de consum hídric  i  manteniment  
baixos.

CAPÍTOL 5. RELACIÓ AMB EL PLANEJAMENT VIGENT
Article 20. Relació amb el Pla General d'Ordenació Urbana.
La present Ordenança, es complementa segons els criteris exposats en l'articulat del Pla General  
d'Ordenació Urbana d'Oliva.

CAPÍTOL 6. CRITERIS DE DISSENY
Article 21. Visió integral.
La  visió  integral  de  l'espai  urbà  exigeix  tenir  en  compte  el  major  nombre  de  paràmetres 
d'intervenció i d'avaluació. Per això, les noves zones verdes haurien de complir una sèrie de  
condicions referents a mobilitat, funcionalitat, qualitat ambiental, paisatge urbà i sostenibilitat. 
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Queden ací inclosos tots els aspectes dirigits a afavorir l'adequat desenvolupament dels vegetals  
i la posterior cura i conservació d'aquests espais.

Article 22. Respecte de les característiques ecològiques.
Es  mantindran  com  condicionaments  principals  del  disseny  de  les  noves  zones  verdes  els  
elements  que  configuren  les  característiques  ecològiques  de  la  zona  tals  com la  vegetació 
existent, els cursos d'aigua i l'orografia.

Article 23. Beneficis ambientals.
Un dels objectius principals de la creació de zones verdes urbanes és la seua contribució a la  
millora de les condicions de vida.
Sempre que no existisquen impediments raonables, s'evitarà reduir l'espai a una coberta verda 
amb escassos  beneficis  ambientals.  S'evitarà  el  fraccionament  de les  àrees  enjardinades,  no 
havent de segregar-se parcel·les de superfície inferior a 1500 m2
Es fomentarà la creació d'àmplies agrupacions arbrades i arbustives per a millorar les condicions 
de l'ambient urbà.

Article 24. Biodiversitat.
Es crearan paisatges diversos i rics en espècies.
S'evitaran els monocultius d'arbrat i vegetació.
S'afavorirà  la  presència  de  fauna  amb  actuacions  respectuoses  amb  els  seus  hàbitats  i  es 
potenciaran els elements necessaris per a la seua vida.
En les zones de transició entre la zona urbana i els espais naturals, s'afavorirà la continuïtat de la 
vegetació autòctona dels espais confrontants.
En els viaris, es potenciarà l'arbrat d'ombra que duu associat la presència d’avifauna.

Article 25. Economia de recursos.
Les zones verdes es gestionaran sota els criteris de reducció del consum hídric i el control dels 
costos de conservació.
S'utilitzaran  materials  de  reduït  manteniment,  així  com  vegetals  amb  baixos  requeriments 
d'aigua.
Es potenciaran els  espais amb elevada permeabilitat  per a facilitar  la recarrega dels freàtics 
evitant la pèrdua de recursos hídrics.

Article 26. Significat.
Es crearan paisatges diversos i reconeixibles evitant la uniformitat i repetició dels mateixos.
S'utilitzaran elements significatius que conferisquen identitat.

Article 27. Privadesa.
En els  zones  verdes  pròximes  a  viaris,  es  tractarà  de  garantir  en  tant  que  siga  possible  la 
privadesa dels usuaris respecte al trànsit rodat amb l'ús convenient de vegetació.

Article 28. Relacions d'escala.
Entenent que en el disseny de vials i espais lliures s'ha de procurar evitar relacions d'escala 
desproporcionades a la mesura humana, els grans edificis o les avingudes molt extenses han de  
ser compensats amb elements arboris que restituïsquen l'escala a les dimensions humanes.
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TÍTOL 2. COMPETÈNCIES
CAPÍTOL 1. COMPETÈNCIES

Article 29. L'ÀREA D'URBANISME, INFRASTRUCTURES I MEDI AMBIENT. 
L'Àrea  d'Urbanisme,  Infrastructures  i  Medi  ambient,  constitueix  la  unitat  administrativa 
responsable  de  la  gestió  i  la  protecció  de  l'arbrat  de  la  ciutat.  La  creació  de  zones  verdes 
correspon al Departament d'Obres i Projectes amb la col·laboració de l'Oficina Local Agrària i  
Medi Ambient. 
La gestió de les zones verdes és competència del Departament de Manteniment d'Infrastructures  
en col·laboració amb l'Oficina Local Agrària i Medi Ambient. 
En qualsevol cas, l'execució de les obres de creació o remodelació de zones verdes requerirà 
informe de l'Oficina Local Agrària i Medi Ambient

Article 30. Propietaris privats.
Els  propietaris  dels  espais  lliures  privats,  tant  d'ús  privat  com públic,  són  responsables  de  
l'arbrat assentat en aquestos espais.

Article 31. Agents Responsables.
Els agents responsables de les obres, bé siguen públiques o privades, que suposen algun tipus  
d’intervenció  en  els  espais  arbrats,  hauran  de  complir  les  normes  detallades  en  aquesta  
ordenança. 

Article 32. Promotors.
Les zones verdes que figuren en qualsevol projecte d'urbanització hauran de ser condicionades i  
enjardinades per compte dels promotors. Realitzaran, també, el seu manteniment fins que es 
produïsca l'acceptació i cessió definitiva a l'Ajuntament.

TÍTOL 3 GESTIÓ DE L'ARBRAT.
CAPÍTOL 1 . MANTENIMENT DE L'ARBRAT

Article 33. Inspeccions tècniques i Gestió de l'Arbrat. 
El Departament de Manteniment d'Infrastructures a través de la Brigada de Parcs i  Jardins, 
realitzarà periòdicament controls de l'arbrat,  a fi de detectar possibles problemes fisiològics,  
patològics  o d'estabilitat.  Amb la finalitat  de poder planificar les inspeccions i  la  gestió de  
l’arbrat, l'Ajuntament realitzarà en el termini de 2 anys l'inventari de l'arbrat públic i el seu Pla 
de Gestió. Tant l'inventari com el Pla de Gestió els aprovarà l’òrgan competent en la matèria. 

Article 34. Escarificació del sòl.
Es realitzarà una escarificació manual de la capa superficial compactada amb la freqüència que  
establisca el Departament de Manteniment d'Infrastructures a través de la Brigada de Parcs i  
Jardins, amb la supervisió de l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient. 

Article 35. Desbrossat.
S'evitarà  la  presència  de  plantes  adventícies  en  la  zona  de  la  base  del  tronc  o  dins  dels 
escossells.

Article 36. Fertilització.
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Es realitzaran aportacions orgàniques o minerals d'acord amb l'establert  pel  departament de 
Manteniment d'Infrastructures, a través de la Brigada de Parcs i Jardins, amb la supervisió de 
l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient. 

Article 37. Encoixinat.
L'arbrat en mitjana o parterre tindrà la base del tronc lliure de vegetació amb un radi mínim d’1 
m des de l'eix del tronc.
Aquest  espai  podrà  ser  cobert  amb  material  d’encoixinat  creant  un  gruix  de  10  cm 
aproximadament.  Pot  estar  constituït  per  escorça  de pi  triturada,  restes  de  poda triturada o 
elements similars.

Article 38. Reg.
L'aigua que s'utilitze en el reg i tractaments fitosanitaris, haurà de complir les especificacions 
descrites en l'article 93 de la present ordenança.
Les dosis  que s'apliquen seran  les  adequades a  les  necessitats  hídriques  estudiades  i  no  es  
permetran consums excessius no justificats.

Article 39. Poda.
Anualment  es  planificaran  les  tasques  de  poda  pel  departament  de  Manteniment 
d'Infrastructures, a través de la Brigada de Parcs i Jardins, amb la supervisió de l’Oficina Local 
Agrària i Medi Ambient. La poda haurà de complir totes les normatives de seguretat establertes.
Tan sols  per  motius  de seguretat  o  molèsties  greus  estaran permeses  les  podes que alteren 
l'estructura de l'arbre.
Els criteris que han de regir les operacions de poda d'arbrat són:

1. Respectar l'estructura de l'arbre
2. Respectar el ritme de l'arbre (gradual)
3. Respectar l'etapa de desenvolupament
4. Respectar les característiques de l'espècie
5. Respectar les reserves de l'arbre (dosi)
6. Respectar els sistemes de defensa de l'arbre

Abans de realitzar la poda s'establiran els objectius, l'època més idònia i el tipus de poda.

Article 40. Retirada d'elements morts o perillosos.
Es retiraran de forma urgent aquelles unitats arbòries que estiguen mortes o que representen un 
perill potencial d'acord amb les inspeccions tècniques realitzades.

CAPÍTOL  2  .  NORMES  BÀSIQUES  DE  PROTECCIÓ  DE  L'ARBRAT  DURANT 
L'EXECUCIÓ D'OBRES
Article 41. Document Tècnic per a Protecció de l'Arbrat.
El Document Tècnic per a Protecció de l'Arbrat ha de contemplar:
 Especificació dels exemplars a protegir, transplantar o eliminar, amb la seua corresponent 

senyalització. I si escau, condicions de trasplantament o de restitució de l'arbrat afectat.
 Delimitació de les zones de tancament de les Àrees de vegetació i senyalització de les vies 

de passada de maquinària.
 Mesures de protecció dels exemplars aïllats.
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 Necessitat de poda de branques baixes, lligat o senyalització.
 Definició d'altres mesures de protecció.
 Especificació de la retirada i l'apilament del sòl vegetal per al seu aprofitament posterior.
 Elaboració  del  calendari  de  senyalització,  execució  i  retirada  de  proteccions  i  

senyalitzacions.

Article 42. Informe de l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient.
Tota la documentació serà supervisada per l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient que emetrà  
un informe preceptiu a l'efecte de la concessió de la pertinent llicència d'obres.

Article 43. Minimització d'impactes.
Les obres que es porten a terme en l'àmbit d'un espai arbrat, es projectaran i executaran de  
manera que es minimitzen els danys i deterioracions que puguen ocasionar.

Article 44. Informació als operaris de l'obra.
L'adjudicatari de les obres haurà d'informar a tots els operaris de l'obra de la importància de la  
conservació de la vegetació, del significat de la senyalització i, si és el cas, de les sancions per  
danys ocasionats.
L'arbrat no podrà ser utilitzat com eina o suport de treballs de l'obra. Així, queda explícitament  
prohibit usar els arbres per a col·locar senyalitzacions, subjectar cordes o cables i/o lligar eines o 
maquinària.

Article 45. Activitats no permeses.
En l'Àrea de Vegetació, en relació amb l'execució d'obres:
 No es permet la instal·lació de les casetes d'obra
 No es permet llançar material residual provinent de la construcció, com ciment, dissolvents, 

combustibles, olis, aigües residuals...
 No es permet el dipòsit de materials de construcció
 No es permet fer foc
 No es permet transitar amb maquinària
 No es permet modificar el nivell del sòl

Article 46. Mesures protectores generals.
En el  replanteig es  marcaran de manera  clara  i  distinta  els  arbres  a  protegir  i  els  quals  es  
retiraran.
La protecció de la  vegetació s’ha de  realitzar  amb anterioritat  a  l'inici  de  les  obres  i  molt  
especialment, abans de l'entrada de qualsevol maquinària.
Per a evitar  tant  danys directes (colps,  ferides) com indirectes (compactació del  sòl),  abans  
d'iniciar les obres s'instal·larà un tancament que limite l'accés de la maquinària.
Si açò no és possible, abans d'iniciar les obres es realitzarà la senyalització d'una via de pas per 
a la maquinària,  mitjançant  la localització de balises de senyalització davant  de cada arbre, 
evitant possibles afeccions a la copa.
Durant  l'execució  dels  treballs  d'obertura  de  rases,  s'haurà  de  prestar  especial  cura  en  el 
tractament de les arrels afectades.
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Article 47. Protecció de les àrees de vegetació.
Sempre és preferible la protecció en grups o àrees de vegetació sobre la protecció individual, ja 
que aquella és més efectiva.
Com a criteri general, excepte autorització municipal, les àrees de vegetació han d'envoltar-se 
amb  un  tancat  de  protecció  de  material  resistent,  de  1,20  m  d'altura  com  a  mínim,  sent  
recomanable 1,80 m.
Es protegirà un àrea major que el conjunt de les projeccions de les copes dels arbres de manera  
que la distància mínima del tancat a aquesta projecció siga de:
 2 m per a arbres en general
 4 m per a arbres de port columnar
En cas que l'efecte negatiu de la pols en les fulles puga afectar significativament a la vegetació,  
es realitzarà un rentat freqüent (depenent de la meteorologia) de la cobertura foliar de tots els  
arbres i arbustos de la zona d'afectació.

Article 48. Protecció individual dels arbres contra els colps.
Si no fóra possible incloure l'arbrat  dins d'una àrea de protecció,  es realitzarà un tancat  de  
protecció individual al voltant del tronc. Aquest tancat serà de material resistent i de 2 metres  
d'altura com a mínim.
En aquest cas, haurà de protegir-se amb material encoixinat:
 La part del tronc en contacte amb el tancat.
 Les zones de contacte dels lligaments amb l'escorça.
 La zona del coll de l'arrel, si fóra necessari.
Les branques més baixes (per sota dels 3,5 m.) que estiguen situades en les zones de passada de 
la maquinària se senyalitzaran convenientment i protegiran amb un xicotet encoixinat.

Article 49. Protecció durant l'obertura de rases.
Durant l'obertura de rases i altres excavacions es tindrà en compte les següents indicacions:
 La rasa o excavació no haurà d'envair la Base d'Arrels. Si per estar ocupat el subsòl per  

altres serveis açò no fóra possible,  es requerirà informe i  visita d'inspecció de l'Oficina 
Local Agrària i Medi Ambient, abans de començar les excavacions.

 Quan en el procés d'excavació, apareguen arrels de més de 3 cm de diàmetre, es procedirà a  
la seua correcta poda.

 En cas de tractar-se d'arrels de més de 10 cm de diàmetre, aquestes es respectaran sempre 
que siga possible i es protegiran contra la dessecació amb un embenat de jute o amb una 
manta orgànica.

 Les  arrels  no  han  d'estar  descobertes  més  de  dos  dies  i  serà  necessari  garantir  el 
manteniment de les condicions d'humitat necessàries.

 Es realitzarà un manteniment de la zona d’arrelament mentre dure l'obra.

Article 50. Protecció durant canvi de paviments.
En  les  operacions  derivades  dels  canvis  de  paviments,  es  tindran  en  compte  les  següents 
indicacions:
 En totes les zones on es detecte la presència significativa d'arrels se substituiran els primers 

10 cm de terra per arena rentada de riu, abans de compactar i recobrir.
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 En la Base d'Arrels s'adoptarà la màxima precaució en els treballs d'anivellació del terreny.
 La compactació prèvia al recobriment es reduirà al mínim que garantisca l'estabilitat del nou 

paviment.

Article 51. Restauració.
S'exigirà als responsables de l'obra que, una vegada finalitzada aquesta i en el termini de temps 
que prèviament s'haja establert, restituïsquen l'estat que es trobava l'espai verd abans de l'inici  
de les labors, reposant si escau, els elements temporalment suprimits i reparant els danys que 
hagen pogut originar-se.
En  determinades  circumstàncies,  podrà  obligar-se  a  efectuar  restauracions  parcials  en  el  
transcurs de l'obra.

Article 52. Inspecció.
Els tècnics de l'Oficina Local Agrària i Medi Ambient podran realitzar les visites d'inspecció 
que consideren oportunes al llarg de l'execució dels treballs.
Si les inspeccions municipals conclogueren en un incompliment de la normativa vigent o de 
l'exposat en el Pla de Protecció, es podrà adoptar com mesura cautelar fins a la resolució del  
corresponent expedient sancionador, la paralització de les obres.

CAPÍTOL 3. VALORACIÓ DE L'ARBRAT.
Article 53. Valor patrimonial.
La desitjable presència de l'arbrat urbà precisa, necessàriament, d'una cura contínua al llarg dels  
anys,  de  manera  que  tot  arbre  adult  i  sa  és  el  resultat  d'un esforç  tècnic  i  econòmic.  Açò 
constitueix, en definitiva, un patrimoni públic que pot i ha de valorar-se.

Article 54. Norma de Granada.
L'Ajuntament d'Oliva adopta la Norma de Granada com a mètode de valoració econòmica de 
l'arbrat urbà.
Quan pels danys ocasionats a un arbre, aquest resulte mort o lesionat, l’Oficina Local Agrària i 
Medi Ambient valorarà l'arbre segons la Norma de Granada, a l'efecte d'indemnització i sense 
perjudici de les sancions que corresponguen.
En  el  cas  d'execució  d'obres,  la  indemnització  es  descomptarà  de  la  fiança  aportada  per 
l'empresa constructora.

CAPÍTOL 4. ARBRES I ARBREDES SINGULARS

Article 55. Singulars i d'Interès local.
Els  arbres  i  les  arbredes  declarades  Singulars  per  la  llei  4/2006  de  Patrimoni  Arbori  
Monumental, de la Generalitat Valenciana, i els catalogats per l'Ajuntament d'Interès Local, tant 
en terreny públic com privat, seran objecte de mesures protectores addicionals.

Article 56. Protecció Especial.
En cap cas, els exemplars d'Interès Local podran patir cap afecció en la seua Zona de Seguretat.
Qualsevol projecte previst en una zona pròxima a l'arbre o arbres declarats d'Interès Local, tant  
públics  com  privats,  haurà  de  garantir  la  seua  perfecta  conservació  i  condicions  de 
desenvolupament.
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Article 57. Gestió i actuacions.
Qualsevol  actuació  susceptible  d'afecció  als  arbres  Singulars  o  d'Interès  Local  que  supose 
destruir-los, danyar-los, marcar-los, així com utilitzar-los de suport, suport físic d'objectes de 
qualsevol naturalesa queda prohibida.
Totes  les  gestions  i  actuacions  es  realitzaran  d'acord  a  allò  disposat  en  la  llei  4/2006  de 
patrimoni arbori monumental de la Generalitat Valenciana. 

CAPÍTOL 5. INFORMES
Article 58. Informes previs a l'execució d'obres que afecten a l'arbrat.
Qualsevol projecte d'obra que afecte a l'arbrat o altres elements vegetals s’haurà d'informar per 
l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient. 
Una vegada obtinguda la llicència d'obra, el sol·licitant haurà de comunicar per escrit a l’Oficina 
Local Agrària i Medi Ambient el nom de la persona i empresa responsables de l'execució del 
projecte. També, haurà de comunicar-se els canvis o substitucions que puguen produir-se en el  
transcurs de l'obra.

Article 59. Regulació d'activitats.
Tots els treballs a realitzar haurien de ser executats d'acord al corresponent projecte.
Quant a arbrat, zones verdes i altres elements de jardineria atendran a les següents directrius de  
la present ordenança.

TÍTOL 4. NORMES BÀSIQUES PROJECTE QUE INCLOGA VIES ARBORADES 
CAPÍTOL 1. PROJECTES QUE INCLOGUEN VIES ARBORADES

Article 60. Documentació referida a l'arbrat a exigir dins del Projecte d'Urbanització que 
incloga vies arborades.
El projecte ha d'elaborar-se des d'una visió integral de l'espai arbrat i la ciutat. Per tant, no es  
tracta tan sols d'incorporar exemplars arboris al projecte d'urbanització d'un viari. El projecte ha  
de contemplar l'arbrat com un element estructural i per tant, condicionament.
Així, el seu plantejament ha de contemplar els següents aspectes:
 mobilitat
 edificabilitat
 infrastructures i serveis
 diversitat d'usos
 qualitat ambiental
 adequada gestió dels recursos
 percepcions adequades a l'escala humana
Tot projecte de creació o de reforma d'un passeig, una avinguda o un carrer que incloga arbrat  
constarà, a més de la documentació legalment establerta, per una banda escrita i altra gràfica (en 
format  digital),  l'extensió  del  qual  i  complexitat  dependrà  del  nombre  d'arbres  i  de  les  
característiques dels mateixos, comprenent els següents apartats i documents:
A. Memòria. Haurà de tractar els següents punts:

- Descripció de l'arbrat existent i dels condicionaments principals.
- Criteris de disseny:

I. Funcionals i d'usos
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II. Ambientals
III. Paisatgístics
IV. De gestió

- Justificació  tècnica  del  tipus  d'arbrat  triat,  les  seues  característiques  i  necessitats  
particulars.

B. Plànols.
- Planta  general  fitada  d'estat  actual,  assenyalant  l'arbrat  existent,  diferenciant  aquells 

arbres que pogueren veure's afectats per les obres.
- Plànol de l'arbrat proposat
- Plànols de seccions detallades dels diferents estrats vegetals.
- Plànols de detalls de l'execució de la plantació.

C. Document Tècnic per a Protecció de l'Arbrat, si haguera arbrat.

Article 61. Revisió del Projecte.
La documentació mínima exigida, així com tota aquella que el promotor desitge adjuntar, serà 
informada per l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient prèviament a la resolució per l'òrgan 
municipal competent

Article 62. Criteris de disseny.
Es contemplaran tots els aspectes descrits en el Capítol 6 del TÍTOL 1 de la present ordenança. 

CAPÍTOL 2. CONDICIONS MÍNIMES DEL PROJECTE DE VIA ARBORADA.
Article 63. Dimensions de l'arbrat.
Les dimensions de les espècies arbòries condicionen la seua ubicació en el viari.
Atenent al diàmetre de copa, podem distingir:
 Arbres de copa estreta: menys de 4 m d'ample.
 Arbres de copa mitjana: entre 4 i 6 m d'ample.
 Arbres de copa ampla: més de 6 m d'ample.
Per altura, podem establir:
 Arbres d'altura baixa: menys de 6 m d'alt.
 Arbres d'altura mitja: de 6 a 15 m d'alt.
 Arbres d'altura elevada: més de 15 m d'alt.
Considerant el seu màxim desenvolupament, podem establir tres ports:
 Port Menut: Espècie d'altura baixa i copa estreta o mitjana.
 Port Mitjà: Espècie d'altura mitja i copa mitjana.
 Port Gran: Espècie d'altura elevada i copa mitjana o ampla.

Article 64. Servituds.
1. Distància a edificació.
La distància mínima de l'eix de l'arbre a línia d'edificació haurà de ser de 2,5 m.
Les espècies de copa mitjana s'hauran de plantar a un mínim de 3 m de línia d'edificació, i  
en les de copa ampla, la distància mínima serà de 4 m.
Les copes dels arbres han de respectar, sense envair, un espai mínim d’1 metre a partir de 
les façanes, balconades, miradors i voladissos dels edificis.
2. Banda Lliure Per als vianants. 
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L'arbrat (copa i tronc) respectarà, sense envair, una amplària de vorera de 1,5 m, així com  
una altura de passada de vianants lliure de branques de 3 m.
3. Gàlib de trànsit rodat.
Cap part de l'arbre ha d'envair la vertical de la vora de la calçada fins a una altura de 4 m. 
Referent a això, no es considera calçada l'espai d'aparcament. A més, el punt de plantació es 
distanciarà de la vora de la calçada:

- 0,5 m en espècies de copa estreta
- 0,8 m en espècies de copa mitjana
- 1 m en espècies de copa ampla.

4. Senyalització vertical.
Cap  part  de  l'arbre  ha  d'impedir  la  visibilitat  dels  elements  de  senyalització  vertical 
consolidats a una distància de 30 m, des del punt de vista del conductor.

Article 65. Plantació en vorera.
En els projectes de nova urbanització, l'amplària mínima de la vorera per a poder albergar arbrat 
d'alineació serà de 4 metres.
En projectes de reforma de carrers arbrats i en alguns casos s'acceptarà la plantació en ample de 
vorera d'un mínim de 3 metres sempre que siga compatible amb les xarxes de serveis. Haurà de 
proposar-se una espècie de copa estreta i port menut o mitjà.

Article 66. Plantació en la banda d'aparcament.
La plantació es realitzarà en illetes degudament protegides en la banda d'aparcament. El disseny 
del paviment ha d'incloure algun element que evite que puga arribar l'extrem d'un vehicle al  
tronc de l'arbre.
Aquesta  disposició  permet  arbrar  carrers  amb voreres  inferiors  a  3  metres  d'ample  perquè 
allunya l'arbrat de la façana, no envaeix la servitud del vianant i la copa de l'arbre pot volar 
sobre la servitud de trànsit rodat.

Article 67. Plantació en mitjanes i rotondes.
Com criteri general, el dimensionament mínim per a arbrar mitjanes serà de 2 metres d'amplària,  
i en el cas de les rotondes de 6 metres de diàmetre.
Aquestes  dimensions  podran  reduir-se  previ  informe  de  l’Oficina  Local  Agrària  i  Medi 
Ambient. 

Article 68. Escossells.
En la construcció de noves voreres i en la remodelació de les existents, es construiran escossells 
per a plantació d'arbres d'alineació conformement a les següents normes:
 L’escossell estarà format per vores enrasades amb la vorera, amb la finalitat de facilitar la  

recollida d'aigües pluvials.
La superfície  mínima de l’escossell  serà  d'un metre  quadrat  i  l'amplària  mínima de 0,8 m,  
podent ser menor en voreres d'ample reduït, previ informe tècnic de l’Oficina Local Agrària i 
Medi Ambient. En cas d'utilitzar tapadora d’escossell, estaran dissenyats de manera que l'espai  
destinat a allotjar l'arbre puga augmentar-se conforme cresca el grossor del seu tronc, sense que 
la tapadora d’escossell perda la seua forma i dibuix i, al mateix temps, mantinga la solidesa 
original.
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Article 69. Volum de terra útil i superfície permeable.
Independentment  de  la  grandària  de  l’escossell,  per  a  possibilitar  el  desenvolupament  de 
l'exemplar arbori s'haurà de garantir un volum mínim de terra útil. És a dir, que complisca les  
condicions agronòmiques per al desenvolupament radical, tal com estableix l'article 91 , i no 
continga  cap  tipus  de  canalització  destinada  a  conduir  serveis,  ja  siguen aquests  públics  o 
privats, llevat de la xarxa de reg.
Tant en terreny lliure com en àrea pavimentada, el volum de sòl condicionat serà proporcional 
al desenvolupament que s’espera de l'arbre.
Presentarà,  a  més,  una  superfície  permeable  que  permeta  la  ventilació  permanent  del  sòl.  
Aquesta  superfície  de  ventilació  serà  de  terra  lliure,  pavimentada  amb elements  porosos  o 
definida per un escossell en les zones de paviment impermeable i d'acord a la següent taula  
orientativa:

Port Escossell Volum útil Superfície permeable
Menut 1m2 2 m3 1 m2 lliure o 2 m2 pav. porosa
Mitjà 1,5 m2 5 m3 1,5 m2 lliure o 2,5 m2 pav. porosa
Gran  2 m2 8 m3 2 m2 lliure o 4 m2 pav. porosa

Article 70. Marcs de plantació
La  distància  entre  dues  posicions  consecutives  dels  arbres  d'alineació  haurà  d'atendre 
especialment al desenvolupament màxim de l'ample de la seua copa.

Arbres de copa Marc mínim Marc recomanat
Estreta 4 m 5 m
Mitjana 6 m 7 m
Ampla 8 m 10 m

En cas d'una doble alineació o de trama reticulada formada per espècies de diverses categories  
s'establirà com distància mínima la mitjana de distàncies de les espècies participants.

Article 71. Elecció de les espècies.
Serà necessària una curosa elecció de les espècies arbòries que es desitja plantar en relació amb  
la situació, l'ús i l'emplaçament.
S'evitarà l'ocupació de:
 Espècies afectades per plagues o malalties cròniques.
 Espècies amb elevades necessitats hídriques.
 Espècies sensibles a les condicions urbanes.
 Espècies sensibles a les condicions viàries.
 Espècies amb elevades necessitats de manteniment.
 Espècies amb fructificacions molestes.
 Espècies amb espines en zones accessibles.
 Espècies amb fragilitat de branques.
 Espècies amb baixa tolerància a la poda (baixa capacitat de compartimentació)
 Espècies invasores segons DECRET 213/2009, de 20 de novembre, del Consell. 
 Espècies tòxiques. 

Article 72. Plantacions.
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Les plantacions d'arbrat, així com la qualitat del mateix i la qualitat del sòl haurà de regir-se pels  
articles 89 i 91 respectivament de la present Ordenança. 

Article 73. Tutoria.
En general, per a l'arbrat presentat a arrel nua, en cas de necessitar tutoria, es realitzarà en el terç  
més baix del tronc per a mantenir la flexibilitat.  El material de fixació haurà de garantir el  
moviment i el creixement en grossor del tronc, sense lesionar-lo.
En arbres de mota es poden utilitzar els sistemes d'ancoratge subterrani.
En tot cas la tutoria es realitzarà de manera mes favorable per a l’arrelament de l’arbre.

TÍTOL 5 . NORMES BÀSIQUES PROJECTE D'URBANITZACIÓ ZONA VERDA
CAPÍTOL 1. PROJECTE D'URBANITZACIÓ ZONA VERDA

Article 74. Projecte integral.
El projecte s’ha d'elaborar des d'una visió integral de la zona verda i  la ciutat.  Així,  el  seu 
plantejament ha de contemplar els següents aspectes:
 Diversitat d'usos
 Qualitat ambiental
 Adequada gestió dels recursos
 Percepcions vitalment significatives

Article 75. Descripció.
El projecte inclourà una descripció detallada de la zona verda amb especificació dels treballs a 
executar i dels materials i plantes que s’empraran, així com del cost de tot això.
Aquesta descripció abastarà tant la jardineria pròpiament dita com les obres de servei de la zona  
verda  (camins,  enllumenat,  reg,  arreplegada  d'aigües  i  la  gestió  de  residus),  així  com  les 
construccions o obres artístiques i mobiliari.

Article 76. Projecte de zona verda.
El  projecte  constarà  per  una  part  escrita  i  altra  gràfica  (en  format  digital),  l'extensió  i 
complexitat  del  qual  dependrà  de  les  característiques  de  la  zona  verda  a  realitzar,  però 
comprenent sempre els següents apartats i documents:
A. Memòria. Constitueix la descripció de la zona verda des del punt de vista estètic, funcional i  

tècnic. Haurà de tractar com a mínim els següents punts:
 Ubicació i relació amb el planejament vigent.
 Descripció de l'estat actual i condicionaments principals.
 Objectius del projecte.
 Criteris de disseny:

• Funcionals i d'usos
• Ambientals
• Paisatgístics
• De gestió

 Descripció detallada dels treballs a realitzar.
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 Disseny i estructura general, equipament i plantacions.
 Justificació tècnica del tipus de vegetació triat, exposant les diferents espècies vegetals 

utilitzades, les seues característiques i necessitats particulars i en relació amb la futura  
zona verda.

B. Pla d'obres, on s'estableix el termini final així com els parcials de les diferents fases.
C. Plànols. Com a mínim haurien de representar:

 Ubicació de la zona verda.
 Planta general acotada d'estat actual, assenyalant les instal·lacions i vegetals llenyoses 

existents i diferenciant aquells que pogueren veure's afectats per les obres.
 Planta acotada: camins, edificacions, mobiliari i plantacions.
 Perfils: moviments de terres.
 Conduccions i instal·lacions: electricitat, fontaneria i sanejament.
 Detalls: constructius, plantacions, etc.
 Específicament, han de presentar-se els següents plànols:

• Plànol de la vegetació existent.
• Plànol de la vegetació proposada.
• Plànol de la xarxa de drenatge.
• Plànol de la xarxa de reg.
• Plànols de seccions detallades dels diferents estrats vegetals.
• Plànols de detalls de l'execució de la plantació.
• Plànols de detalls constructius d'elements auxiliars.

D. Plec de Condicions que constarà dels següents apartats:
 Condicions generals.
 Condicions dels materials.
 Execució dels treballs.
 Mesurament i abonament (unitats d'obra).
 El Plec de Condicions ha d'incloure les Mesures Protectores i Correctores, així com la 

descripció detallada del Projecte de reg.
E. Pressupost d'execució que inclourà els mesuraments i preus de les diferents unitats d'obra 

definides en el Plegue de Condicions, així com els imports finals.
F. Estudi Bàsic o Projecte de Seguretat i Salut.

Article 77. Mesures protectores.
Es redactaran les mesures protectores dels béns patrimonials a respectar atenent a les condicions 
de l'espai en el qual es realitzarà la intervenció i a les característiques del Projecte. Açò inclou:
 Protecció i aprofitament de terra vegetal.
 Protecció de recursos hídrics (fonts, deus, masses i cursos d'aigua).
 Protecció d'àrees de vegetació.
 Protecció directa i indirecta d'arbres i arbustos.
 Avaluació de la viabilitat de trasplantament de l'arbrat afectat.

Article 78. Mesures correctores.
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Per a disminuir els possibles efectes negatius de l'obra en els recursos naturals i en la vegetació  
existent, s'establiran prèviament unes mesures correctores.

Article 79. Reg.
Tota zona verda de nova creació ha de disposar d'un sistema de reg adequat a les condicions de 
l'espai i als elements vegetals que la componen.

1. El  projecte  de  zona  verda  ha  d'incloure  un  estudi  de  les 
necessitats hídriques i un Projecte de reg.

2. En les zones verdes de nova creació la superfície de la qual de 
plantació  real  siga  superior  a  25.000 m²,  serà  preceptiva la  presentació d'un  Estudi 
d'alternatives de reg amb aigua no potable.

3. S'analitzarà en cada escomesa d'aigua la possibilitat d'emprar 
aigües reutilitzades.

4. Les  característiques  de  la  xarxa  de  reg  es  regiran  per  les 
Normes Tecnològiques de jardineria i paisatgisme del Col·legi d'Enginyers Tècnics de 
Catalunya. 

Article 80. Documentació mínima necessària.
Tot projecte de creació o de reforma de zona verda constarà de:
 El Projecte de zona verda descrit en l'article 77
 Mesures Protectores i Correctores, així com les partides pressupostàries que se’n deriven.
 Projecte de Reg que formarà part integrant del Projecte de zona verda i com a tal quedarà 

reflectit en tots els seus apartats.

Article 81. Revisió del projecte.
La documentació mínima exigida, així com tota aquella que el promotor desitge adjuntar, serà 
informada pel departament d'Obres i Projectes i per l'Oficina Local Agrària i Medi Ambient,  
previ a la resolució per l'òrgan municipal competent.

Article 82. Alçament topogràfic.
Les actuacions sobre zones verdes han de ser alçades topogràficament i comunicades a la Unitat  
de Topografia i Cartografia per a la seua inclusió en la base municipal.

CAPÍTOL 2. CONDICIONAMENTS DEL PROJECTE DE ZONA VERDA
Article 83. Superfícies mínimes .
Les mitjanes de calçades haurien de tenir com a mínim 1 m d'amplària per a poder ser dotades 
d'una plantació d'arbustos. S'establirà amplàries mínimes de 2 m per a aquelles mitjanes en les 
quals es pretenga instal·lar una filera d'arbres.
Les mitjanes haurien d'amidar un mínim de 4 m per a poder incorporar arbrat de gran port.

Article 84. Viaris.
1. No es plantarà gespa en cap viari sense previ informe de l’Oficina Local Agrària i Medi  

Ambient para no incrementar de forma onerosa els actuals consums hídrics i els costos de  
manteniment.

2. En les mitjanes dels vials i en els parterres de difícil accés, es plantaran plantes que tapen el  
sòl, no xafables, i de baixos requeriments.
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3. En els parterres en vorera, es plantaran cespitoses de baixos requeriments que es puguen 
xafar. En defecte d'això s'utilitzaran materials d'encoixinat que eviten el desenvolupament 
de males herbes, conserven la humitat i permeten el xafat.

4. En els parterres de fins a 1 m d'amplària, que actuen de separació, es recomana utilitzar  
arbustives monoespecífiques amb baixos requeriments i possibilitat de retallada.

5. En els parterres entre 1m i 4 m d’ample, es fomentarà la plantació de masses arbustives de 
no més de 1 m d'alt i de manteniment baix.

6. En els parterres de major dimensió, es recomana alternar diverses espècies arbustives de 
característiques distintes (altura, forma, floració...) i respectar el seu port natural.

7. En els viaris arbrats i passejos, es garantirà un mínim del 50% de cobertura arbòria per a  
obtenir  beneficis  ambientals  significatius.  Per  a  això,  caldrà  compaginar  el  disseny del  
carrer amb la plantació d'arbres d'ombra, facilitant el seu adequat desenvolupament.

8. Les voreres hauran de tenir un mínim de 3 m d'amplària per a ser dotades d'arbrat d'ombra  
en alineació.

9. Les condicions de disseny i plantació d'arbrat viari estaran regulades en el Títol 4 de la 
present Ordenança.

Article 85. Places, Parcs i Jardins.
1. El disseny de l'espai que inclou cespitosas que es poden segar no presentarà formes en punta 

o superfícies inferiors als 500 m2.
2. En els parterres de grans dimensions es podrà utilitzar, segons les seues característiques, 

plantes que tapen el sòl, i cespitoses de baix manteniment o potenciar la formació de prada.
3. Sota les agrupacions denses d'arbrat es prevaldrà la plantació de tapissants amb tolerància a 

l'ombra.
4. En els talusos s'entén convenient la utilització de plantes colonizants amb estratègies de  

propagació.
5. En els espais naturals es respectarà la prada natural o, en defecte d'això, es potenciarà la  

seua nova implantació.
6. S'evitarà la plantació de tanques de retallada geomètrica i grups de planta de temporada. 

També, es reduirà la plantació de rosers als mínims imprescindibles per a evitar elevats 
costos de manteniment.

7. En les places i jardins és recomanable plantar una proporció significativa (aproximadament 
un 30%) d'arbrat perennifoli.

8. En els parcs i espais verds superiors a 5000 m2, si el servei de manteniment de parcs i 
jardins així ho requereix, s'haurà de construir un menut magatzem d'eines i productes.

Article 86. Vegetació existent.
1. S’haurà de respectar els arbres existents en els terrenys objecte d'urbanització que determine 

l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient.
2. Aquests exemplars es protegiran contra els danys que la realització de les obres poguera 

infligir-los, atenint-se al disposat en el Capítol 2 del Títol 3 de la present ordenança.
3. No es permetrà cap alteració del nivell del sòl de l'àrea de vegetació sense un estudi previ de  

les conseqüències de l'afectació i el corresponent informe de l’Oficina Local Agrària i Medi 
Ambient Urbà.

4. Només previ  informe de la  de l’Oficina Local  Agrària  i  Medi  Ambient  Urbà es  podrà  
procedir a la supressió d'elements arboris.
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Aquesta  òrgan  podrà  autoritzar  el  trasplantament  dels  arbres  afectats,  previ  estudi  de 
viabilitat  favorable.  El  cost  de  l'operació,  en  cas  de  realitzar-se,  correrà  a  càrrec  dels  
promotors de l'obra.

Article 87. Elecció de les espècies.
Serà necessària  una curosa elecció de les espècies que es  desitja  plantar  en relació amb la  
situació, l'ús i l'emplaçament.
S'evitarà l'ocupació de:
 Plantes afectades per plagues o malalties cròniques.
 Vegetals amb elevades necessitats hídriques.
 Espècies sensibles a les condicions urbanes.
 Plantes amb elevades necessitats de manteniment.
 Arbres amb fructificacions molestes.
 Arbres amb espines en zones accessibles.
 Arbres amb fragilitat de branques.
 Plantes invasores. 
 Plantes tòxiques. 

Article 88. Qualitat del material vegetal.
Les plantes  que es preveu constituiran l'espai  verd projectat,  hauran de reunir  una sèrie de  
característiques que garantisquen la seua implantació i bon desenvolupament.
Per  al  subministrament  del  material  vegetal  se  seguiran  les  “Normes  Tecnològiques  de 
Jardineria i Paisatgisme” del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles  
de Catalunya.

Article 89. Espai de plantació.
Abans de decidir la plantació d'un arbre o arbust s'ha d'avaluar si l'emplaçament compleix les  
condicions mínimes per a garantir el seu desenvolupament.
Els aspectes que condicionen un espai de plantació són:
 Espai aeri disponible igual o superior al volum màxim esperat.
 Ús i freqüència de l'entorn compatible amb la forma de l'exemplar.
 Volum subterrani útil suficient per al desenvolupament radical.
 Condicions edàfiques viables agronòmicament.
 Disponibilitat d'aigua en la quantitat i qualitat necessàries.

Article 90. Qualitat del sòl.
La vida de la planta està condicionada a la qualitat del sòl. Si el sòl original no garanteix les 
condicions necessàries per al desenvolupament del vegetal, haurà de realitzar-se esmenes que 
garantisquen:
Ventilació: Facilitat de penetració a les noves arrels.
Drenatge correcte: Retenció de l'aigua: 15 a 30% del volum
Conductivitat elèctrica a 25º C; igual o inferior a 2 dS/m.

pH entre 5,5 i 8.
Relació C/N entre 8 i 15
Estabilitat (mantenir les propietats físiques en el temps).
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Article 91. Plantacions.
1. S’haurà de prendre precaucions en el transport i estacionament del material a plantar. Les 

plantes viatjaran convenientment protegides del vent, de les vibracions i dels colps.
2. La recepció de la planta haurà de coordinar-se amb els treballs de plantació, a fi d'evitar  

sotmetre als exemplars a condicions inadequades innecessàries. Si escau, s'haurà d'establir 
les condicions d'estacionament. És necessari condicionar un lloc protegit del sol i del vent 
que mantinga unes condicions d'humitat amb drenatge correcte.

3. En la recepció de la planta es comprovarà que compleix les condicions de qualitat exigides i  
es corregiran els menuts defectes detectats:
- branquetes o arrels lesionades pel transport.
- repàs dels talls de poda, tant de branques com d'arrels.
- forquetes i xucladors.

4. La poda de formació no ha de realitzar-se fins que l'exemplar haja arrelat en la seua nova 
ubicació.

5. El clot de plantació ha de garantir les dimensions mínimes per al desenvolupament inicial  
del sistema radical. El diàmetre del clot ha de ser, almenys, una vegada i intervé l'amplària  
de la mota o del sistema radical.

6. La  plantació  pròpiament  dita  comença  amb  la  col·locació  de  la  planta  en  el  lloc  de 
plantació.  És  molt  important  que  la  profunditat  siga  l'adequada  per  al  seu  posterior 
desenvolupament. El nivell l’establirà el coll de l'arrel (cal preveure l'assentament de les 
terres).
En l'operació de plantació, no es deixaran zones falses amb borses d'aire. En finalitzar, es  
realitzarà un reg profund per a assentar els materials.

Article 92. Elements auxiliars.
S’haurà de preveure els tancaments i senyalitzacions necessaris per a facilitar en l'etapa inicial  
el  desenvolupament dels vegetals plantats. Així mateix, ha d'establir-se la convenient tutoria 
dels elements arboris, especialment els d'alineació.
L'arbrat presentat a arrel nua, en cas de necessitar tutoria, serà realitzat en el 1/3 més baix del  
tronc per a mantenir la flexibilitat. El material de fixació haurà de garantir el moviment i el  
creixement en grossor del tronc, sense lesionar-lo.
En arbres de mota s'utilitzaran sistemes d'ancoratge subterrani.

Article 93. Qualitat de l'aigua
L'aigua  a  utilitzar  per  al  reg  de  les  plantes  haurà  de  complir  les  següents  característiques  
fisicoquímiques:
Nivell de pH; entre 6,5 i 8,4 (preferiblement neutre).
Conductivitat elèctrica a 25 º C: menor a 2,25 dS/m.
Contingut de sals dissoltes: inferior a 1 g/l
Oxigen dissolt: superior a 3 mg/l
Contingut de clorurs: inferior a 0,29 g/l. El bor no ha de sobrepassar els 0,5 mg/l i els sulfats  
han de ser inferiors a 0,3 g/l
Activitat del Na: el SAR no ha de ser superior a 15
Contingut de carbonats sòdics residuals: inferior a 1,25 mq/l
Duresa total: inferior a 0,22 g/l de CO3Ca.
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Es  podrà  usar  aigua  reutilitzada,  sempre  que  es  complisquen  les  característiques  dalt  
assenyalades i se seguisca un estricte control de paràmetres microbiològics que garantisquen la 
seua innocuïtat.

Article 94. Infrastructures i Serveis.
Els  espais  verds  concebuts  com  àrees  de  descans  i  esbargiment,  haurien  de  dotar-se  dels 
elements d'equipament suficients per a facilitar l'estada dels usuaris.  Aquests elements,  amb 
independència dels destinats a la il·luminació, consistiran com a mínim en bancs i papereres.
Els elements d'equipament i ornat dels nous espais verds, compliran amb les normes municipals 
en les seues característiques i instal·lació i quant a la seua forma i estètica, s'atindran si escau als  
models normalitzats per l'Ajuntament.
Els jocs infantils estaran col·locats segons les distàncies de seguretat que estipula la legislació  
específica aplicable. El tipus de paviment localitzat  sota els elements de joc s'ajustarà a les  
característiques de la instal·lació i a la normativa vigent.
Es tindran en compte les possibles interferències entre l'equipament i el desenvolupament de 
l’arbrat especialment en el cas d'enllumenat.

Article 95. Senyalització informativa i didàctica.
S'haurà d'estudiar l'oportunitat per a la senyalització informativa i didàctica de les noves zones  
verdes.  Aquesta informació podrà referir-se  tant  als  aspectes  culturals,  ecològics,  botànics  i  
paisatgístics d'interès, com als d'educació en el respecte als elements comuns.

TÍTOL 6. LLICÈNCIES, EXECUCIÓ I RECEPCIÓ D'OBRES “QUE INCLOGUEN LA 
CREACIÓ DE ZONES VERDES O PLANTACIÓ DE VIALS”

CAPÍTOL 1. LLICÈNCIES
Article 96. Llicència d'Obra. 
La creació, i si escau, reforma de zones verdes o els projectes d'urbanització que incloguen la  
plantació de vials estarà subjecta a llicència municipal.
Aquesta podrà ser sol·licitada per persona física o jurídica i serà l'única responsable enfront de 
l'Administració que actua del compliment de totes les obligacions que del contingut d'aquesta  
ordenança es deriven.
En el cas que les obres afecten, -o puguen afectar- a arbrat viari, zones verdes o enjardinaments  
de caràcter públic; previ a l'inici de les obres es dipositarà l'aval que determine l’Oficina Local 
Agrària i Medi Ambient para garantir la deguda protecció o reposició de l'arbrat i plantacions. 
Quan s'afecte a un arbre o plantació en l'execució de les obres, no havent-se contemplat aquesta 
afecció en el projecte autoritzat, existirà una indemnització per part de l'interessat. 
La valoració de l'afecció a algun arbre o plantació es realitzarà per l’Oficina Local Agrària i  
Medi Ambient, i per al cas d'arbrat, s'estimarà mitjançant l'aplicació del barem de la Norma de  
Granada.
Una vegada obtinguda la llicència d'obra, haurà de comunicar-se per escrit a l’Oficina Local  
Agrària i Medi Ambient el nom de la persona i empresa responsables de l'execució del projecte 
de zones verdes. També, haurà de comunicar-se els canvis o substitucions que puguen produir-
se en el transcurs de l'obra.
Durant  l'execució  de  les  obres  serà  obligatori  disposar  en  el  lloc  dels  treballs  la  llicència  
municipal corresponent.
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Una vegada finalitzades les obres; l'aval es retornarà a petició de l'interessat i previ informe  
favorable de l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient.

Article 97. Ocupació de la via pública.
L'ocupació de la via pública o d'una zona pròxima a la futura zona verda mitjançant casetes,  
materials,  contenidors  o  maquinària,  haurà  de  disposar  de  la  corresponent  autorització 
municipal.  L'obra  romandrà  degudament  senyalitzada  durant  tota  la  seua  execució  i  es 
mantindran aquells passos de vianants necessaris per a un desenvolupament normal de l'activitat  
urbana.
S'haurà de mantenir en tot moment l'ordre i la neteja en la zona d'afectació, sense envair l'espai  
de domini per als vianants.

CAPÍTOL 2. EXECUCIÓ D'OBRES
Article 98. Regulació d'activitats.
Els  treballs  relatius  al   condicionament  de  zones  verdes  s’hauran  d’executar  d'acord  al 
corresponent projecte.
Les  obres,  elements  constructius  i  d'equipament  haurien d'atenir-se  a  la  seua  reglamentació 
específica. Quant a jardineria atendran a l'exposat en aquesta Ordenança.

Article 99. Control durant l'obra.
L’Oficina Local Agrària i Medi Ambient serà oportunament informada del començament de 
l'obra.
Els tècnics municipals podran realitzar les visites d'inspecció que consideren oportunes al llarg  
de l'execució dels treballs i hauran de tenir a la seua disposició el Llibre d'Ordres per a reflectir  
qualsevol incidència o modificació.
Qualsevol modificació en el projecte aprovat haurà de ser autoritzada expressament per l'òrgan 
municipal competent i els sol·licitants haurien de presentar els documents aclaridors dels termes 
modificats.
Si les inspeccions municipals conclogueren en un incompliment de la normativa vigent o de 
l'exposat  en  el  projecte,  es  podrà  procedir  a  la  paralització  cautelar  de  les  obres  fins  a 
l'acomodació al projecte aprovat o a la normativa exigible.

CAPÍTOL 3. RECEPCIÓ DE LES OBRES
Article 100. Acceptació i recepció.
Una vegada finalitzada l'obra per part de la promotora i sent preceptiu l'informe de l’Oficina 
Local Agrària i Medi Ambient sobre l'adequació dels treballs realitzats, l'Ajuntament d'Oliva 
procedirà, si escau, a l'acceptació i recepció de l'obra.

Article 101 Control de l'any de garantia i manteniment.
El promotor serà el responsable de la conservació de la zona verda durant el primer any. Aquest 
haurà de resoldre qualsevol incidència que es produïsca, llevat d’actes vandàlics.
El període de garantia serà com a mínim d'un any.
Les tasques de manteniment les supervisarà el departament de Manteniment d'Infrastructures a  
través de la Brigada de Parcs i Jardins amb la col·laboració de l’Oficina Local Agrària i Medi  
Ambient.  La creació,  i  si  escau,  reforma de zones verdes o els  projectes d'urbanització que  
incloguen la plantació de vials estarà subjecta a llicència municipal.
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Aquesta podrà ser sol·licitada per persona física o jurídica i serà l'única responsable enfront de 
l'Administració que actua del compliment de totes les obligacions que del contingut d'aquesta  
ordenança es deriven.
 

TÍTOL 08 . RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL 1. NORMES GENERALS

Article 102.
Constitueix infracció administrativa les accions o omissions que representen vulneració de les  
seues indicacions, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de la present ordenança.

Article 103.
Aquesta  acció  podrà  ser  denunciada  pels  serveis  municipals  d'aquest  Ajuntament  o  per 
qualsevol persona física o jurídica.

Article 104.
La tramitació de les  denúncies  formulades,  es  realitzarà  d'acord a  la  normativa general  del  
procediment administratiu.

Article 105.
Només podran ser  sancionades per  fets  constitutius  d'infracció de la  present  Ordenança les 
persones físiques o jurídiques que resulten responsables dels mateixos.
Quan la infracció consistisca en l'incompliment d'obligacions imposades a diverses persones 
conjuntament, respondran totes elles de forma solidària.

CAPÍTOL 2. CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS
Article 107.
La  classificació  de  la  infracció  i  la  imposició  de  la  sanció  tindrà  una  relació  ponderada  i  
adequada als fets, segons
els següents criteris:
 L'existència d'intencionalitat o reiteració
 La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
 La reincidènciaa en el període d'un any, de més d'una infracció de la mateixa naturalesa.
 La transcendència social o ecològica

Article 108.
Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Es consideren infraccions molt greus:
 L'execució d'obres sense Llicència Municipal.
 Ocupació  de la  via  pública  amb materials  i/o  equips  sense disposar  de  la  corresponent 

autorització municipal.
 Causar qualsevol dany o deterioració a arbres catalogats.
 Talar arbres considerats exemplars, provocar la seua mort o infligir danys o mutilacions que 

facen considerar la seua pèrdua.

Pàgina: 67



 No reposar els arbres i/o arbustos afectats per obres.
 No abonar la indemnització equivalent al valor dels elements afectats.
 Encendre foc, fora de les zones determinades a tal fi.
 Les tipificades com infraccions greus quan hagen ocasionat perjudicis de caràcter molt greu.
 La comissió de més d'una infracció greu en el període d'un any.
Es consideren infraccions greus:
 Talar arbres contravenint els informes de l'Oficina del Paisatge Urbà.
 Clavar grapes, claus o qualsevol element anàleg al tronc o a les branques dels arbres.
 Causar ferides, tallar o arrancar arrels, branques, fulles, flors, fruits o llavors de les diferents  

espècies vegetals.
 Obstaculitzar o dificultar les inspeccions dels tècnics municipals.
 No protegir  de  forma adequada  els  elements  dels  espais  verds  afectats  per  obres  o  no 

guardar  les  distàncies  reglamentàries  als  elements  vegetals  en  l'obertura  de  rases  o 
excavacions.

 Incomplir els terminis de restitució a l'estat original de l'espai verd afectat per la realització  
d'obres o altres activitats.

 Abocar  líquids  residuals  o  nocius,  dipositar  materials  de  construcció,  enderrocs  o eines 
sobre elements d'equipament o adorn, gespes, plantacions i proximitats d'arbustos o arbres i 
els seus escossells.

 Causar danys als elements d'infrastructures i serveis.
 Les tipificades com infraccions lleus quan hagen ocasionat perjudicis de caràcter greu.
 La comissió de més d'una infracció lleu en el període d'un any.
Es consideren infraccions lleus:
 Embrutar els espais verds o els seus elements en aspectes no contemplats com infraccions  

greus.
 Tallar o arrancar fulles, flors o fruits dels vegetals presents en la zona verda.
 Deteriorar les plantacions de les zones verdes i els arbres. 
 Totes  aquelles  accions  o  omissions  que  contravinguen  les  disposicions  de  la  present  

Ordenança i que no estiguen arreplegades en les tipificacions anteriors.

CAPÍTOL 3. SANCIONS
Article 109.
En aquesta ordenança les infraccions se sancionaran de la següent forma:
Les infraccions molt greus, amb multes des de 361 € a 900 €
Les infraccions greus, amb multes de 181 € a 360 €
Les infraccions lleus, amb multes de 60 € a 180 €

Article 110.
Amb independència de les sancions a què poguera haver lloc, podran adoptar-se les següents 
mesures:
a) L'infractor tindrà l'obligació de reparar el dany ocasionat, d'acord als criteris que marquen 

l’Oficina Local  Agrària  i  Medi  Ambient.  Així  mateix,  l'Administració  Municipal  podrà 
subsidiàriament procedir a la reparació a costa de l'obligat.
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Els  danys causats  a  l'arbrat  seran valorats  per  l’Oficina Local  Agrària  i  Medi  Ambient  
segons l'establert en Capítol 3 del Títol 3 de la present ordenança.

b) En cas d'incompliment de les normes referents a l'execució dels diferents treballs relatius a  
instal·lació de proteccions, neteja i cura dels espais verds podrà decidir-se la realització dels  
mateixos  de  forma  subsidiària  per  part  dels  serveis  municipals,  corrent  a  càrrec  dels 
infractors l'import d'aquests treballs.

c) Si  en el  curs  de les  inspeccions que els  Serveis  Tècnics  Municipals  realitzen durant  el 
desenvolupament  de  les  actuacions  o  treballs  que  afecten  a  espais  verds,  s'observara 
l'incompliment de l'establert en aquesta Ordenança, podrà adoptar-se com a mesura cautelar 
la  paralització  de  les  activitats,  prèvia  a  la  tramitació  del  corresponent  expedient 
sancionador.

d) L'incompliment de les condicions de llicència podrà comportar la revocació de la mateixa, 
d'acord amb els procediments de revisió dels actes administratius.

e) quan les  activitats  a  realitzar  afecten  a  un  element  arbori  i  puguen constituir  un  perill  
potencial per a aquest, es podrà exigir el dipòsit d'una fiança específica, que garantisca la 
cobertura dels possibles perjudicis.”

Segon.- Disposar  la  submissió  de  la  present  modificació  a  un  període  d'informació 
pública d'un mes, en la forma prevista en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora  de  les  Bases  de  Règim Local,  amb  caràcter  previ  a  la  seua  aprovació 
definitiva.

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ DE LA REGIDORA 
SRA.  PASTOR  SOBRE  ELIMINACIÓ  DE  TAXA  OCUPACIÓ  DE  VIA 
PÚBLICA A BARS I SIMILARS.

Es dóna compte de la moció, que és del següent tenor literal:

“YOLANDA PASTOR BOLO,  com a  regidora  de  l’Ajuntament  d’Oliva  i  d’acord  amb la 
Legislació  de  Règim  local,  presente  la  següent  moció,  i  sol·licite  la  seua  inclusió,  per  la 
Presidència, en el Ple Ordinari del dia 27 de gener del 2011, així com el seu posterior debat i  
aprovació

MOCIÓ
ANTECEDENTS:

El sector d’hostaleria i restauració d’Oliva es un dels sectors més importants de la nostra ciutat, 
i que en l’actualitat compta amb més de dos-cents establiments oberts al públic, si sumem les 
distintes qualificacions existents d’establiments, entre bars, cafeteries i restaurants.

Un col·lectiu  emprenedor  que està  integrat  majoritàriament  per  microempreses,  estant  estes 
dirigides en gran mesura per empresaris autònoms, que tenen contractats a càrrec seu a una o 
més persones.
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Este  teixit  empresarial  tan important  per  a  la  nostra  ciutat  s’està  veient  afectat,  com altres  
sectors, per la difícil  situació econòmica que travessa el nostre país en estos moments, pels  
motius i amb conseqüències conegudes per tots.

A esta situació tan complicada que travessa el sector hostaler i de restauració se li ha sumat en 
l’últim mes l’entrada en vigor de la nova llei antitabac.

La Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre,  
de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el  
consum i la publicitat dels productes del tabac, l’objectiu de la qual és ampliar la prohibició de 
fumar en espais tancats i que té com a finalitat millorar la salut publica del espanyols, està tenint  
unes conseqüències dissuasòries en el consum del tabac a nivell general, de la qual cosa ens  
alegrem.

Un altre aspecte, preocupant per als xicotets empresaris, és que de manera col·lateral ha produït  
un  efecte  dissuasori  d’estada  menor  en  els  establiments  públics  d’hostaleria  pels  clients  
habituals, amb la consegüent minva d’ingressos per als empresaris autònoms que regenten estos 
establiments.

Atés que l’article 2 apartat 2n de la Llei 28/2005 establix que a l’efecte d’esta norma, en l’àmbit  
de l’hostaleria, s’entén per espai a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que estant cobert 
estiga rodejat lateralment per un màxim de dos parets, murs o paraments. I atés que este article  
deixa una via oberta perquè els empresaris i clients no incomplisquen la Llei amb la utilització 
de la via publica amb taules i cadires dels establiments.

Per això, entenem que hem de facilitar el compliment de la llei des de l’Ajuntament, i des d’esta  
institució s’ha de fer tot el que estiga en la seua mà i prendre mesures efectives per a recolzar els  
empresaris de bars, restaurants i altres establiments en estos moments tan complicats que està  
vivint el sector.

A més, valorem de manera positiva altres mesures, que també considerem necessàries, i que ja 
s’han  sol·licitat  i  plantejat  entre  les  delegacions  competents  d’este  Ajuntament  i  el  sector 
hostaler,  com la modificació de l’ordenança municipal  reguladora de l’ocupació del  domini 
públic amb terrasses de taules i cadires i altres ocupacions vinculades a establiments mercantils,  
a fi de facilitar els tràmits i requisits en la instal·lació de terrasses en la via publica.

Finalment, i vist que la legislació d’Hisendes Locals i de Règim local establix mecanismes i 
procediments per a adoptar acords en circumstàncies i fets com el que ara es proposa.

Pels  antecedents,  fets  i  fonaments  adduïts  en  la  part  expositiva  ES  PROPOSA  A 
L’AJUNTAMENT PLE l’adopció de l’acord següent:
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Primer  i  únic.- Que  s’eximisca  als  bars,  cafeteries,  restaurants,  Pubs  i  altres  establiments 
semblants previstos en les ordenances, de pagar la taxa o bé es bonifique al 100% dita taxa 
municipal per Ocupació de via publica pel concepte de taules i cadires amb finalitat lucrativa,  
durant l’any 2011, utilitzant la formula legalment prevista per la Llei, i que des del Departament  
d’Intervenció i Tresoreria Municipal s’aconselle.”

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

 Sr.  Sabater  Savall:  “Supose  que  ens  pertoca  primer  intervindre,  per  tal 
d’argumentar  la  urgència,  o  la  no  urgència  de  la  moció.  I  després  passar  al 
contingut. Jo volia comentar que hi ha un costum, un acord diria jo, segons el qual 
les  mocions  s’han  de  tractar  prèviament  en  la  comissió  corresponent,  llevat 
d’aquelles que són conjuntes, o que estan consensuades entre els grups polítics. Açò 
no  és  un  caprici;  l’acord  està  pres  perquè  algunes  de  les  mocions  tenen 
conseqüències,  o  requereixen  d’informes  jurídics,  o  d’informes  econòmics  dels 
departaments de l’ajuntament.  En concret aquesta és de les mocions que entraria 
dins  d’aqueix  paquet  de  mocions  que  requereixen informes  previs.  Suposes  que 
saben,  perquè  porten  uns  quants  anys  ací  en  l’ajuntament  com  a  regidors,  que 
qualsevol  modificació  de  les  ordenances  fiscals  requereix  memòria  econòmica, 
requereix informe d’Intervenció  per a  la  seua aprovació.  Aquest  regidor  que els 
parla, que és responsable del Departament d’Intervenció, ha hagut d’endarrerir en 
moltes ocasions modificacions d’ordenances més d’un mes, precisament per la falta 
dels  requisits  previs  que  exigeix  la  llei,  la  memòria  econòmica  i  els  informes 
d’Intervenció corresponents. Per tant entenc que la moció, i si no és així el secretari 
que  ens  ho  esclaresca,  no  hauria  de  votar-se  sense,  o  aprovar-se  sense,  perquè 
suposa una modificació de l’ordenança. Sense anar més lluny, i sense voler entrar en 
un  terreny  que  és  jurídic  i  que  jo  no  controle  excessivament,  i  simplement  per 
l’experiència d’estar en aquesta delegació em fa saber aqeustes coses, en concret la 
modificació  de  les  ordenances,  d’aquestes  ordenances  si  es  produeix,  no  podria 
entrar en vigor fins el 2012. No es pot aprovar una ordenança per a 2011. Per tant, 
qualsevol modificació que es faça sobre aquesta ordenança, necessàriament hauria 
d’entrar en vigor en 2012. Per tant no veig que siga urgent, perquè la seua apliació 
no pot ser fins a gener de 2012, i evidentment requereix d’una sèrie d’informes que 
en aquest moment no es tenen.”

 Sra. Pastor Bolo: “Alguna cosa curteta. No és una moció urgent, i jo sí que pose 
que des del Departament d’Intervenció i Tresoreria es tinga en compte i s’estudie, 
per  tal  d’estar  sal  costat  dels  hostalers  en  aquestes  situacions;  perquè  en  molts 
pobles s’està fent, i pense que a Oliva es podria fer alguna cosa. No és urgent; no és  
una moció urgent.”
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 Sr. alcalde: “Doncs així ho farem, i que es passe a la comissió corresponent.”

 Sr. Soria Calatayud: “Una qüestió. Com s’ha quedat? Es retira o es queda sobre la 
mesa?”

 Sr. Sabater Savall: “Jo entenc que es passarà a la pròxima Comissió d’Hisenda.”

Així  doncs,  no  es  considera  la  urgència  de  la  moció,  però  es  portarà  a  la  pròxima 
Comissió d’Hisenda i Béns Municipals.

Abans de passar al torn de precs i preguntes, a causa que el Sr. Sabater manifesta la  
voluntat  d’intervindre,  el Sr. alcalde concedeix un torn de paraula,  i  es manifesta el 
següent:

 Sr. Sabater Savall: “Una qüestió prèvia, Sr. alcalde. És un prec, però no és un prec 
polític. Crec que no alterarà l’ordre de precs i preguntes que s’ha establert. És que 
des  que  ha  començat  el  plenari  tinc  una  impressió  rara,  i  crec  que  no  em 
correspondria  a  mi,  ja  que  no  sóc  l’assessor  jurídic,  ni  de  l’Alcaldia,  ni  de 
l’ajuntament.  He  de  manifestar  que  m’he  quedat  sorprés  que  davant  la  qüestió 
d’ordre manifestada per la regidora Yolanda Pastor, no haja hagut cap aclariment 
jurídic.  Al  nostre  grup,  supose  que  a  tots  els  regidors  de  l’ajuntament,  ens  han 
facilitat aquest matí un informe jurídic, que ahir ja ens van avançar el secretari i el 
TAG, advocat d’Urbanisme, i la Sra. interventora, en una reunió de treball que es va 
realitzar, a la qual estaven convidats tots els regidors, i segons el qual tots els punts 
de la moció a la qual s’ha fet referència en la qüestió d’ordre, eren no ajustats a dret.  
Jo no tinc clar si aqueixa moció no ha vingut a l’ordre del dia perquè en el moment 
de  convocar  el  plenari  no  estaven  els  informes  pertinents,  malgrat  que  sé  que 
l’Alcaldia  ha  estat  durant  l’últim  mes  insistint  per  aconseguir-los,  o  si  era 
simplement perquè l’informe deia, com he dit, que totes les propostes, les quatre, 
eren no ajustades a dret. Parlant clar i ras, eren il·legals, i per tant que no es podia 
portar al plenari una moció on, si prosperava, estàvem acordant alguna cosa il·legal 
en tots els seus punts. I per tant, nul de ple dret. Aleshores jo, no és una qüestió 
política,  però  sí  que  m’agradaria  demanar-ho  al  secretari  que  m’esclaria  aquest 
extrem, perquè clar, era una qüestió d’ordre i no es podia intervindre per part dels 
polítics, però m’he quedat sorprés que no es manifestara alguna cosa al respecte.”

 Sr. secretari: “Jo respecte l’opinió de la Sra. Yolanda Pastor, però em reafirme i 
crec que aquest plenari està ben convocat.”
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 Sra. Pastor Bolo: “Ahir vam assistir pràcticament tota la corporació. Jo pense que 
si l’ordre del dia jo el vaig rebre dimarts, els informes no els teníem, però no hauria 
costat  res posar-ho ja  en l’ordre del  dia.  És  una moció  presentada  en el  plenari 
anterior, en la qual tots ací vam estar d’acord que la moció, el fons estava bé, però 
que la forma legalment s’havia de retocar. Fins ahí jo estic d’acord; però jo no he 
vist cap moció que es puga retocar el que ací estaven tots parlant. És a dir, si el fons 
està bé, anem a solucionar, i a agarrar un compromís per part de la corporació. Jo 
hui he rebut, a les 12 de migdia, l’informe; però bé, jo no el veig firmat per ningú, ni 
pel secretari general d’aquesta casa, ni per cap funcionari. Jo pense que no sé si s’ha 
de portar al plenari. Jo és la meua interpretació; si en algun cosa estic equivocada, 
em rectifica.”

 Sr. secretari: “L’informe l’hem rebut per correu electrònic, hui; de totes formes, 
tant el Sr. Mansanet, com jo, assumim en la seua integritat aqueix informe.”

 Sr. Soria Calatayud: “El Sr. secretari ha esclarit part del que jo anava a manifestar; 
però bé. Vosté, Sr. alcalde, va dir en l’últim plenari, i a la qual cosa ens vam adherir  
tots els grups, que es necessitava tres tipus d’informes. Calia un informe jurídic, un 
informe tècnic, i una informe d’Intervenció. Vosté va al·ludir a aquestes tres raons 
per deixar sobre la mesa, recordem que sobre la mesa significa que s’ha de tractar, 
obligatòriament,  en la següent convocatòria,  o almenys és el  que jo tinc entés.  I 
resulta que en la següent convocatòria no estan els informes, ni està en l’ordre del 
dia.  Vosté  va  adquirir  un  compromís,  vosté  com  a  alcalde  de  l’ajuntament  i 
president d’aquest plenari, va adquirir un compromís davant del plenari d’aqueixes 
actuacions, i no l’ha complit. I ho sent; no em val dir i reiterar que no m’han fet cas. 
Jo li dic a vosté que el que ha de fer és que li facen cas. Si feia falta un informe  
d’Intervenció, i hi ha uns terminis per tal de fer-nos arribar als regidors aqueixos 
informes, vosté haurà de fer el que estiga en la seua mà, o un poc més enllà, perquè 
això es produesca; i no pot passar, una vegada i una altra, que hi ha certs temes en 
aquesta casa que jo pense que de manera deliberada es deixen per a discutir i parlar 
amb premura de temps, sempre ajustant al màxim a la convocatòria dels plenari, per 
tal que no hi haja una discussió a fons sobre ells. I això pense que és una mala praxis 
que vosté porta fent durant ja fa bastant temps; i pense que no és bo; no és bo per al  
funcionament de l’ajuntament. Per això li pregue, no estem encara en el torn aquest, 
però li pregue que faça més cas d’allò que diu l’ordenament jurídic respecte del 
funcionament del plenari, i del funcionament de la corporació. Perquè ací, a la fi, 
tots els que estem ací, un dia o altre, deixarem d’estar asseguts en aquestos seients i 
n’haurà de vindre un altre; però el que estem fent en aquest temps en no fer cas a la 
legislació,  és un mal a l’ajuntament. Un mal que perdurarà molt de temps, i que 
pense que no és res bo. Per tant, jo li pregue, una vegada més, que faça complir allò 
que se li diu en el plenari; que el que diu el plenari no ho pot complir el plenari més 
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que a través seu; i vosté té l’obligació de fer-ho complir, i moltes vegades ho deixa, i 
ho obvia, i no em sembla bé. Referent a la convocatòria, és cert que ahir vam estar 
en una reunió a la qual estàvem tots convocats, va haver certs avanços, no tot el que 
pensàvem que s’ha d’avançar, i pense que s’ha d’anar més enllà. Però més enllà 
davant d’un compromís ferm que es va comprometre vosté ahir; en aqueix no hi 
havia actes, ni hi havia res perquè era una qüestió política; ací, que hi ha actes, vosté 
no compleix, durant moltes vegades no ha complir els seus compromisos, i li reitere 
que s’han de complir; les paraules són per complir-les i malauradament vosté les 
incompleix massa vegades.”

 Sr. alcalde: “Jo no estic d’acord amb el que vosté fa referència al que qualifica de 
deliberadament;  entre  altres  coses,  perquè  ens  han  passat  un  informe  que  fa 
referència  al  que es va passar en l’últim plenari;  un informe que fa referència  a 
aspectes tècnics, aspectes econòmics, i aspectes jurídics; els aspectes econòmics que 
vam tractar ahir en una reunió, llarga, extensa, i amb voluntat absolutament de tots 
els qui estàvem en la reunió de solventar això, estic completament d’acord; però no 
em diga a mi que l’informe, que a més és esclaridor al cent per cent del que pot fer, i 
del que no pot fer, l’ajuntament, no li contesta a tot allò que vosté estava preguntant. 
Jo pense que és un informe contundent el que ens han passat a vostés, i a mi; a la 
Sra. Pastor a les dotze, a mi a les onze. I pense, a més, que aqueix informe demostra  
en quina situació ens trobem en aquest moment en l’ajuntament; independentment 
del tracte, de les gestions, del que s’està fent en el Jutjat del mercantil núm. 2 de 
València,  respecte,  que també ho vam tractar  ahir,  de recuperar  la  possessió  de 
l’obra d’Aigua Blanca IV, que té en aquest moment l’empresa Midascon. Per tant, hi 
ha un compromís, i continuarem tenint-lo, per poder treballar, el proper dia 8 si no 
recorde malament, per intentar ampliar l’aspecte econòmic, que vosté sap, igual que 
la resta de companys que vam estar allí, que serà el principal cavall de batalla dins 
d’un context en què s’ha de dilucidar què han de pagar els propietaris, i de què s’ha 
de fer càrrec l’Ajuntament d’Oliva.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres ens ratifiquem en el que ja vam dir en el plenari 
passat;  nosaltres  entenem que el  fons,  i  allò  principal  que  va  presentar,  que  va 
elevar, la regidora Pastor, com a conseqüència d’un escrit presentat pels propietaris, 
és arribar a un acord polític,  i  el nostre posicionament és aqueix; és el que vam 
exposar ahir  en la reunió,  i  el  que continuarem exposant en la reunió del dia 8, 
perquè els propietaris no hagen d’assumir cap sot més que el que ja han assumit a 
través  de  les  tres  quotes  d’urbanització  que  han  pagat,  perquè  ells  no  són 
responsables del que ha succeït. En aqueix esperit es va convocar la reunió d’ahir, a 
més de donar-nos compte o avançar-nos l’informe; i per tant aqueix és el camí que 
hem de marcar per al dia 8. Nosaltres certament, amb tant poc de temps, no podem 
valorar tot el que diu aquest informe, però el que vull destacar és la posició del 
nostre grup polític en aqueixa posició que no pot ser altra que política, i per tant 

Pàgina: 74



políticament els hem de donar una solució als propietaris d’Aigua Blanca IV, i crec 
que en això ens hem de centrar en la pròxima reunió del dia 8.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat  és que, efectivament,  en una cosa coincidim 
tots,  que en el  fons de la  qüestió tots  estaven d’acord.  És evident  que la  moció 
presentada a instància d’un registre que es va fer per part dels propietaris, la qüestió 
era no només alguns aspectes jurídics que s’havien de valorar sinó el fons de la 
qüestió. I la principal qüestió de tot això es va abordar també ahir en la reunió que 
vam tindre; i almenys, per part del Bloc, i meua, i de la resta que estem ací supose, 
una cosa va quedar clara, o almenys jo ho tinc clar, efectivament, el que s’ha dit, que 
els propietaris no han de pagar un duro més. Ells han satisfet la part corresponent, 
com calia en el seu moment, com es va acordar; i per tant, si alguna cosa, alguna no, 
moltes  coses  no  s’han  fet  bé  en  la  urbanització,  precisament  no  és  culpa  dels 
mateixos propietaris; en tot cas serà responsable l’ajuntament, per haver confiat, o 
bé amb una empresa, o bé amb una direcció facultativa, que no ha complit amb les 
seues obligacions. Per tant, aqueixa és la premissa, i la principal qüestió que hem de 
tindre en compte; als propietaris no té per què costar-los un euros més del que han 
pagat, o del que havien acordat que els costaria la urbanització.  I amb això hem 
d’anar, i per això, jo també he acceptat que el pròxim dia 8 ens reunim; perquè la 
solució és política evidentment, independentment del que efectivament hi ha que és 
la possessió de les obres, que està entrebancant la possibilitat de finalitzar aquestes 
obres. És evident que això sempre he pensat jo que s’hauria pogut desbloquejar molt 
abans,  si  hi  haguera  hagut  una  voluntat  política  clara  de  negociar  la  liquidació 
famosa que va aportar l’empresa Midascon que deia que li corresponia; que de la 
primera que va portar, a la segona, la veritat és que se n’anava el 50%. Per tany jo 
crec  que  a  partir  d’ahí  s’hauria  pogut  negociar,  inclús  a  la  baixa,  i  segurament 
aqueixa situació s’hauria desbloquejat en el Jutjat del mercantil núm. 2 de València, 
i hui les obres podrien estar ja executant-se, per a acabar-se. No ha sigut així, la 
situació continua estant en els jutjats, i a partir d’ara haurem de filar molt prim per 
poder desbloquejar una situació que es fa molt desagradable, porten els veïns dos 
anys i mig patint les conseqüències d’una malíssima gestió urbanística al respecte, i 
per tant, com li he dit el mínim que podem fer és que aquestos propietaris no es 
vegen agreujats amb el fet d’haver d’aportar ni un euro més per vore acabades les 
obres. Que esperem que siga prompte, i esperem que a través d’aquesta negociació, 
que com he dit jo crec que és més política que altra cosa, a la fi acabe desbloquejant-
se, pel be de tot, sobretot pel bé dels propietaris, que estan patint les conseqüències, 
com tots ja sabem, d’unes obres inacabades, i ja pagades per ells.”

 Sr. alcalde: “Ara sí, passem al punt de precs i preguntes.”

PRECS I PREGUNTES.
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En aquest apartat  de l’ordre del dia  es produeixen les manifestacions que tot  seguit 
s’indica:

 Sr. Salazar Cuadrado: “En el plenari passat li preguntava pel tren, el tren Gandia-
Oliva-Dénia; sabem ja que s’ha anunciat que l’AVE Madrid-València, 90 minuts, i 
ací d’una forma un poc expressiva dèiem que per a quant seria. Però efectivament ha 
aparegut una série de notícies i m’agradaria que si vosté té informació al respecte, 
que ens informara. Ara es parla no del tren Gandia-Oliva-Dénia, sinó del tren de la 
costa; i això suposa que si aqueix projecte que es porta a capo, independentment 
dels beneficis, o no, que puga tindre, la veritat és que estaríem parlant d’un horitzó 
del 2021; perquè el tren de la costa estem parlant d’un projecte molt més ambiciós,  
molt més costós, i per tant ja les dimensions econòmiques es dispare i no sabem, sí 
que sabem, l’horitzó sembla ser el 2021 per a tindre el tren de la costa. Això voldria  
saber si és cert, si vosté té informació al respecte, perquè la veritat és que ja portem 
molts  anys  esperant  i  reivindicant  aquest  necessari  tren  Gandia-Oliva-Dénia,  i 
sembla ser que cada vegada en lloc de vore’l més a prop, pel que s’ha publicat o ha 
aparegut en la premsa, cada vegada està més lluny, o més complicat. Això per un 
costat. Després, també continuant parlant d’infrastructures, m’agradaria preguntar-li 
també pel tema de la circumval·lació, o ronda sud de la Safor, que també és un tema 
importantíssim per a la nostra ciutat, per al desenvolupament social i econòmic de la 
nostra ciutat. Ara sembla que també han aparegut noves informacions, que voldria 
que si vosté té més informació que ens informe al respecte, que ja sembla que no 
serà a  través  d’una autovia,  l’A-38,  sinó una carretera  de doble  carril,  normal  i 
corrent. És evident que han canviat les circumstàncies econòmiques, i les previsions 
del govern al respecte;  però el que no volem és que es convertesca això en una 
excusa perquè s’allargue encara més del que s’està allargant.  És evident que ara 
s’han de fer nous estudis al respecte, segons el que posava la premsa, per això li 
pregunta què sap vosté al respecte; i per tant, el que no volem és que siga una excusa 
per a allargar-ho en el temps, més del que s’ha allargat fins ara. Espere. Per això li 
pregunte si vosté té alguna informació més fidedigna,  o de primera mà, que ens 
informe també com està el tema d’aquesta circumval·lació, que tampoc, pel que es 
veu, no es veu massa pròxima a realitzar.”

 Sr. alcalde: “Efectivament,  començaré per l’últim que ha comentat  vosté,  ronda 
sud,  autovia  A-38;  efectivament,  el  Ministeri  de Foment,  coincidesc amb el  que 
acaba de comentar vosté, les circumstàncies econòmiques no són les mateixes de fa 
tres anys, i està plantejant-se reduir l’autovia i convertir-la en una carretera; de fet, 
en  aquest  moment,  el  projecte  del  traçat  de  l’autovia  A-38  està  pràcticament 
finiquitat a l’espera, s’ha demanat un estudi de demanda, perquè com li dic, la idea 
que té en aquest moment el ministeri és d’executar una carretera de doble calçada, 
no una autovia de quatre  carrils.  Aleshores, la veritat  és que s’està treballant  en 
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aquest  moment,  i  estem a l’espera  de l’estudi  de demanda,  que segons ens  han 
anunciat  estarà  en  trenta  o  quaranta  dies.  Pel  que  fa  al  comentari  del  tren, 
efectivament ha hagut un acord entre la Generalitat  Valenciana,  i el Ministeri de 
Foment, després d’una reunió del 15 de setembre en el ministeri, pel qual, tant la 
generalitat com el ministeri, han acordat finalment el que és el corredor únic, el tren 
de la costa; no és una notícia nova; és una notícia que va eixir publicada ja en el seu 
moment, després que es firmara o es presentara tot el tema de rodalies en el Palau de 
la Generalitat Valenciana. El tren de la costa, en què consisteix? En la millora de la 
línia fèrria de Cullera-Gandia, la creació de la línia fèrria Gandia-Oliva-Dénia, que 
per cert anirien a càrrec de l’estat; i després la creació d’una nova línia des de Dénia 
a Alacant, línia d’ample europeu, on efectivament podrà passar l’AVE 250, no el 
350, que és el que arriba a Gandia. La veritat és que en aquest moment la generalitat 
té un estudi de demanda, i el mateix estat el que està fent és l’elaboració de l’estudi 
d’impacte  ambiental.  Una bona notícia  és que tots  els  treballs,  tots  els  projectes 
bàsics, estudi d’impacte ambiental, projecte d’execució de la primera fase, elaborats 
per la Direcció d’Infrastructures de la Generalitat Valenciana, molts dels treballs fets 
s’assumiran; és a dir que són bons per al projecte final que serà en definitiva un 
projecte únic. És el que li puc comentar. En aquest moment no puc dir-li res més 
perquè no ens  han dit,  ni  la  Generalitat  Valenciana,  ni  el  Ministeri  de  Foment, 
terminis,  perquè estan acabant de concretar l’esborrany d’un conveni,  que sí que 
m’han dit que es firmarà el més aviat possible.”

 Sr.  Soria Calatayud: “Primerament  un prec  que li  faig a  vosté,  però és  per  al 
regidor d’Esports, evidentment; no faça ja mala cara, és un prec amb tota la bona 
voluntat, i el faig en el plenari perquè es va produir el fet ahir de vesprada, em van 
cridar per teléfon durant la reunió, i per això ho dic ací a vore si es pot donar una 
solució. A la fi no ha sigut res, però va haver un accident en el polisportiu, un xiquet 
de l’escola esportiva el van portar a urgències, amb un cop al cap i li van haver de 
realitzar un TAC. No ha sigut res. Ha estat tota la nit en observació, i a la fi no ha  
sigut res; només un esglai, i prou. Per què s’ha produït és perquè les cistelles estan 
excessivament prop de la paret,  i  aleshores moltes vegades del mateix ímpetu es 
produeixen  cops.  Aleshores  el  prec  va  en  el  sentit  que  es  mire  alguna  forma 
d’encoixinar les parets, igual que s’encoixinen el que són els suports, per tal d’evitar 
aquestes circumstàncies. No era cap altra qüestió més enllà. També li voldria fer un 
prec referent als voltants de l’església de santa Maria, els carrers dels voltants, em 
consta que ha hagut queixes veïnals sobre l’estada allí de botellots, i d’aldarull en 
aqueixa zona. Li agrairia que ho fera saber a la Policia Local, i que en la mesura del 
possible  hi  haja  presència  suficient  de  la  policia  per  tal  d’evitar  aquestes 
circumstàncies.  Per  últim  li  vull  fer  una  referència,  ho  vam  parlar  vosté  i  jo, 
coincidim molt en moltes de les qüestions que vosté em va manifestar, però clar, el 
que vosté em va manifestar es contradiu amb tot allò que ha eixit en els mitjans de 
comunicació, i crec que l’opinió pública hauria de saber de la seua boca el que pensa 
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l’ajuntament, realment, i no allò que diuen els mitjans que no és; i faig referència al 
tema del Pactsafor. En els mitjans de comunicació es va fer referència al fet que 
s’havien d’aportar 12,5 euros per habitant, i això resultava una quantitat de més de 
300.000 euros que li pertoca aportar a l’Ajuntament d’Oliva. Es va dir ací així sense 
més, sense més esclariments, i clar, aqueixa no és la situació real, amb el compromís 
que vosté em va manifestar a mi; igual que es va dir en aquell moment que s’havia 
firmat tal, i realment segons em va manifestar vosté era un acord verbal. Però clar,  
m’agradaria que això, vosté ho diguera i que estiga clar; perquè per a mi resulta clar 
el  que  vosté  em va  dir,  però  crec  que  és  oportú  que  es  diga  ací.  També  vull  
manifestar-li la preocupació que en la realització d’aquest pacte es portara endavant, 
el dia que es porte endavant, que es porte d’una forma semblant a com es porta en 
l’Ajuntament de Gandia; igual que es va manifestar en l’esmentat ajuntaments, a 
alguns portaveus no els  sembla oportú,  a  mi tampoc,  que tinga  tant  de pes una 
entrevista sobre la resta. I li pregue també que en el moment que això es faça ací, 
que es tinga en consideració aquestes qüestions, i que no es faça així. Que no es faça 
d’aqueixa forma, i que es faça d’una forma més consensuada, que vosté ho pose 
primer en coneixement dels diferents grups per a arribar a un consens entre tots.” 

 Sr. alcalde: “Jo no tinc problema de repetir allò que li vaig dir, i que després li vaig 
enviar per escrit. No tinc cap problema. De fet esperava que la regidora, que així em 
consta que ho farà, en la pròxima reunió on es puga comentar, comentarà aquest 
tema, i després es faran les oportunes declaracions, i el que s’haja de fer. Parla vosté 
del  pacte  territorial  de  la  Safor,  on  es  reuneixen  els  agents  socials,  empresaris, 
ajuntaments i la mancomunitat,  diguem-ne en representació dels ajuntaments més 
xicotes;  amb una intenció d’intentar  facilitar  el treball  a tota la gent que està en 
l’atur. L’Ajuntament d’Oliva ja va manifestar en l’última reunió, i coneixedors del 
fet que la Generalitat Valenciana no podia aportar la totalitat dels diners als quals 
s’havia  compromés,  que  l’Ajuntament  d’Oliva  no  estava  disposat  a  avançar  els 
diners que ens toquen, o pertoquen, com a municipi integrant de Pactsafor, pacte 
territorial de la Safor, referent als 12,5 euros que vosté comentava. Per tant, ahí es 
va quedar clar, patent, confirmat, i demostrat, que l’Ajuntament d’Oliva aportarà els 
60.000 euros que es va comprometre a aportar per a la contractació de gent que està 
en aquest moment en l’atur. Quines són les condicions, com, i de quina forma s’ha 
de  contractar  la  gent,  com siga.  Allí  es  va  negociar;  els  agents  socials,  està  la 
representació dels sindicats, dels empresaris, allí en cap moment va haver cap veu 
discordant respecte al fet que s’haguera de modificar allò que es va plantejar. Si cal 
modificar-ho,  modifiquem-ho;  nosaltres  no  tenim cap tipus  de  problema;  el  que 
volem és arribar al màxim a la gent, i a la fi el que es tracte és de donar feina a la  
gent, durant dos a tres mesos, o el que siga. Així li ho vaig manifestar, així li ho 
torne a repetir, i m’imagine que així, complementant un poc més la informació ho 
dirà la regidora delegada d’aquest tema. Pel que fa al comentari  dels voltants de 
l’església de santa Maria, està referint-se al carrer de la Mare Maria Gallart, i he de 
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manifestar-li que ja hem tingut una reunió amb un dels veïns, i amb el cap de la 
policia;  reunió  important,  en  la  qual  el  mateix  veí  que  estava  formulant  les 
demandes i  les queixes  a l’ajuntament,  va donar les gràcies,  perquè havia donat 
resultat allò que s’havia posat en pràctica per part de la Policia Local, a l’hora de 
controlar certa gent que no fa el que ha de fer, guardant les normes bàsiques de 
convivència.”

 Sr. González Martínez: “Adés estava esperant, perquè com el plenari  passat va 
seguir un ordre establert, pensava que en aquest també el seguiria.”

 Sr. alcalde: “Si vol, al pròxim ho fem així.”

 Sr. González Martínez: “No; igual fa. No és que jo vulga. Jo tenia dos precs. Un 
era el de pactsafor; i li pregue que quan arribe el moment, perquè sabem que això 
està pendent d’una subvenció que ha de vindre, o no; per tant avançar els diners és 
un poc arriscat, perquè si després no ve la subvenció crea un forat en la Tresoreria  
municipal;  això  ho  entenc;  però  sí  que  li  pregue  una  comissió  especial  per  a 
determinar quins seran els criteris a l’hora de la selecció, perquè jo sí que he vist, 
diguem-ne el barem que se segueix; evidentment es tracta de contractar gent, però es 
tracta  de  contractar  aquelles  persones  més  necessitades,  i  per  tant  hi  ha  un  pes 
excessiu en aqueix barem aprovat en el tema de l’entrevista personal. Li pregue que 
en arribar el moment fem una comissió i pactem entre tots els criteris. Aqueix és un 
prec que coincideix amb el Sr. Soria. L’altre, és un prec senzill; vosté sap que el 
despatx nosaltres el tenim on sempre, i fa poc que la Policia Local, les oficines, 
estan  allí  dalt,  i  per  tant  tenim moltes  visites  de persones  que  vénen a recórrer 
multes; moltes al dia, li ho poc assegurar. Per tant hem detectat, i això ja ho sabran 
vostés també, però el prec va en aqueix sentit, que en moltes ocasions la policia fa 
bé el seu treball  de col·locar els senyals en prohibir l’aparcament,  però aqueixos 
senyals, en moltíssimes ocasions, cauen, i no els particulars no les veuen; per tant, 
en la mesura de les nostres possibilitats pressupostàries, a poc a poc, sabem que en 
altres poblacions hi ha altres tipus de senyals que no cauen i són més visibles, per 
tant a poc a poc que se substituesca tot el tema de la senyalètica, perquè són moltes 
les ocasions que passen aquestos casos.”

 Sr. alcalde: “Pel que fa a l’última qüestió, ja s’ha parlat amb el regidor d’Obres i 
Serveis, perquè es tinga en compte i els senyals de prohibit aparcar tinguen un poc 
més d’altura, sense vulnerar la legalitat.”

 Sr. Soria Calatayud: “És referent també als senyals. Els últims dies s’està repintant 
zones del centre; ahir mateix estaven repintant el carrer de la Constitució; el senyal 
estava a partir  de les sis de la vesprada, i a les passades les nou que eixíem de 
l’ajuntament  ahir,  no estaven pintant.  Jo li  pregaria  que,  sobretot  si  es tracta  de 
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zones  comercials,  ajusten  més  els  temps,  perquè  no  és  massa  normal,  sabent  el 
problema que hi ha d’aparcament sobretot en tota la zona del centre; ja que diem 
que hem d’afavorir el comerç, ja estan prou fotuts perquè una vesprada la gent no 
puga anar als comerços perquè no puga trobar aparcament. Sé que és una qüestió 
que s’ha de fer, però el que li pregue és que s’ajuste el màxim possible; i que en 
horari comercial, intentar que no estiguen posats aqueixos senyals.”

 Sr. alcalde: “Es traslladarà el seu prec.”

 Sr. Sabater Savall: “Es pot traslladar a la policia, però la policia normalment en 
funció de la superfície, o de la longitud, o de la quantitat de cotxes que està previst 
retirar, per la seua experiència té un determinat horari; si s’han de retirar pocs cotxes 
ajusta més, i si s’han de retirar molts cotxes, o si l’espai afectat és més gran, ha de 
posar més temps. No és una qüestió de caprici, sinó que és de funcionalitat; perquè 
moltes vegades ha passat, en actes prou més trascendents que la pintura viària, el fet  
de voler ajustar massa el temps, i que l’acte haja de començar i que els cotxes no 
s’han pogut retirar perquè ha hagut tal quantitat  de cotxes que no s’han llevat a 
l’hora que marca les plaques, que ha sigut impossible de pogut retirar que no s’ha 
pogut començar l’acte. Aleshores, evidentment es traslladarà a la policia, però açò 
no es fa perquè la policia diga que ara dues hores, o en posarem tres, sinó que en 
funció de la longitud dels cotxes afectats per les plaques, es deixa un marge més 
ample o més estret de temps. Jo no crec que la policia pose el temps perquè li done 
la  gana  a  ells,  sinó  per  l’experiència  de  molts  anys,  del  cap  de  la  policia  i  de 
l’inspector que és qui normalment s’encarrega d’açò, que els dona el temps que han 
de deixar de marge; entre altres coses, perquè vosté imagine que a l’hora de pintar 
no s’haja pogut retirar tots els cotxes; i el que no podem fer és contractar tres grues 
per retirar els cotxes, i només funcionem amb una grua, que és la que disposem; els 
treballadors de Decovial, perquè aqueixa pintura és la que fa referència a la zona 
blava, hagen d’estar parats perquè els cotxes no estan retirats. Ho fan seguint uns 
criteris preestablerts, i no perquè volen.”

 Sr. alcalde: “Hem acabat. Gràcies a tots per la seua assistència.”

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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