
Minuta núm. 03

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
24 DE FEBRER DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.30 
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
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  majoria  de 

l’Ajuntament per dur a terme sessió 

ordinària i pública.

Excusa  la  seua  assistència  la 

regidora  Sra.  Ana  M.  Morell 

Gómez.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 
17 DE FEBRER DE 2011.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 17 de febrer de 2011, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

SEGON. INFORMACIÓ D’ASSUMPTES I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL.

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

Publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

 BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2011, on es publica la Resolució de 7 de febrer 
de  2011,  de  la  Direcció  General  de  Coordinació  Financera  amb  las  comunitats 
autònomes  i  amb les  entitats  locals,  per  la  qual  es  desenvolupa la  informació  a 
subministrar  per  les  corporacions  locals  relativa  a  l’esforç  fiscal  i  la  seua 
comprovació en les Delegacions d’Economia i Hisenda.

Publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

 DOCV núm. 6452, de 3 de febrer de 2011, on es publica la Resolució 5/VII, de 27 
de gener de 2011, de la Diputació Permanent,  sobre la validació del Decret Llei 
4/2010, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es modifica el Text Refós de la 
Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, 
del Consell.

 DOCV núm. 6454, de 7 de febrer de 2011, on es publica l’Ordre 105/2010, de 30 
de  desembre,  de  la  Conselleria  d'Educació,  per  la  qual  es  convoquen  ajudes 
econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen 
activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2011.

 DOCV núm. 6455, de 8 de febrer de 2011, on es publica el Decret 8/2011, de 4 de 
febrer, del Consell, de modificació del Decret 198/2003, de 3 d'octubre, pel qual 
establix els criteris de selecció que s'apliquen en els procediments d'autorització de 
noves oficines de farmàcia.
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 DOCV núm. 6459, de 14 de febrer de 2011, on es publica l’Ordre 3/2011, de 4 de 
febrer, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la 
qual  s'adopten  mesures  d'adequació  del  procediment  per  a  la  tramitació  de  les 
actuacions protegides previstes en els plans d'habitatge com a conseqüència de la 
modificació del Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012.

 DOCV núm. 6461, de 16 de febrer de 2011, on es publica el Decret 13/2011, d'11 
de febrer, del Consell, pel qual es desplega la Llei de Protecció a la Maternitat.

 DOCV núm. 6462, de 17 de febrer de 2011, on es publiquen:

a) Resolució de 15 de febrer de 2011, de la Direcció General de Gestió del Medi 
Natural, sobre modificació del període de cremes per a 2011.

b) Anunci  de  l’Ajuntament  d'Oliva  d’informació  pública  de  la  proposta  de 
modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General  d'Ordenació 
Urbana.

 DOCV núm. 6465, de 22 de febrer de 2011, on es publica el Decret 15/2011, de 
18 de  febrer,  del  Consell,  pel  qual  es  regula  el  Registre  d'Entitats  Locals  de  la 
Comunitat Valenciana.

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. 
5.328 al 5.340 de 2010, i del 0243 al 0800 de 2011, que en extracte són els següents:

DECRETS DE 2010

 Decret núm. 5328 Aprovació de la relació núm. 128/2010 R per import de 49.362,97

 Decret núm. 5329 Reconeixement de l'obligació de la factura núm. 415/10 de INTEGRA 
DIGITAL SL per import de 15.222,00 euros

 Decret núm. 5330 Aprovació de l'expedient G/19/2010 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos.

 Decret  núm.  5331  Aprovació  de  l'inici  de  l'expedient  G/19/2010  de  modificació  del 
Pressupost per generació de crèdits per ingressos.

 Decret núm. 5332 Aprovació de la factura núm. 129/2010 R per import de 15.760,30€
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 Decret núm.  5333 Aprovar la liquidació amb efectes econòmics de l'1 de gener de l'any 
2010 les prestacions econòmiques per fills/cònjuge disminuïts psíquics o físics any 2010 a  
favor dels empleats: D. JULIAN COTES OJEDA i altres.

 Decret  núm.  5334  Aprovar  la  liquidació  de  les  subvencions  mèdiques  i  sanitàries, 
corresponent a l'exercici 2010, a favor dels empleats públics.

 Decret núm. 5335 Concessió llicència d'obertura magatzem residus no perillosos

 Decret núm. 5336 Autorització d’instal·lació d'activitat venda al detall de bosses i bijuteria

 Decret núm. 5337 Autorització instal·lació d'activitat comerç menor telefonia mòbil EXP. 
CA 124/2010 a DATO BROTHERS SL

 Decret  núm.  5338  Autorització  instal·lació  d'activitat  reparació  de  calçat  A  CARLOS 
LOPEZ GONZALEZ Exp. CA 177/2010

 Decret núm.  5339 Autorització instal·lació d'activitat de venda productes alimentaris de 
SNTIBREAN ADRIANA MIOARA Exp. LA 167/2009

 Decret núm. 5340 Concessió llicència obertura i canvi de titularitat Exp. LA 160/2010

DECRETS DE 2011

 Decret núm.  242 Autorització a DOMINGO SOLER MORELL en representació de LA 
FALLA CASA D'ALONSO per a la celebració de acte en Teatre Olímpia dia 29/01/2011

 Decret  núm.  243 sotmetiment  de  l'expedient  LA 097/2010 de  SHAID MAHMOOD a 
informació publica

 Decret núm. 244 aprovació dels projectes Memòries de sol·licitud de subvenció per import 
de 33.806,25€. Sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la quantitat de 
27.045 €

 Decret  núm.  245  Adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  de  defensa  judicial  de 
l'Ajuntament a JOANA PAYA PEREZ.

 Decret  núm.  246 Aprovació  de  la  factura  núm.  466380067535 de  la  GENERALITAT 
VALENCIANA per import de 43,16€

 Decret núm. 247 Declarar prescrit dret de l'Ajuntament per a determinar el deute tributari 
de  l'impost  sobre  l’increment  de  terrenys  d’ANTONIO  TORRES  GOMEZ  exp. 
20010000055444

 Decret  núm.  248 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS representada per FCO JOSE VERDU 
ALEMANY. OE. 150/11

 Decret  núm.  249 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a TERESA JORDA QUIROS. OE 111/2010

 Decret  núm.  250 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a INNOCAR CARROCERIAS SL Y OTROS . OE 12/2011
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 Decret  núm.  251 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a MIGUEL MUÑOZ SENDRA Y OTROS. OE 11/2011

 Decret  núm.  252 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a GRUPO CUATRO JOVADES SL. OE 10/2010

 Decret  núm.  253 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a GRUPO CUATRO JOVADES SL. OE 09/2011

 Decret  núm.  254 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a SERLAGO SL. OE 08/2011

 Decret  núm.  255 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a SANEAMIENTO MARTINEZ SL. OE 07/2011

 Decret  núm.  256 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a SERLAGO SL. OE 06/2011

 Decret  núm.  257 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a GRUPO CUATRO JOVADES SL. OE 05/2011

 Decret  núm.  258 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a GRUPO CUATRO JOVADES SL. OE 04/2011

 Decret  núm.  259 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a SERLAGO SL. OE 03/2011

 Decret  núm.  260 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a MIGUEL MUÑOZ SENDRA Y OTROS. OE 02/2011

 Decret  núm.  261 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a JOSE CASTELLO GILABERT OE 201/2010

 Decret  núm.  262 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a JOSE SALORT CARDONA. OE 226/2010

 Decret  núm.  263 Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  de  salubritat  i 
seguretat a ROSA MESTRE CLIMENT. OE 147/2010

 Decret núm. 264 Procedir a l'arxiu de l'expedient de comprovació limitada de Dª MARIA 
ISABEL DE LAS HERAS GARCIA.

 Decret núm. 265 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, de D. CREMONTE BENETTI ANGEL NOLBERTO.

 Decret núm. 266 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, de Dª CONCEPCION GUILLEN MORALES.

 Decret núm. 267 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, de D. ADRIAN IONEL SOARE.

 Decret núm. 268 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, de D. YANZA GORE.

 Decret núm. 269 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, de D. ENRIQUE PONS GILABERT.
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 Decret núm. 270 Procedir a l'arxiu de l'expedient de comprovació limitada de D. ANGELO 
MOBILIA.

 Decret  núm.  271  Procedir  a  l'arxiu  de  l'expedient  de  comprovació  limitada  de  D. 
SALVADOR VICENS COSTA.

 Decret  núm.  272 Aprovació de llicència  de 2a ocupació a  AGUSTINA GUITIERREZ 
GALINDO EXP. 000005/2011-LO

 Decret núm. 273 Autoritzar a la COMISSIÓ DE LA FALLA CONSERVATORI concurs 
de paelles el dia 30 de gener

 Decret núm.  274 Aprovació de la factura núm. 466380068086 de LA GENERALITAT 
VALENCIANA  en  concepte  d'anunci  de  l'Ajuntament.  Informació  pública  projecte  de 
reparcel·lació Unitat d'Execució núm. 3 Terranova

 Decret núm. 275 Aprovació de liquidacions de taxa sobre retirada de residus sòlids urbans 
de MONCHO ARDID, JOSE HEREDEROS DE I ALTRES per import de 3.303,85€

 Decret núm. 276 Elevació de propostes de resolució a resolució i aprovació de la baixa de 
liquidacions per import de 2.301,72€ i aprovació de devolucions per import de 6.227,23€

 Decret núm.  277 Desestimació de petició d'indemnització de JUAN VICENS ESCRIVA 
per considerar que no concorren requisits legals. Exp. 33/10

 Decret  núm.  278  Aprovació  de  compensació  de  128,42€  a  INGENIA  SERVICIOS  Y 
GESTION DE ENERGIA SL

 Decret núm.  279 Compensació de deute en període executiu a CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS CAPELLINO SL

 Decret  núm.  280 Anul·lació  DA 4789/10 Declaració compensació  deutes  25/11/2010 i 
compensació  de  deutes  a  data  20/01/2011  en  període  executiu  a  JUAN  C.  PASTOR 
SEMPERE

 Decret  núm.  281  Devolució  aval  dipositat  per  CONSTRUCCIONES  Y  REFORMAS 
CAPELLINO SLA per a respondre obres "Entaulellat de voreres per deteriorats del ferm en 
la zona de casc antic del centre històric"

 Decret núm.  282 Devolució de aval dipositat per CONSTRUCCIONES JUST SL. Per a 
respondre obres "Construcció parc infantil d’educació viària"

 Decret núm. 283 Devolució aval dipositat per CONSTRUCCIONES SALORTET SL per a 
respondre obres "entaulellat de voreres en el barri marítim"

 Decret núm. 284 Devolució aval dipositat per FRANCISCO J. SALELLES MATEU per a 
respondre obres "entaulellat de voreres per deteriorats del ferm en la zona de l’eixample del 
casc urbà de la població"

 Decret núm.  285 Devolució a J. ANTONIO SENDRA SASTRE ICIO, Taxa i interessos 
abonats per llicència urbanística finament denegada en sector 19, parc 15 i deixar sense 
efecte el fraccionament concedit

 Decret  núm.  286 Incoació d'expedient  sancionador  per  infracció urbanística  a  ROYAL 
MEDITERRANEA DE INVERSIONES SL. EXP. 126/09
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 Decret núm.  287 Aprovació de liquidació ICO i taxa a ROYAL MEDITERRANEA DE 
INVERSIONES SL. EXP. 126/09

 Decret núm. 288 Proposició de sanció econòmica a EDIOLIVA PROMOCIONES SL Exp. 
sancionador 69/06

 Decret núm. 289 Aprovació liquidació complementària de Taxa per utilització privativa del 
domini públic a EDIOLIVA PROMOCIONES SL. Exp. Ltiu 069/06

 Decret núm. 290 Incoació Exp. sancionador a ANTONIO V. BERTOMEU SENDRA. Exp. 
núm. 108/08

 Decret  núm.  291  Aprovació  liquidació  provisional  ICO  i  taxa  Exp.  LTIU  108/08 
ANTONIO VICENTE BERTOMEU SENDRA

 Decret núm. 292 Declaració caducitat de procediment Exp. sancionador 138/08 a DIEGO 
CUADRADO GARCIA

 Decret  núm.  293  Declaració  caducitat  de  procediment  Exp.  LTIU  138/08  a  DIEGO 
CUADRADO GARCIA

 Decret  núm.  294  Aprovació  de  liquidació  d’ICO i  taxa  Exp.  LTIU 83/08  A ANGEL 
BERBEGALL COLLADO

 Decret  núm.  295  Desestimació  de  recurs  presentat  per  PURIFICACION  CATALA 
VERDU. Exp. sancionador 143/08

 Decret núm. 296 Estimació de recurs de reposició contra DA 4505/10 en quant a la taxa 
sobre construcció. Desestimar la resta Exp. 143/08

 Decret  núm.  297 Incoació  d'Exp.  de  Restauració de la  Legalitat  urbanística  07/09  a  a 
MIGUEL MOÑINOS VIDAL

 Decret  núm.  298  Incoació  d'Exp.  de  Restauració  de  la  Legalitat  urbanística  84/09  de 
ISABEL MARIA ALEMANY ALEMANY

 Decret núm. 299 Incoació d'Exp. de Restauració de la Legalitat urbanística 000118/2010-
ERU a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA

 Decret  núm.  300 Incoació  d'Exp.  de  Restauració  de la  Legalitat  urbanística  093/09  de 
JOSE M. PARRA BERTOMEU

 Decret núm. 301 Incoació d'Exp. de Restauració de la Legalitat urbanística 145/09 de Mª 
VICTORIA COSTA PEREZ

 Decret núm. 302 Incoació d'Exp. de Restauració de la Legalitat urbanística 118/09 de LUIS 
MARTOS PASTOR I AVASCOL SL

 Decret  núm.  303  Incoació  d'Exp.  de  Restauració  de  la  Legalitat  urbanística  108/09  a 
CONSUELO CAÑAMAS ESTEVE

 Decret  núm.  304  Incoació  d'Exp.  de  Restauració  de  la  Legalitat  urbanística  179/09  a 
JESUS BORRAS FAUS

 Decret  núm.  305  Sobreseïment  i  arxiu  d'Exp.  de  protecció  de  la  legalitat  urbanística 
000099/2010-ERU de JOSEFA MENA PARRA
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 Decret  núm.  306  Sobreseïment  i  arxiu  d'Exp.  de  protecció  de  la  legalitat  urbanística 
000116/2010-ERU

 Decret núm. 307 Acordar l’execució subsidiària de treballs de demolició ets Exp. Protecció 
Legalitat Urbanística RC36/02

 Decret núm. 308 Estimació de petició d'indemnització en metàl·lic per import de 2,155€ a 
ELENA MARTIN JIMENEZ. REF.14/10

 Decret núm. 309 Desestimació de petició d'indemnització a MAPRFRE FAMILIAR. Ref. 
35/10

 Decret  núm.  310  Aprovació  de  l'assignació  de  481,95€  a  favor  de  VICTOR  VOCES 
MOLLA en concepte de gratificació per treballs extraordinaris

 Decret núm. 311 Aprovació certificació de rehabilitació i adequació del Centro Olivense. 
Casa de la cultura. Exp. E/02/tel/2009/M/2905

 Decret núm. 312 Aprovació de certificació de Centre Polivalent d'activitats socioculturals 
(Exp. E/02/TEL/2009//M2988)

 Decret  núm.  313  Aprovar  la  certificació  de  la  Casa  de  la  Festa  (EXP. 
E/02/TEL/2009/M/2921)

 Decret  núm.  314  Reconeixement  de  serveis  i  triennis  a  FERNANDO  M.  GIRAU 
CLIMENT

 Decret núm. 315 Reconeixement de serveis i triennis a ANA BELEN ARCOS SALINAS

 Decret núm. 316 Reconeixement de serveis i triennis a ALFREDO LOPEZ FERNANDEZ

 Decret núm. 317 Reconeixement de serveis i triennis a SERGIO FERRER ESCRIVA

 Decret núm. 318 Autorització a la COMISSIÓ DE LA FALLA CONSERVATORI per a la 
realització de concurs de paelles dia 30/01/2011

 Decret núm. 319 Compensació de deute a AB IMPORTPREU SL per import de 189,39€

 Decret núm. 320 Compensació de deute en període voluntari a PROCOLSA SA per import 
de 33.004,13€

 Decret núm. 321 Aprovació d'autoliquidació de data 24/01/2011 de EXCMA. DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL  DE  VALÈNCIA-BOP  per  import  de  195  €  de  anunci  de  adjudicació 
definitiva del contracte dels serveis d'assistència en la gestió tributaria, censal inspectora i 
recaptatòria.

 Decret núm.  322 Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores de procediments 
selectius mitjançant concurs oposició de 3 places de peons i 2 de netejadora i ordenació de 
la publicació

 Decret núm.  323 Elevar contingut  de propostes de resolució a resolució.  Aprovació de 
baixa de liquidacions per import de 182,68 euros i aprovar liquidacions per import de 61,35 
euros  i  devolucions  per  import  de  6.082,46  euros.  SENDRA LLORCA FERNANDO I 
ALTRES.

 Decret núm.  324 Elevar contingut  de propostes de resolució a resolució.  Aprovació de 
baixa de liquidacions per import de 1.377,54 euros i aprovar liquidacions per import de 
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630,40  euros  i  devolucions  per  import  de  10.018,79  euros.  SIGALAT  PASTOR, 
FRANCISCO I ALTRES

 Decret núm. 325 Aprovació del Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocament 
de les obres de "Posta Sanitària". Exp. FEESL-SEC: 004-2010

 Decret núm.  326 Desestimació de recurs de reposició contra DA 4774/10 interposat per 
ROSA MILAGROS PELLICER SOLER

 Decret núm. 327 Aprovació de la liquidació de 169,25 euros en concepte de " Edicte sobre 
llista  provisional  d’aspirants  admesos  i  exclosos  per  a  una  plaça  de  tècnic  mitjà  de 
biblioteques."

 Decret  núm.  328  Concessió  a  VICENTE  FRANCISCO  MAS LLORENS  llicència  de 
segona ocupació per a connexió de llum i aigua a l'habitatge situat en Alcalde Juan Sancho 
15 º 1 b

 Decret núm. 329 Declaració de residu urbà al vehicle C0606BRL, de ROSARIO PUCHOL 
RIERA

 Decret  núm.  330  Declaració  de  residu  urbà  al  vehicle  C0916  BNY  de  J.  ANTONIO 
PEÑALVER RASPEIG

 Decret núm. 331 Declaració de residu urbà al vehicle V5290DP de NICOLETA CIRJAN 
GINA EXP. 1391/10

 Decret núm. 332 Declaració de residu urbà al vehicle A2581DZ de J. ANGEL OLIVARES 
RASPEIG. Exp. 1392/10

 Decret  núm.  333 Declaració de residu urbà al  vehicle  V9690EZ de JOSE ALCARAZ 
MONZO Exp. 1387/10

 Decret núm. 334 Declaració de residu urbà al vehicle C 9184 BBR de SERGIO PELIJERO 
ESCRIVA Exp. 1395/10

 Decret núm.  335 Declaració de residu urbà al vehicle 3988BFG de JOHN PETER Exp. 
1389/10

 Decret núm.  336 Proposar imposició de sanció econòmica per infracció urbanística Exp. 
Sancionador 170/03 a VICENTA CATALA MATEU de 1.092,75€

 Decret núm.  337 Proposar imposició de sanció econòmica per infracció urbanística Exp. 
Sancionador 100/03 a TOMAS MACIAS GALLEGO per import de 25.550,44€

 Decret  núm.  338  Incoació  d'expedient  sancionador  per  realització  de  obres  Exp. 
Sancionador núm. 37/06 a i proposta de sanció econòmica de 76.376,71€ a SALVADOR 
BENIMELI GILABERT

 Decret  núm.  339  Incoació  d'expedient  sancionador  per  realització  de  obres  Exp. 
Sancionador  núm.  145/2008  i  proposta  de  sanció  econòmica  de  2.449,46€  a 
PROMOCIONES MAR DE OLIVA SL.

 Decret núm. 340 Incoació d'Exp. Sancionador núm. 83/08 i proposta de sanció econòmica 
de 7.858,62€ a ANGEL BERBEGALL COLLADO
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 Decret  núm.  341  Incoació  d'expedient  sancionador  per  realització  de  obres  Exp. 
Sancionador  núm.  53/2008 i  proposta  d'imposició  de  sanció  econòmica  de  5.591,66€ a 
ANGELES CANET MARTINEZ

 Decret núm. 342 Aprovació de liquidació provisional d’ICO i taxa en Exp. LTIU 53/2008 a 
ANGELES CANET MARTINEZ

 Decret  núm.  343  Desestimació  de  Recurs  de  Reposició  de  JUAN  JOSE  MARIN 
AMADOR contra D.A 3308/10. Exp. Sancionador 95/08

 Decret núm.  344 Desestimació de Recurs de Reposició de JOSE VICENTE PIZARRO 
SANCHIS contra DA 4513/10. Exp. Sancionador 38/09

 Decret núm.  345 Estimació Recurs de Reposició contra DA 4514/10 en quant a la Taxa 
Exp. LTIU 38/09 de JOSE VICENTE PIZARRO SANCHIS

 Decret núm.  346 Sotmetre a informació pública l'expedient  LC159/2010 de Seu Social 
Instal·lacions esportives - Club de Tennis.

 Decret núm. 347 Sotmetre a informació pública l'expedient LC187/2010 de Bar Restaurant 
de D. EMILIA CUENCA FUENTES.

 Decret núm.  348 Sotmetre a informació pública l'expedient LA057/2010 de Garatge de 
CDAD. PROPIETARIS JOANOT MARTORELL, 17.

 Decret  núm.  349  Aprovar  a  PROMOCIONES  MAR  DE  OLIVA  SL  amb  caràcter 
provisional la liquidació de l'Icio i la Taxa. LTIU145/08.

 Decret  núm.  350  Aprovar  a  D.  SALVADOR  BENIMELI  GILABERT  amb  caràcter 
provisional la liquidació de l'Icio i la Taxa. LTIU 37/06.

 Decret núm. 351 Aprovar provisionalment una liquidació complementària de l'Icio i Taxa a 
D. TOMAS MACIAS GALLEGO. LTIU 100/03.

 Decret núm. 352 Aprovar provisionalment una liquidació complementària de l'Icio i Taxa a 
Dª VICENTA CATALÁ MATEU. LTIU 170/03.

 Decret  núm.  353  Concessió  llicència  urbanística  Exp.  núm.  000249/2010-OME  de 
TERESA CARDONA LLOPIS

 Decret  núm.  354  Denegació  llicència  urbanística  Exp.  núm.  000290/2010-OME  de 
MARIA JOSE MAHIQUES MAHIQUES

 Decret núm. 355 Denegació llicència urbanística Exp. núm. 000291/2010-OME de JOSE 
CAYETANO SUCH CHIQUILLO

 Decret núm. 356 Denegació llicència urbanística Exp. núm. 000285/2010-OME de JOSE 
CAYETANO SUCH

 Decret núm. 357 Denegació llicència urbanística Exp. núm. 000200/2010-OME de JOSE 
VICENTE TORTOSA RAMOS

 Decret núm. 358 Concessió llicència urbanística Exp. núm. 000293/2010-OME de MARIA 
VILA VIVES

 Decret  núm.  359  Concessió  llicència  urbanística  Exp.  núm.  000001/2011-  OME  de 
VICENTE LLOPIS BARRERES
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 Decret  núm.  360  Concessió  llicència  urbanística  Exp.  núm.  000286/2010-OME  de 
COMUNIDAD PROPIETARIOS DE Pº LUIS VIVES 17

 Decret  núm.  361  Concessió  llicència  urbanística  Exp.  núm.  000247/2010-OME  de 
VICENTE MORELL FULLANA

 Decret  núm.  362  Denegació  llicència  urbanística  Exp.  núm.  266/2008  de  ESPACIOS 
NATURALES Y URBANISMO SL

 Decret  núm.  363  Concessió  llicència  urbanística  Exp.  núm.  255/2008  de  VICENTA 
SANCHIS ARLANDIS

 Decret  núm.  364  Aprovació  Compte  justificatiu  presentat  per  el  Sr.  Alcalde  Salvador 
Fuster Mestre acreditat per justificants de la despesa.

 Decret núm. 365 Aprovació de la factura de TELEFONICA ESPAÑA SA corresponent al 
període de facturació servei de veu 01/01/2011 a 31/01/2011 i serveis de ADSL de 01/12/10 
a 31/12/2010

 Decret núm. 366 Concessió bestreta reintegrable de 1.344€ a JUAN SALVADOR LLOPIS 
IBIZA

 Decret  núm.  367  Aprovació  de  llista  provisional  d'aspirants  admesos  i  exclosos  al 
procediment selectiu per a la borsa d'auxiliars de turisme

 Decret núm. 368 Aprovar la nòmina del personal. Mes de gener de 2011

 Decret núm. 369 Acord d'incoació d'expedient de responsabilitat patrimonial de MIGUEL 
ANGEL BORRAS SARIO Exp. ref. 02/11

 Decret núm.  370 Assabentar-se de la cessió de crèdit  de POLY KLYN SL a favor de 
SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING S.A. EFC Fra núm. 01/1017808

 Decret núm.  371 Assabentar-se de la cessió de crèdit  de POLY KLYN SL a favor de 
SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING S.A. EFC Fra núm. 01/1014668

 Decret núm. 372 Assabentar-se de la cessió de crèdit de GRUAS Y TALLERES BURGOS 
SL a favor de CAJAMAR CAJA RURAL SCC Fra núm. 138/2010

 Decret núm. 373 Assabentar-se de la cessió de crèdit de GRUAS Y TALLERES BURGOS 
S.L a favor de CAJAMAR CAJA RURAL SCC Fra núm. 148/2010

 Decret núm.  374 Aprovació de liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys de l'annex PARRAGA SALORT, ANNA I ALTRA. Remesa 1/11 IIVTNU

 Decret núm. 375 Elevar propostes de resolució a resolució ,aprovar baixa de liquidacions 
per import de 1.222,14€ i aprovar liquidacions per import de 1.140,30 i devolucions per  
import de 12.939,53€ a CAMILO SANCHIS ALCARAZ I ALTRES.

 Decret núm. 376 Elevar propostes de resolució a resolució ,aprovar baixa de liquidacions 
per import de 889,52€ i aprovar liquidacions per import de 323,52 i devolucions per import 
de 6.175,66€ a PVC MARTINEZ SL I ALTRES

 Decret núm. 377 Autorització ocupació Plaça Joan Baptista Escrivà dilluns 31/1/2011 per 
celebració de la Setmana de la Pau a CONCEPCION GERMAN LLACER
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 Decret núm.  378 Acceptar la proposta de la Prefectura de la Policia Local per a que es 
procedisca a la realització de controls preventius d'alcoholèmia els dies 28 i 30 de gener.

 Decret núm. 379 Autoritzar l'inici del procediment sancionador per infraccions tributàries a 
Dª CONCEPCION GUILLEN MORALES i altres.

 Decret núm. 380 Aprovar l'autoliquidació Ref. 2011/23123 i ordenar el pagament de 110 
euros  a  EXCMA.  DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA-BOP per  anunci  sobre 
expedient d'activitat de Bar Rte. en C/ Assagador de Carro, 5.

 Decret núm. 381 Concedir a Dª AMALIA GUIJARRO BENITO llicència per a l'ocupació 
de la via pública en C/ Puríssima, 38.

 Decret núm.  382 Concedir a CDAD PROPIETARIS PADRE ANTONIO SALELLES 8 
llicència per a l'ocupació de la via pública.

 Decret  núm.  383  Concedir  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA 
llicència per a l'ocupació de la via pública en C/ Salvador Mestre Parra, 16-18.

 Decret núm. 384 Concedir a D. ANTONIO SABATER LLORET llicència per a l'ocupació 
de la via pública en C/ Niño, 18-20.

 Decret núm. 385 Concedir a D. VICENTE LLOPIS BARRERES llicència per a l'ocupació 
de la via pública en C/ Botànic Cavanilles, 3-2-3.

 Decret núm. 386 Concedir a Dª RITA MAUREEN DIGBY llicència per a l'ocupació de la 
via pública en C/ San Fernando, 16.

 Decret núm. 387 Concedir a D. AGUSTIN BOSCA CUESTA llicència per a l'ocupació de 
la via pública en C/ Salvador Mestre Parra.

 Decret núm. 388 Concedir a D. VICENTE MANUEL SALELLES MATEU llicència per a 
l'ocupació de la via pública en C/ Monges Clarisses, 10.

 Decret núm.  389 Concedir  a D. JOSEP DOMÉNEC MALONDA MAS llicència per a 
l'ocupació de la via pública en C/ Salvador Mestre Parra, 25.

 Decret núm. 390 Concedir a CDAD PROPIETARIOS LES FONTS 3-5-7 llicència per a 
l'ocupació de la via pública en C/ les Fonts, 3.

 Decret núm. 391 Autoritzar a TESTIGOS CRISTIANO DE JEHOVA a la col·locació d'un 
expositor de dimensió de 1,5 m en Ps. Joan Carles I al costat del Mercat Municipal.

 Decret núm.  392 Aprovar el Projecte-Memòria dels serveis a realitzar d'interés general i 
social denominada "Suport a la Infància, Recolzament a la Família".

 Decret  núm.  393  Concedir  a  Dª  DOLORES  VENTURA  MEJIAS  una  bestreta  de  la 
nòmina.

 Decret núm. 394 Ordenar el pagament de les relacions de factures 108/2010R, 115/2010 i 
116/2010.

 Decret núm.  395 Procedir a la devolució de la fiança dipositada per OLGAN SA per a 
respondre al contracte de subministrament de "Camió de 6,5 TM amb equip basculant i  
ganxo per a contenidors per a la brigada d'obres".
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 Decret núm. 396 Aprovar la liquidació de la Taxa per prestació de serveis de clavegueram 
en el quart trimestre de 2010, a AGUAS DEL BULLENT SA.

 Decret  núm.  397 Autoritzar  a  FALLA CONSERVATORI  a  la  realització  de  diferents 
activitats el dia 13/02/11- concurs paelles.

 Decret núm. 398 Autoritzar a FALLA CONSERVATORI per a la celebració de l'acte de 
presentació de falleres majors el dia 5/02/2011.

 Decret  núm.  399  Aprovar  i  imposar  a  D.  RAFAEL  FREIRE  GOMEZ  infracció 
administrativa  en  matèria  d'Ordenança  municipal  reguladora  del  servei  de  recollida 
domiciliaria de fem o residus sòlids i neteja viària. IO9/10.

 Decret  núm.  400  Aprovar  i  imposar  a  D.  MANUEL  MORENO  BORJA  una  sanció 
econòmica per infracció d'incompliment d'Ordenança municipal. IO 39/10.

 Decret núm. 401 Aprovar i imposar a D. GREGORIO MUÑOZ MORATALLA una sanció 
econòmica per infracció d'incompliment d'Ordenança municipal. IO 14/10.

 Decret  núm.  402  Declarar  a  BERCAL  SA  desistit  de  la  petició  de  llicència  d'obres 
208/2010-OME.

 Decret núm. 403 Declarar a CDAD PROP SAN FERNANDO PALACE desistit de la seua 
petició de llicència d'obres 129/2010-OME.

 Decret  núm.  404  Declarar  a  CDAD  PROPIETARIOS  MORER 22  desistit  de  la  seua 
petició de llicència d'obres 118/2010-OME.

 Decret núm. 405 Declarar a D. HUMBERTO SORIANO LOPEZ desistit de la seua petició 
de llicència d'obres 117/2010-OME.

 Decret núm.  406 Concedir a D. JOSE SANCHIS COSTA llicència de primera ocupació 
per a edificació vivenda aïllada en Av. Burguera, 29.

 Decret núm.  407 Declarar inadmissió a tràmit de la sol·licitud presentada per D. JUAN 
ROBLEDILLO VERGARA per extemporània.

 Decret  núm.  408  Encomanar  al  Sr.  GUILLERMO  PONZODA  IBIZA  el  control  i 
seguiment de la pena imposada al SR. JAVIER BORRULL GONZÁLEZ consistent en 22 
jornades de treball en benefici de la Comunitat.

 Decret  núm.  409  Encomanar  al  Sr.  GUILLERMO  PONZODA  IBIZA  el  control  i 
seguiment de la pena imposada al SR. VICENTE MIGUEL LLOPIS LLORET consistent 
en 22 jornades de treball en benefici de la Comunitat.

 Decret núm. 410 Incoar a D. JOSE PEREZ ROMEU expedient administratiu sancionador 
per vessament incontrolat. EXP. SANC. 72/06.

 Decret núm. 411 Concessió d'autoritzacio a FCO MORELL SORIA per a la venda de roses 
de dacsa en remolc botiga en la Plaça de Ganguis, dia 03/02/2011

 Decret núm. 412 Concessió a VICENTE CAÑIZARES GARCIA per a la venda de fruits 
secs i llepolies en la Plaça de Ganguis, dia 03/02/2011

 Decret  núm.  413 Concessió de l'autorització a  VICENTE ESTRUCH PEREZ per  a  la 
venda de fruits secs i llepolies en la Plaça de Ganguis, dia 03/02/2011
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 Decret núm. 414 Concessió a MIGUEL SEMPERE CAMARASA per a la venda de xurros 
en Plaça Ganguis, dia 03/02/2011

 Decret núm. 415 Concedir a Dª MARTHA CECILIA GUTIERREZ LODOÑO llicència de 
segona ocupació en C/ Walt Disney, 1-4-7.

 Decret núm. 416 Sol·licitar de la Conselleria d'Educació, ajuda econòmica amb destinació 
al  manteniment  de  l'ESCOLA  PERMANENT  D'ADULTS  "Joanot  Martorell"  (EPA). 
Manifestar el compromís de complir amb les obligacions que es deriven de la subvenció.

 Decret núm.  417 Aprovar la remissió de l'expedient administratiu sol·licitat al Jutjat del 
Contenciós Administratiu núm. 8, referent al procediment abreviat 319/2010 promogut per 
Dª ANA MARIA ESTRUCH ESCRIVA.

 Decret núm. 418 Encomanar a D. JUAN BAUTISTA NEBRADA PALLARES per a que 
faça el control i seguiment de la pena imposada a D. DAVID GARCIA RIESCO, consistent  
en 40 jornades de treball en benefici de la Comunitat.

 Decret núm.  419 Encomanar a D. GUILLERMO PONZODA IBIZA per a que faça el 
control  i  seguiment de la pena imposada a D. JUAN CARLOS CARBAJAL CASTRO, 
consistent en 61 jornades de treball en benefici de la Comunitat.

 Decret núm. 420 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, a Dª VICENTA ESCRIVA MAURI.

 Decret núm. 421 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, a D. JOSE RAMON SANTAPAU MAYANS.

 Decret núm. 422 Declarar prescrit el dret per a determinar el deute tributari de Dª ROSA 
TERESA BALAGUER SANTAPAU.

 Decret núm. 423 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, a D. ANTONIO GARCIA ZAPATA.

 Decret núm. 424 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, a Dª M JOSE MESTRE CARDONA.

 Decret  núm.  425 Autoritzar a aquesta Alcaldia  per a sol·licitar  de  la Direcció General 
ajudes i subvencions per a l'atenció de persones amb discapacitat i dependència.

 Decret  núm.  426  Declarar  el  vehicle  amb  matricula  V-5290-DP,  propietat  de  la  Sra. 
NICOLETA CIRJAN GINA, residu urbà.

 Decret núm.  427 Declarar el vehicle, matrícula A-2851-DZ, propietat del Sr. J. ANGEL 
OLIVARES RASPEIG, residu urbà.

 Decret núm. 428 Acceptar la proposta de la Prefectura de la Policia Local, per a procedir a 
la realització de controls preventius d'alcoholèmia el proper 4 i 6 de febrer de 2011.

 Decret  núm.  429  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  el  Sr.  JAVIER 
GARCIA GOMEZ, per infracció tipificada en la Ordenança Municipal reguladora de la 
tenencia i protecció d'animals.

 Decret núm. 430 Compensació de deutes en període executiu a varis proveïdors, per import  
de 2.046,18 Euros.
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 Decret núm.  431 Ordenar el pagament de la relació de factures del NÚM. 117/2011R al  
129/2010R, per import total de 608.105,81 Euros.

 Decret núm.  432 Aprovar la liquidació del  cànon de la concessió administrativa per al 
subministrament  de  l'aigua  potable  al  Barri  Marítim,  i  de  la  Taxa  per  serveis  del  
clavegueram l Barri Marítim.

 Decret núm.  433 Aprovar la liquidació del  cànon de la concessió administrativa per el 
subministrament  de  l'aigua  potable  al  casc  urbà,  i  la  taxa  per  prestació  de  serveis  de 
clavegueram al casc urbà.

 Decret  núm.  434  Procedir  a  la  baixa  dels  rebuts/liquidacions,  per  l'import  total  de 
11.435,43 Euros.

 Decret núm. 435 Aprovar la baixa de valors declarats incobrables a nom de HERMANOS 
VILLENA CB,

 Decret  núm.  436  Aprovar  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  a  nom  de  ANN 
VERONICA GOUGH.

 Decret núm. 437 Aprovar la baixa dels valors declarats incobrables a nom del Sr. ANDREI 
COMAN.

 Decret  núm.  438 Aprovar  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  a  nom de  la  Sra. 
HERMINIA MARIA DAY.

 Decret núm.  439 Aprovar la baixa dels valors declarats incobrables a nom del Sr.  ALI 
ASIF MEHMOOD.

 Decret núm. 440 Concessió llicència de primera ocupació a JOSE SANCHIS COSTA per 
habitatge situat en Av. Burguera, 29

 Decret núm. 441 Imposició de multes a ROSA ISABEL TUR PASTOR I RELACIÓ

 Decret  núm.  442  Aprovació  del  projecte-memoria  "TREBALLEM  PER LA  SALUT". 
Confecció i elaboració de manual i guia pràctica d’avaluació i gestió de riscs laborals de  
l'Ajuntament d'Oliva

 Decret núm. 443 Imposició de sanció a SALVADOR BARRERES GARCIA

 Decret núm. 444 Imposició de sanció a NUTRELTIC NUTRICIO VEGETAL

 Decret núm. 445 Imposició de sanció a MIGUEL ESCRIVA MIÑANA

 Decret núm. 446 Imposició de sanció a LUIS MAROTO FERNANDEZ

 Decret núm. 447 Imposició de sanció a FRANCISCO PARRA MESTRE

 Decret núm. 448 Imposició de sanció a JOSE MIGUEL PARRA ARLANDIS

 Decret núm. 449 Imposició de sanció a SERGIO MARTINEZ SAVALL

 Decret núm. 450 Imposició de sanció a TERAN RODRIGUEZ LILIAN MERY

 Decret núm. 451 Imposició de sanció a JOSE REDONDO ALARCON

 Decret  núm.  452  Declaració  de  caducitat  d'expedient  de  gual  permanent  a  JOSE 
COLLADO GUALDA
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 Decret  núm.  453  Declaració  de  finalització  de  procediment  d'autorització  i  canvi  de 
titularitat de EL ROTGLE a JOSE RAMON HERAS GARCIA

 Decret núm.  454 Declaració del  desistiment de la sol·licitud de llicència ambiental  per 
basar xinés a ZIDONG YANG

 Decret  núm.  455  Declaració  del  desistiment  de  la  sol·licitud  de  llicència  d'instal·lació 
d'activitat de INSERLEVAL ETT SRL

 Decret  núm.  456  Aprovació  de  propostes  de  resolució,  aprovació  de  la  baixa  de 
liquidacions per import de 3.044,39€ i les devolucions per import de 330,78€ de ZAMORA 
CHAMORRO ANTONIO I ALTRES

 Decret núm. 457 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment sobre 
el valor dels terrenys de ROSA COTAINA VERDU

 Decret núm. 458 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment sobre 
el valor dels terrenys de MARIA VIRGINIA COTAINA VERDU

 Decret núm. 459 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment sobre 
el valor dels terrenys de VICENTA FUSTER ESCRIVA

 Decret núm. 460 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment sobre 
el valor dels terrenys de MARIA JOSE FUESTER ESCRIVA

 Decret  núm.  461  No  liquidar  ni  reconéixer  dret  en  comptabilitat  de  l'impost  sobre 
l'increment de valor dels terrenys de l'objecte tributari amb núm. Fix 2525418

 Decret núm. 462 Aprovació de despeses corresponents a comissió ús datàfon per import de 
16,26€

 Decret núm. 463 Aprovació de les despeses de caixa gener 2011 (subministres i altres)

 Decret núm. 464 Aprovació de les despeses corresponents a remesa rebuts domic. Gener  
2011 per import de 107,68€

 Decret  núm.  465 Aprovació  de  les  despeses  bancàries  per  operacions rebutjades  en el  
cobrament de rebuts de la Guarderia Infantil del mes de gener 2011

 Decret núm. 466 Aprovació de la factura corresponent a despeses mant. Tpv. Inactiu per 
import de 17,70€

 Decret núm. 467 Aprovació de la factura corresponent a despeses financeres per import de 
2,91€

 Decret núm. 468 Aprovació de les despeses corresponents a càrrec per cobrament de servei 
per import de 6,00€

 Decret núm. 469 Aprovació de les despeses corresponents a la quota targeta visa (via T) 
per import de 25,00€

 Decret núm. 470 Aprovació de les despeses corresponents a comissió de l'ús del datàfon 
del 01/11 al 05/01/2011 per import de 8,08€

 Decret  núm.  471  Aprovació  de  la  factura  corresponent  a  comissió  venda  entrades  en 
servicam desembre 2010 per import de 6,20€
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 Decret núm.  472 Aprovació de les despeses corresponents a liquidació de contracte per 
import de 16,42€

 Decret  núm.  473  Autorització  d'inici  de  procediment  sancionador  per  infraccions 
tributàries derivades de la realització d’actuacions tendents a dilatar, o impedir actuacions 
de l'Administració a ENRIQUE PONS GILABERT

 Decret  núm.  474  Autorització  de  l'inici  del  procediment  sancionador  respecte  de  les 
infraccions  tributàries  derivades  de  la  regularització  efectuada  mitjançant  comprovació 
limitada a ENRIQUE PONS GILABERT

 Decret núm. 475 Declaració de crèdits incobrables a valors corresponents a DE LA ROSA 
FERNANDEZ,  MARIA DE LOS ANGELES Y RELACIÓ i  aprovació  de  la  baixa  en 
comptes dels valors declarats incobrables

 Decret núm.  476 Aprovació de les liquidacions de la taxa per la retirada i eliminació de 
residus  sòlids  urbans  per  import  de  120,00€  corresponent  a  FERNANDO  MARTI 
MASCARELL I ALTRES

 Decret núm. 477 Aprovació de la compensació de deute en període executiu a OLGAN SA 
per import de 1.562,63€

 Decret núm. 478 Aprovació de la devolució de l'aval dipositat per l’empresa GEOTECNIA 
Y CIMIENTOS  SA  per  import  de  35.295,54€  per  garantir  l'execució  de  les  obres  de 
"Rehabilitació de l'edifici en c/Tamarit, 6"

 Decret  núm.  479  Aprovació  de  la  certificació  núm.  5  de  la  guarderia  infantil  a 
CONSTRUCTORA SAN JOSE SA.

 Decret núm. 480 Autoritzar l'exhumació del cadàver del Sr. DOMINGO MOLIÓ FELIU, 
per traslladar-lo de nínxol.

 Decret núm. 481 Aprovació de la certificació núm. 1 de l’eficiència energètica il·luminació 
interior/exterior complex tamarit a WORKING PROGRES SLNE

 Decret  núm.  482  Aprovació  de  la  certificació  núm.  7  ult.  De  la  Guarderia  infantil  a  
CONSTRUCTORA SAN JOSE SA.

 Decret núm. 483 Autorització al Sr. SALVADOR FUSTER MESTRE, en qualitat de SR. 
ALCALDE. per a sol·licitar ajudes a la Direcció General de Serveis Socials

 Decret  núm.  484  Aprovació  de  la  relació  núm.  002/2011R de  factures  per  import  de 
170.540,94€

 Decret  núm.  485  Aprovació  de  la  relació  núm.  003/2011R de  factures  per  import  de 
87.541,35€

 Decret  núm.  486  Aprovació  de  la  relació  núm.  004/2011R de  factures  per  import  de 
84.504,01€

 Decret  núm.  487  Aprovació  de  la  relació  núm.  005/2011R de  factures  per  import  de 
243,828,82€

 Decret  núm.  488  Aprovació  de  la  certificació  núm.  1  a  PAVASAL  EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA per import de 5.216,78€
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 Decret núm. 489 Aprovació de la certificació núm. 6. a CONSTRUCTORA SAN JOSE SA 
per import de 146.262,48

 Decret núm.  490 Aprovació de la mobilitat  de l'empleat  públic MIGUEL BERNABEU 
PEIRO per a passar afer les seues funcions de peó al Polisportiu

 Decret núm. 491 Aprovació de la prorroga del nomenament de ANA MARIA ESTRUCH 
ESCRIVA com a treballadora social

 Decret núm.  492 Tenir  a l'AJUNTAMENT D'OLIVA com a demandat en procediment 
ordinari 000879/2010 interposat per VICENTE JAVIER SANCHIS NUÑEZ

 Decret  núm.  493 Aprovació de l'expedient  núm.  T/02/2011 de modificacions de crèdit 
mitjançant transferències d’unes aplicacions pressupostàries a altres.

 Decret núm. 494 Aprovació de l'expedient núm. I/01/2011 de modificació del pressupost 
mitjançant incorporació de romanents del Pressupost de l'exercici 2011

 Decret núm. 495 Acceptació a la treballadora Mª PILAR SABATER BARRERES com a 
educadora infantil en règim de col·laboradora social

 Decret núm. 496 Concessió de bestreta a FELIPE TIMONER POUS

 Decret  núm.  497  Acceptació  en  règim  de  col·laboració  social  a  TERESA  ESCRIVA 
MATA com netejadora en centres escolars

 Decret núm. 498 Aprovació de la factura núm. CIO470363707 de VODAFONE ESPAÑA 
SAU per import de 2.229,24€ corresponent al període 26/12/2010 al 25/01/2011

 Decret  núm.  499  Aprovació  de  la  Memòria-Projecte  de  sol·licitud  de  subvenció  del 
Programa de Taller d'Ocupació amb un total de 686,203,32. Exercici 2011/2012

 Decret  núm.  500 Aprovació de la  relació núm.  006/2011 R de factures  per  import  de 
22.005,16€

 Decret núm.  501 Acceptació dels pressupostos aportats per l'adquisició d'equipament per 
mantindre les platges per DUCAL PLAYAS SA per import 4.265,70€

 Decret núm.  502 Autorització de l'ocupació de la Plaça Joan Baptista Escrivà, per a la  
celebració del Mig any de Moros

 Decret  núm.  503  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat en terrenys a ISABELMORELL COTS. EXP. OE 233/2010

 Decret  núm.  504  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat en terrenys a JESUS IGLESIAS GARCIA OE 222/2010

 Decret  núm.  505  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat en terrenys a VICENTE CLIMENT CUESTA. EXP. OE 209/2010

 Decret  núm.  506  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat en terrenys a FRANCISCO VICENS BERTOMEU. EXP. OE 205/2010

 Decret  núm.  507  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat en terrenys a CONSTRUCCIONES JUST SA. EXP. OE 204/2010
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 Decret  núm.  508  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat en terrenys a CONSTRUCCIONES JUST SA . EXP. OE 203/2010

 Decret  núm.  509  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat en terrenys a PROCOPEY SL . EXP. OE 202/2010

 Decret  núm.  510  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat en terrenys a VICENTE ALCARAZ SEMPERE. EXP. OE 166/2010

 Decret  núm.  511  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat  en terrenys a  ENRIQUE GILABERT SENDRA EN REP.  COMUNITAT DE 
PROPIETRIS C/MORERES 21. EXP. OE 233/2010

 Decret  núm.  512  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat en terrenys a INNOCAR CARROCERIAS SL. EXP. OE 233/2010 (REP. PER 
JOSE  MANUEL  LLORCA  REUS,  MANUEL  ORDÓÑEZ  LUQUE  Y  Mª  AMPARO 
PONS GUITIERREZ)

 Decret  núm.  513  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat  en  terrenys  a  MIGUEL  MUÑOZ  SENDRA  I  JUAN  ESTEVAN  SASTRE 
YEMILLA. EXP. OE 02/2011

 Decret  núm.  514  Declaració  d'obligació  de  mantindre  adequades  les  condicions  de 
salubritat en terrenys a MIGUEL MUÑOZ SENDRA , JUAN ESTEVE SASTRE I EMILIA 
PAVIA GUILLEM. EXP. OE 11/2011

 Decret núm.  515 Aprovació i sol·licitud de subvenció de Tallers de Formació e Inserció 
Laboral (TFIL'S) per a l'exercici 2011 de la Conselleria Economia, Hisenda i Ocupació,  
DOCV11/1/2011

 Decret núm. 516 Ordenació de pagament de factures referides en el DA 5126/10 de data  
02/12/2010 per  import  total  de  5.357,33€  i  aprovar  compensació  de  cànon a  AIGUES 
POTABLES PLAYA DE OLIVA SA

 Decret  núm.  517  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística per la realització de obres sense llicència Exp. núm. 01/09 a Mª DOLORES 
BAÑULS SANCHIS

 Decret  núm.  518 Autorització  a  MªJOSE ESCRIVA VICENS en  representació  de  LA 
FALLA SANT FRANCESC de la cercavila i acompanyament policial, recollida de claus i 
senyalització amb plaques

 Decret núm.  519 Adjudicar el contracte administratiu de prestació dels serveis esportius 
municipals de futbol per al segon i tercer trimestre a favor de la UD. OLIVA, per l'import 
de 29.697,00 Euros.

 Decret núm.  520 Adjudicar al contracte administratiu de prestació dels serveis esportius 
municipals  de  bàsquet  per  al  segon  i  tercer  trimestre  del  curs  escolar  2010-2011,  per  
l'import de 25.894,00 Euros.

 Decret núm. 521 Adjudicar els contractes administratius de prestació dels serveis esportius 
a diverses Entitats municipals.
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 Decret núm. 522 Autorització d'Arreplegades falleres a FALLA INSTITUT dies 13 i 20 de 
febrer i 6 de març

 Decret  núm.  523  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 000107/2010-ERU de MANUEL GOMEZ TEJEDOR

 Decret núm. 524 Aprovació liquidació definitiva Exp. LTIU 21/09

 Decret núm. 525 Aprovar imposició de sanció econòmica per import de 1.007,27 euros a 
Mª JOSE BLAY GARCIA. Exp. sancionador 21/09

 Decret  núm.  526 Aprovar  imposició  de  sanció  econòmica per  import  de  2.231,00 € a 
CONSUELO ESCRIVA MAYANS. Exp. Sancionador 25/09

 Decret núm. 527 Aprovació de liquidació definitiva de 73,85€ a CONSUELO ESCRIVA 
MAYANS Exp. LTIU 25/09

 Decret núm.  528 Declaració de la caducitat de procediment d'infracció urbanística núm. 
77/06 de JOSA A. PUIG MARTÍN i JUAN R. VILA SANCHEZ

 Decret núm.  529 Declaració de la caducitat d'Exp. LTIU núm. 77/06 de JOSA A. PUIG 
MARTÍN i JUAN R. VILA SANCHEZ

 Decret núm.  530 Declaració de la caducitat de procediment d'infracció urbanística núm. 
108/03 de JOSE RAMON AYET ARLANDIS

 Decret núm. 531 Declaració de la caducitat d'Exp. LTIU 108/03 de JOSE RAMON AYET 
ARLANDIS

 Decret núm. 532 Devolució aval dipositat per CONSTRUCCIONES SALORTET SL per 
respondre obres "Ajardinament zones verdes barri marítim"

 Decret núm. 533 Devolució a val dipositat per TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA 
per respondre obres "Reposició ferm solera de formigó imprés cementeri mpal 2ª fase"

 Decret núm. 534 Acord d'ordre d'execució subsidiària 99/10 a JUAN BAUTISTA SIVERA 
MONZO Y OTROS

 Decret núm. 535 Incoació expedient Restauració de la Legalitat Urbanística núm. 22/09 A 
ENRIQUE MENA COSTA

 Decret núm. 536 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat en c/ 
Monges Clarisses , 39 a MªVICENTE COSTE PELLICER EN REP. DE COMUNIDAD 
DE PROPIETARIS

 Decret núm.  537 Aprovació de l'autoliquidació de 168,53 € ref. a la inserció en el BOP 
sobre l'adjudicació de la concessió administrativa per a la gestió dels serveis de salvament i 
socorrisme en la piscina climatitzada, control d'accessos.

 Decret núm. 538 Desestimació de Recurs de reposició presentat per JUAN JOSE MARIN 
AMADOR. Exp. sancionador 157/08

 Decret  núm.  539  Incoació  d'expedient  sancionador  núm.  250/06  a  CLUB  DE  TENIS 
OLIVA, rep. Vicente Fullana Llin i imposició de sanció econòmica de 33,500€
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 Decret núm. 540 Aprovació de liquidació de tributs Impost de Construccions, instal·lacions 
i obres (ICO) i Taxa per import de 554,42€ a CLUB DE TENIS OLIVA (Rep. Vicente 
Fullana Llin)

 Decret núm.  541 Imposició de sanció econòmica a ANTONIO RUIZ FERNANDEZ per 
continuació de obres constitutives d'infracció urbanística Exp. sancionador 90/04 per import 
de 25.264,66€

 Decret  núm.  542  Aprovació  provisional  de  liquidació  complementaria  ICO  i  taxa  a 
ANTONIO RUIZ FERNANDEZ per import de 2.090,65€

 Decret núm. 543 Acord de sobreseïment i arxiu de l'expedient de Protecció de la Legalitat 
núm. 163/09

 Decret núm.  544 Concessió tràmit  d'Audiència en Exp.  NÚM. 197/08/10 de ANDRES 
MAYANS POUS

 Decret núm. 545 Aprovació d'imposició de sanció econòmica per import de 226.050,00 a 
ROQUE DIAZ FERNANDEZ. Exp. 69/09

 Decret núm. 546 Acord de sobreseïment i arxiu d'Exp. protecció legalitat urbanística núm. 
228/00

 Decret núm. 547 Incoació d'Exp. sancionador 110/06 i imposició de sanció econòmica per 
import de 33.350,82€ a JUAN DE LA FE GARCIA

 Decret núm. 548 Aprovació liquidació ICO i taxa . Exp. LTIU 110/06 de JUAN DE LA FE 
GARCIA per import de 2.759,78

 Decret núm. 549 Aprovació liquidació ICO i taxa . Exp. LTIU194/07 per import de 75,28€ 
a JOSE LLOPIS SANCHIS

 Decret núm. 550 Incoació d'exp. sancionador i imposició de sanció econòmica de 909,68€ 
a JOSE LLOPIS SANCHIS Exp. 194/07

 Decret  núm.  551 Incoació  d'expedient  sancionador  i  imposició  de  sanció  econòmica  a 
ROSA SENDRA CAMBRILS per import de 11.220,30€ Exp. núm. 044/06

 Decret núm.  552 Aprovació de liquidació ICO i taxa per import de 1.061,12€ a ROSA 
SENCRA CAMBRILS .Exp. 44/06

 Decret  núm.  553  Retrotracció  del  procediment  sancionador.  Aprovació  d'imposició  de 
sanció econòmica per import de 2.024,21€ a SALVADOR COTS BERTOMEU. Exp. 51/10

 Decret  núm.  554  Retrotracció  del  procediment  sancionador.  Aprovació  d'imposició  de 
sanció econòmica per import de 600€ a FELIX GOMEZ ARLANDIS. Exp. 10/09

 Decret  núm.  555  Retrotracció  del  procediment  sancionador.  Aprovació  de  liquidació 
definitiva corresponent a ICO i Taxa per import de 52,61€ a FELIX GOMEZ ARLANDIS, 
Exp. LTIU10/09

 Decret  núm.  556  Incoació  d'expedient  sancionador  núm.  138/08  i  proposta  de  sanció 
econòmica de 875 euros a DIEGO CUADROS GARCÍA

 Decret núm. 557 Aprovació liquidació provisional en concepte de ICO i Taxa per import 
de 82,75€ a DIEGO CUADROS GARCIA. Exp. LTIU RC 138/08
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 Decret núm.  558 Incoació d'exp. sancionador 79/09 i proposta de sanció econòmica per 
import de 325 € a MARIA PELLICER MAS

 Decret  núm.  559  Desestimació  d'al·legacions  i  imposició  de  sanció  econòmica  de 
9.906,25€a FRANCISCO SAVALL GREGORI

 Decret núm. 560 Aprovació de liquidació definitiva corresponent a a ICO i taxa per import 
de 936,85€ a FRANCISCO SAVALL GREGORI Exp. 16/09

 Decret  núm.  561  Incoació  d'Exp.  administratiu  a  JOSE  V.  PALOMO  SERRANO  i 
imposició de sanció econòmica de 59.216,16€. Exp. 20/06

 Decret  núm.  562  Aprovació  provisional  de  liquidació  de  ICO  i  Taxa  per  import  de 
4.009,14€ a JOSE V. PALOMO SERRANO Exp. LTIU 2006

 Decret  núm.  563 Estimació  d'aplicació  de  percentatge  de  sanció  menor.  Aprovació  de 
imposició de sanció econòmica per import de 7.879,66€ a JOSE MARTINEZ MERLOS. 
Exp. Sancionador núm. 23/09

 Decret  núm.  564  aprovació  de  liquidació  definitiva  Exp.  LTIU  23/09  de  871,38€  en 
concepte de ICO i taxa a JOSE MARTINEZ MERLOS.

 Decret núm. 565 Imposició de sanció econòmica a DANIEL DIAZ GARCIA de 686,07€ 
Exp. NÚM. 31/09

 Decret núm. 566 Aprovació de liquidació definitiva corresponent a ICO i Taxa per import 
de 454,18 € Exp. LTIU 31/09 a DANIEL DIAZ GARCIA

 Decret núm. 567 Sotmetiment a informació publica Exp. LA 164/2010

 Decret núm. 568 Sotmetiment a informació publica Exp. LC011/2011

 Decret núm. 569 Sotmetiment a informació publica Exp. LA 150/2010

 Decret núm. 570 Sotmetiment a informació publica Exp. LA 112/2005

 Decret núm.  571 Aprovar a D. DANIEL NEAGU la liquidació provisional  de l'Impost  
sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

 Decret núm.  572 Aprovar a Dª MARIA VICENTA MESTRE CARDONA la liquidació 
provisional de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

 Decret  núm.  573  Aprovar  a  D.  JUAN  MANUEL  JUANES  PONCE  la  liquidació 
provisional de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

 Decret núm. 574 Aprovar a Dª MARIA ESPERANZA COTAINA ARGUDO la liquidació 
provisional de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

 Decret núm.  575 Procedir a l'arxiu de l'expedient tributari  de SUCESORES DE POUS 
MARI SL.

 Decret núm. 576 Que no es liquide ni es reconega el dret de comptabilitat de l'Impost sobre 
l'increment  de  valors  de  terrenys  de  naturalesa  urbana,  de  D.  VICENTE  COTAINA 
LLACER.

 Decret  núm.  577  Aprovar  a  D.  JOSE  MARIA  MESTRE  CARDONA  la  liquidació 
provisional de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.
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 Decret  núm.  578  Aprovar  a  D.  MIGUEL  FRANCISCO  PALLARES  CATALA  la 
liquidació  provisional  de  l'Impost  sobre  l'increment  de  valor  de  terrenys  de  naturalesa 
urbana.

 Decret núm. 579 Aprovar a D. FRANCISCO JAVIER MESTRE CARDONA la liquidació 
provisional de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

 Decret núm. 580 Aprovar la relació número 007/2011 de factures per import de 7.045,50 €.

 Decret núm. 581 Aprovar les despeses relacionades per import de 10,09 euros, reconèixer 
l'obligació i ordenar el pagament a LA CAIXA.

 Decret  núm.  582  Aprovar  les  despeses  bancàries  per  les  operacions  rebutjades  en  el 
cobrament de rebuts de la Guarderia Infantil de mes de gener de 2011.

 Decret  núm.  583  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  jurídics  a  favor  de  D. 
FRANCISCO MARTINEZ NADAL.

 Decret  núm.  584  Procedir  a  la  baixa  dels  rebuts/  liquidacions  detallades  a  la  relació 
comprensiva de 5 pàgines per import de 13.220,28 euros.

 Decret núm. 585 Aprovar 18 liquidacions de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa 
urbana que es detallen a la relació per import de 31.013,57 euros.

 Decret  núm.  586  Reconèixer  drets  de  devolució  a  CONSTRUCCIONS  JUST SA per 
import de 3.257,45 euros (plusvalua).

 Decret núm. 587 Concedir llicència per a l'ocupació de la via pública en C/ Natzaré, 132, a 
D. FEDERICO VILA MASCARELL.

 Decret núm. 588 Concedir llicència per a l'ocupació de la via pública en C/ Francesc Ferrer 
i Pastor, 3, a D. JOAN VIDAL LLIDO.

 Decret  núm.  589 Concedir  llicència  per  a  l'ocupació de la  via  pública  en C/  Salvador 
Mestre Parra, 16-18, a PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES OLIVA SA.

 Decret núm. 590 Concedir llicència per a l'ocupació de la via pública en C/ Navarra, 11, a 
BAMASA SA.

 Decret núm. 591 Concedir a D. ROMAN RAFAEL PEIRO PASTOR llicència urbanística 
per a realitzar obres en C/ Verge del Mar, 13. 263/2010-OME.

 Decret núm. 592 Concedir a MAZEIKAITE NIJOLE llicència de segona Ocupació en C/ 
Cantereria, 45.

 Decret núm. 593 Concedir autorització a la Sra. MARIA JOSE MACHI JORNET per a la 
venda no sedentària  de tèxtil  i  confecció en el  lloc  de venda núm.  43 del  Mercat  dels 
Divendres.

 Decret  núm.  594  Declarar  desistit  de  la  petició  de  llicència  d'obres  13/2010-OMA  a 
EXCAVACIONES EXIN SL.

 Decret núm.  595 Declarar desistit de la petició de llicència d'obres 14/2010-OMA a D. 
JOSE ARLANDIS BENIMELI.

 Decret núm.  596 Declarar desistit de la petició de llicència d'obres 15/2010-OMA a D. 
JOSE ARLANDIS BENIMELI.
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 Decret núm.  597 Declarar desistit de la petició de llicència d'obres 16/2010-OMA a D. 
JOSE ARLANDIS BENIMELI.

 Decret núm.  598 Declarar desistit de la petició de llicència d'obres 17/2010-OMA a D. 
JOSE ARLANDIS BENIMELI.

 Decret núm.  599 Declarar desistit de la petició de llicència d'obres 18/2010-OMA a D. 
JOSE ARLINDIS BENIMELI.

 Decret núm.  600 Declarar desistit de la petició de llicència d'obres 19/2010-OMA a D. 
JOSE ARLANDIS BENIMELI.

 Decret núm.  601 Declarar desistit de la petició de llicència d'obres 20/2010-OMA a D. 
JOSE ARLANDIS BENIMELI.

 Decret núm.  602 Declarar desistit de la petició de llicència d'obres 22/2010-OMA a D. 
JOSE ARLANDIS BENIMELI.

 Decret núm. 603 Concedir a D. JOSE ESTEVE MAURI llicència urbanística en C/ Gomez 
Ferrer, 2.

 Decret núm. 604 Concedir a PARRÒQUIA SANTA MARIA llicència urbanística per a la 
realització d'obres en P. España.

 Decret núm. 605 Concedir a D. EMILIO ARROJO NUÑEZ llicència urbanística en C/ del 
Sorell, 10.

 Decret núm. 606 Concedir a D. JUAN JOSE FORRAT LLORCA llicència urbanística per 
a la realització d'obres en Urb. Terranova.

 Decret núm. 607 Concedir a D. JUAN JOSE FORRAT LLORCA llicència urbanística per 
a la realització d'obres en Pda. Canyades.

 Decret núm. 608 Concedir a Dª PURIFICACION MARTIN ORTEGA llicència urbanística 
per a la realització d'obres en C/ Illa de Columbretes, 3.

 Decret núm. 609 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
GIUSEPPE RAPELLI.

 Decret núm. 610 Imposició de sanció tributària a D. JUAN JOSE GIMENO CRESPO.

 Decret núm. 611 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
D. VICENTE BERTOMEU MORATO.

 Decret núm. 612 Elevar el contingut de les propostes de resolució a de l'òrgan instructor 
referents al expedients de D. JOSE SASTRE NAYA i altres.

 Decret núm. 613 Iniciar les actuacions de comprovació limitada sobre els subjectes passius 
Dª CONCEPCION PONS CAMPS i altra.

 Decret núm. 614 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a HEREDEROS DE D. AGUSTIN CHAMON MIGUEL.

 Decret núm. 615 Declarar prescrit el dret de l'Ajuntament a exigir el pagament de l'Impost 
sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana a Dª ISABEL MORATO COTS.
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 Decret núm. 616 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a D. BLAS BENEYTO GREGORI.

 Decret núm. 617 Declarar desistit de la petició de llicència d'obres 21/2010-OMA, de D.  
JOSE ARLANDIS BENIMELI.

 Decret  núm.  618  Compensar  el  deute  en  període  voluntari  a  D.  JUAN  CARLOS 
FERNANDEZ CUENCA.

 Decret núm. 619 Aprovar la devolució a D. JUAN CARLOS FERNANDEZ CUENCA de 
la quantia ingressada per excés per Icio i Taxa. (LTIU 103/08).

 Decret  núm.  620  Concedir  a  CONSTRUCCIONES  VICENTE  GOSP  E  HIJOS  SL 
llicència per a l'ocupació de la via pública.

 Decret núm.  621 Concedir  a D. JOSEP DOMÉNEC MALONDA MAS llicència per a 
l'ocupació de la via pública.

 Decret núm. 622 Concedir a D. VICENTE MANUEL SALELLES MATEU llicència per a 
l'ocupació de la via pública.

 Decret núm. 623 Concedir a Dª LAURA LLORCA CLIMENT llicència per a l'ocupació de 
la via pública.

 Decret núm. 624 Concedir a D. VICENTE MANUEL SALELLES MATEU llicència per a 
l'ocupació de la via pública.

 Decret núm. 625 Concedir a D. FRANCISCO JAVIER SALELLES MATEU llicència per 
a l'ocupació de la via pública.

 Decret núm.  626 Aprovar la liquidació definitiva de les taxes sobre llicència d'obertura 
A143/2005 de EDIOLIVA PROMOCIONES SL.

 Decret núm. 627 Concedir a OLIBUS SL llicència d'obertura i funcionament A279/2003.

 Decret núm. 628 Concedir a BANC SANTANDER SA llicència d'obertura LA020/2009.

 Decret núm. 629 Concedir a IQBAL MUHAMMAD llicència d'obertura LA288/2006.

 Decret  núm.  630  Aprovar  l'autoliquidació  de  14/02/11  a  EXCMA.  DIP.  PROV.  DE 
VALENCIA per inserció d'anunci al BOP de "Edicte convocatòria i bases tres places de peó 
i dos de netejadora".

 Decret núm.  631 Nomenar provisionalment amb efectes de l'11 de febrer de 2011 al Sr. 
JUAN VTE.  ROVIRA SOLER perquè  desenvolupe les  tasques  pròpies  d'Encarregat  de 
Mercat mentre la Sra. M ASUNCION COTAINA IBIZA es trobe en situació d'incapacitat 
temporal.

 Decret núm. 632 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial 04/11 
de D. FRANCESC XAVIER GREGORI FERRER.

 Decret  núm.  633  Aprovar  l'autoliquidació  de  28/01/11  a  l'EXCMA.  DIP.  PROV.  DE 
VALENCIA per inserció d'anunci al BOP de "Llicència Activitat Bar en Ps. Fco. Brines."

 Decret núm. 634 Aprovar la factura CI0471839278 i ordenar el pagament de 942,56 euros 
a VODAFONE ESPAÑA SAU.

Pàgina: 25



 Decret núm. 635 Aprovar la factura 28-B188-245409 i ordenar el pagament de 9,96 euros a 
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA.

 Decret núm.  636 Autoritzar a GERMANDAT LA VERA CREU per a la celebració de 
cercavila el diumenge 20 de febrer.

 Decret núm. 637 Autoritzar a la GERMANDAT DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 
per a la celebració de cercavila el dissabte 19 de febrer.

 Decret núm.  638 Autoritzar a FALLA PENSAT I FET per a la celebració de l'acte de 
presentació de les falleres majors en el Teatre Olímpia el dissabte 19 de febrer.

 Decret núm.  639 Autoritzar a FALLA CONSERVATORI per a la celebració d'un acte 
consistent en el cant d'Albades el dissabte dia 19 de febrer.

 Decret núm. 640 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient de Protecció de la Legalitat 
Urbanística 153/04, de D. JOSE ESTIVAL PONS.

 Decret  núm.  641 Concedir  tràmit  d'audiència  a  D. VICENTE COTAINA LLACER en 
l'expedient de Restauració de la Legalitat Urbanística 114/2010.

 Decret  núm.  642 Acordar  el  sobreseïment  i  arxiu  de  l'expedient  de  Restauració  de  la 
Legalitat Urbanística i Sancionador 142/03, de D. VICENTE LLIDO JORDA.

 Decret  núm.  643  Acordar  el  sobreseïment  i  arxiu  de  l'expedient  LTIU 142/03  de  D. 
VICENTE LLIDO JORDA.

 Decret núm. 644 Estimar el Recurs de Reposició interposat per D. JOSE M DOMENECH 
BALAGUER contra el DA 3148/10.

 Decret núm. 645 Estimar el Recurs de Reposició interposat per D. JOSE M DOMENECH 
BALAGUER contra el DA 3202/10. LTIU 73/08.

 Decret núm. 646 Sol·licitar a ARCA LA LLAR SL que abone la quantia de 2.618,24 euros 
en concepte de treballs d'execució subsidiària referent a l'Ordre d'Execució 7/2010.

 Decret núm. 647 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
EICHAORST GUENTHER WILHEM ADOLF H.

 Decret núm.  648 Autoritzar a Dª  Mª VICTORIA AGUIRREZABAL ROMEO per a la 
instal·lació de "Baby Infantil" al Parc de l'Estació des del 5 de març fins al 3 d'abril.

 Decret núm.  649 Autoritzar a Dª  Mª VICTORIA AGUIRREZABAL ROMEO per a la 
instal·lació de "Baby Infantil" al Parc de l'Estació des del 4 d'abril fins a l'1 de maig.

 Decret  núm.  650  Declarar  a  D.  FRANCISCO  MARI  MESTRE  l'obligació  legal  de 
mantindre en adequades condicions de seguretat i salut l'emplaçament en Urb. Panorama 
Sector 13 n. 48.

 Decret  núm.  651 Declarar  a  VALERO Y VILA SL l'obligació  legal  de  mantindre  en 
adequades condicions de seguretat i salut l'emplaçament en Urb. Panorama Sector 13 n. 64.

 Decret  núm.  652 Declarar  a  D. ANTONIO MARTINEZ ALBERO l'obligació legal  de 
mantindre en adequades condicions de seguretat i salubritat l'emplaçament en Pol 10 Parc 
1733 Pda. Rabdells.
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 Decret  núm.  653  Canviar  la  modalitat  de  llicència  de  gual  concedida  a  nom  de  D. 
VICENTE CASTELLANOS SEGUÍ.

 Decret núm.  654 Denegar la sol·licitud d'autorització d'ocupació de la via pública amb 
terrassa de taules i cadires a D. JOSE FRCO. CLIMENT JORDA (BAR TEMPTACIONS).

 Decret  núm.  655  Autoritzar  a  la  GERMANDAT  DEL CRIST  DE L'AMOR  per  a  la 
celebració d'una cercavila el dia 20 de febrer.

 Decret núm. 656 Declarar la caducitat de l'expedient de llicència urbanística d'obra major 
2008/94 de Dª MARIA CARMEN RODRIGUEZ ESCRIVA.

 Decret núm. 657 Encomanar a D. JAVIER PARRAGA el control i seguiment de la pena 
imposada a D. SALVADOR LLIDO ARANDA consistent en 180 jornades de treball en 
Benefici de la Comunitat.

 Decret núm. 658 Estimar el Recurs de Reposició interposat contra el DA 4905/10 i acordar 
el sobreseïment i arxiu de l'expedient de RLU 30/09 de D. JEAN FRANÇOISE ZANCHI.

 Decret núm. 659 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
75/09 a D. CARLOS PORTES MORELL.

 Decret núm. 660 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
78/09 a D. JOSE M SOLANES SALA.

 Decret núm. 661 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
49/09 a Dª M ANGELES ZAMORA GAZQUEZ.

 Decret núm. 662 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
05/09 a D. MIGUEL DUEÑAS CAÑAMAS.

 Decret núm. 663 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
60/09 a PROMOCION ESCRIVA DE ALCOY SL.

 Decret núm. 664 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
73/09 a D. ROSA ESCRIVA SORIA.

 Decret  núm.  665  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  D.  ABDELLLAH 
GHZAQUI. Infracció Ordenança 06/11.

 Decret  núm.  666  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  D.  ANDAPADE 
YOPEZ. Infracció Ordenança 07/11.

 Decret  núm.  667  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  D.  ANGEL 
ROBINSON ROMERO. Infracció Ordenança 08/11.

 Decret  núm.  668  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  D.  LUIS  FDO. 
SALVATIERRA MEDINA. Infracció Ordenança 09/11.

 Decret  núm.  669  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  D.  VIRGILIUS 
HASAITIS. Infracció Ordenança 10/11.

 Decret  núm.  670  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  D.  RENAZDAS 
DIMERECKAS. Infracció Ordenança 11/11.

 Decret  núm.  671  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  D.  ANGELOV 
AHMEDOV RUMEN. Infracció Ordenança 02/11.
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 Decret  núm.  672  Adjudicar  el  contracte  menor  de  subministres  del  mobiliari  despatx 
biblioteca pública sucursal a la mercantil CENTRE INFORMATIC OLIVA SL.

 Decret  núm.  673 Adjudicar  el  contracte  menor  de subministrament  sala  infantil,  pati  i 
vestíbul de la biblioteca pública sucursal a ESPRIU BENIDORM SL.

 Decret núm. 674 Adjudicar el contracte menor de subministrament de mobiliari sala adults 
i sala usos múltiples biblioteca pública sucursal a ESQUITINO MARTINEZ SA.

 Decret núm. 675 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.  676 Iniciar  expedient  núm.  G/01/2011 de  modificació  del  Pressupost  per 
generació de crèdits per ingressos.

 Decret núm.  677 Aprovar l'expedient núm. G/01/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos.

 Decret núm. 678 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2009 al CLUB TRIATLÓ OLIVA.

 Decret núm. 679 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2009 al CLUB FUTBOL LA SAFOR.

 Decret núm. 680 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2010 al CLUB NATACIÓ D'OLIVA.

 Decret núm. 681 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2010 al CLUB COLLA ESPORTIVA EL CORRIOL.

 Decret núm. 682 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2010 al UD OLIVA.

 Decret núm. 683 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2010 al CLUB PESCADORS ESPORTIUS OLIVA.

 Decret núm. 684 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2010 al CLUB KARATE-DO.

 Decret núm. 685 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
123/09 a D. JOSE PEREZ ROMEU.

 Decret núm. 686 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
100/09 a D. MANUEL MONCHO COLLADO..

 Decret núm. 687 Declarar a Dª VICENTA VIDAL PARRA l'obligació legal de mantindre 
en adequades condicions de seguretat i salubritat l'emplaçament en C/ del Cedre, 15.

 Decret núm. 688 Declarar a Dª ANA PASCUAL TOMAS l'obligació legal de mantindre en 
adequades condicions de seguretat i salubritat l'emplaçament en Urb. Panorama II.

 Decret núm.  689 Concedir a D. PAUL FLACK llicència ambiental LC009/2009 de Bar 
Cafeteria.

 Decret  núm.  690  Concedir  a  CALATAYUD  Y  MONCHO  SL  llicència  ambiental 
LC112/2008 de Pastisseria.
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 Decret núm. 691 Autoritzar a Dª LOREDANA COSMINA POP el canvi de titularitat de 
llicència d'obertura i funcionament de Bar Rte. LC104/2010.

 Decret  núm.  692 Autoritzar  a  D.  FRANCISCO JOSE LLOPIS ESCRIVA el  canvi  de 
titularitat de llicència d'obertura i funcionament de Café bar. LC175/2010.

 Decret núm. 693 Autoritzar a D. ANGEL ROSELL ESTEVE el canvi de titularitat de la 
llicència d'obertura i funcionament de Bar Cafeteria LC155/2010.

 Decret núm. 694 Autoritzar a TIO PEP SC el canvi de titularitat de la llicència d'obertura i  
funcionament de Bar Rte. LC170/2010.

 Decret  núm.  695  Concedir  a  Dª  LUISA  PEIRO  SANCHIS  llicència  d'obertura  i 
funcionament de Bar Cafeteria LC165/2008.

 Decret núm. 696 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2010 al CLUB NÀUTIC OLIVA.

 Decret núm. 697 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2010 al SAFORBALL CLUB DE BALL ESPORTIU.

 Decret núm.  698 Acceptar la proposta de la Prefectura de la Policia Local per a que es 
procedisca a la realització dels controls preventius d'alcoholèmia els dies 18 i 20 de febrer.

 Decret núm. 699 Assabentar-se de la cessió de crèdit de GRUAS Y TALLERES BURGOS 
SL a favor de CAIXA POPULAR. Fra. 8/2011.

 Decret núm. 700 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, a D. SALVADOR SANCHIS SAVALL.

 Decret núm. 701 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, a D. JOSE ANTONIO CORTES OJEDA.

 Decret núm. 702 Autoritzar a Dª MARIA CONSUELO BRINES FUSTER la instal·lació 
de l'activitat CA192/2010.

 Decret núm. 703 Autoritzar a ANAS NEGOS SL la instal·lació de l'activitat CA077/2006.

 Decret núm. 704 Autoritzar a Dª PATRICIA FAUS MONCHO la instal·lació de l'activitat 
CA188/2010.

 Decret núm. 705 Autoritzar a LUAROSA SL la instal·lació de l'activitat CA189/2010.

 Decret núm.  706 Autoritzar a Dª INMACULADA SAVALL PERICAS la instal·lació de 
l'activitat CA183/2010.

 Decret  núm.  707  Autoritzar  a  PTDO.  SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)  la 
instal·lació de l'activitat CA003/2011.

 Decret núm. 708 Denegar a D. VICENTE MONCHO FENOLLAR la llicència de gual de 5 
m en C/ Puríssima, 2. V161/2009.

 Decret  núm.  709 Autoritzar  a  Dª  CRISTINA LLOPIS REIG la substitució del  vehicle 
adscrit a la llicència de funcionament de autoturisme núm. 10- VAR317/2006.

 Decret núm.  710 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor  
referides als expedients de D. JOSE VICENTE MONCHO VIVES i altres.
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 Decret núm.  711 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor  
referides als expedients de D. JOSE ALONSO MARTINEZ i altres.

 Decret núm. 712 Autoritzar a la FALLA L'ESTACIÓ per a la celebració d'actes els dies 20 
i 27 de febrer.

 Decret núm. 713 Autoritzar a HOSPITALARIS DE LOURDES per a la celebració d'una 
sèrie  d'actes  amb motiu  de  la  visita  de  la  "Imatge  Peregrina  de  la  Mare  de  Déu  dels 
Desemparats" entre el 25 i el 27 de febrer.

 Decret  núm.  714  Reconèixer  un  nou  trienni  grup  C1  a  D.  AGUSTIN  PICORNELL 
TERRADES.

 Decret núm. 715 Reconèixer un nou trienni Grup A2 a D. BLAI PEIRO SANCHIS.

 Decret  núm.  716  Reconèixer  un  nou  trienni  Grup  C1  a  Dª  ROSARIO  MERCEDES 
DOMENECH GIMENO.

 Decret  núm.  717  Reconèixer  un  nou  trienni  Grup  C2  a  D.  VICENTE  BARBERA 
GUILLEM.

 Decret núm. 718 Reconèixer un nou trienni Grup A1 A Dª SOFIA GREGORI BOSCH.

 Decret  núm.  719 Reconeixement  de  l'obligació  per  la  quantitat  de  21.513,00 euros  en 
concepte  de  quota  de  sosteniment  del  CONSORCI  PROVINCIAL DE BOMBERS DE 
VALENCIA

 Decret núm. 720 Aprovació de les despeses en concepte de quota targeta visa VIA Ta LA 
CAIXA per quantitat de 25 euros. Reconeixement de l'obligació i ordre del pagament

 Decret núm. 721 Aprovació de les despeses en concepte de comissió us datàfon del 01/02/ 
al 07/02/2011 a LA CAIXA per quantitat de 4,42€. Reconeixement de l'obligació i ordre del 
pagament

 Decret núm. 722 Aprovació de les despeses en concepte de despeses financeres a LA CAM 
per quantitat de 2,91€. Reconeixement de l'obligació i ordre del pagament

 Decret núm. 723 Tenir a l'Ajuntament d'Oliva com a demandant en el procediment ordinari  
núm. 00036/2011 por GABRIEL MATEOS-APARICIO LOPEZ

 Decret núm.  724 Concessió de fraccionament sol·licitat per FERNANDEZ CUENCA J. 
CARLOS de deute urbanístic. Exp. 103/08

 Decret  núm.  725  Concessió  de  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  Exp.  núm. 
000017/2011-lovp a PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES OLIVA SA

 Decret  núm.  726  Concessió  de  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  Exp.  núm. 
000025/2011-lovp a COMUNDAD DE PROPIETARIOS C/SANTISIMO 15

 Decret  núm.  727  Concessió  de  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  Exp.  núm. 
000028/2011-lovp a CONTSTRUCCIONES LA PLANA SAFOR SL.

 Decret  núm.  728  Concessió  de  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  Exp.  núm. 
000029/2011-LOVP a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALCALDE JUAN SANCHO 
1
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 Decret  núm.  729  Concessió  de  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  Exp.  núm. 
000037/2011-LOVP a CLIMENT CLIMENT, NÚM. ANGELES

 Decret  núm.  730  Concessió  de  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  Exp.  núm. 
000032/2011-LOVP a FRANCISCO JAVIER SALELLES MATEU

 Decret  núm.  731  Concessió  de  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  Exp.  núm. 
000035/2011-LOVP a INMACULADA SAVALL PERICAS

 Decret  núm.  732  Concessió  de  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  Exp.  núm. 
000031/2011 a FRANCISCO JAVIER SALELLES MATEU

 Decret  núm.  733  Concessió  de  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  Exp.  núm. 
000036/2011 a CONSTRUCCIONES LA PANA SAFOR SL

 Decret  núm.  734  Concessió  de  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  Exp.  núm. 
000038/2011-LOVP a IDELFONSO BLASCO LAZARO

 Decret  núm.  735  Concessió  de  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  Exp.  núm. 
000033/2011-LOVP a CONSTRUCCIONES VICENTE GOSP E HIJOS SL

 Decret  núm.  736  Denegació  de  llicència  d'obra  menor  Exp.  000016/2011-OME  a 
YAREMSHCHYSCHYN BOHDAN

 Decret  núm.  737  Concessió  de  llicència  d'obra  menor  Exp.  núm.  000021/2011  a 
JUCARCO ESTUDIO SL.

 Decret núm.  738 Reconeixement del  dret de devolució d'ingrés indegut al  Ministeri  de 
Medi ambient i Medi rural marí, confederació Hidrogràfica abonat a l'Ajuntament en excés 
per error

 Decret  núm.  739  Concessió  de  llicència  de  gual  permanent  Exp.  núm.  V180/2010  de 
LAURA BOSCA CAÑAMAS

 Decret núm. 740 Concessió de llicència de gual permanent de MARIA ISABEL MIÑANA 
ESCRIVA amb condicionants. Exp. V005/2011

 Decret  núm.  741 Concessió  de  llicencia  de  gual  permanent  Exp.  V001/2011 a  ROSA 
MARIA PARRA SALORT

 Decret núm. 742 Aprovació de les bases per a una borsa de treball de mestres de formació 
de persones adultes

 Decret núm.  743 Aprovació de la constitució d'una borsa de treball  d'AUXILIARS DE 
TURISME.

 Decret núm. 744 Aprovació de l'assignació de 396,90 euros a favor de VICTOR VOCES 
MOLLA en concepte de gratificació per treballs extraordinaris.

 Decret núm. 745 Aprovació de la factura CIO473081260 de VODAFONE ESPAÑA SAU 
per import de 3.065,25 euros per període de facturació de 08/01/2011 a 07/02/2011

 Decret  núm.  746  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  009/2011  per  import  de 
6.121,71€

 Decret  núm.  747  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  010/2011  per  import  de 
22.451,58€
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 Decret  núm.  748  Aprovació  de  la  certificació  núm.  2  de  PAVASAL  EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA per la posta sanitària

 Decret núm. 749 Aprovació de la Certificació núm. 1 d’ALFREDO MARTINEZ E HIJOS 
SL per eficiència energètica-climatització i subministrament elèctric mercat municipal

 Decret núm. 750 Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a l'Oficina de Promoció de 
l'Ús del Valencià

 Decret núm. 751 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a l'ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL per import de 1600€ i 
ordenar el pagament de 800,00€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 752 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a l'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLIVA per import de 7.132,00€ 
i ordenar el pagament de 3.566,00€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 753 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a l'ASSOCIACIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA per import de 8.589,00€ i 
ordenar el pagament de 4.685,00€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 754 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a l'ASSOCIACIÓ FOLKLÒRICA RAVAL I VILA per import de 2550€ i  
ordenar el pagament de 1391€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 755 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per  al  any  2010  a  l'ASSOCIACIÓ  MOVIMENT  DE  RENOVACIÓ  PEDAGÒGICA 
ESCOLA D'ESTIU MARINA SAFOR per import de 2072€ i ordenar el pagament de 1130€ 
(2n termini del conveni)

 Decret núm. 756 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a l'ASSOCIACIÓ CULTURAL CENTELLES I RIU-SECH per import de 
2277€ i ordenar el pagament de 1242,00€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 757 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a FESTERS DEL CARRER SAN VICENT D'OLIVA per import de 2742€ 
i ordenar el pagament de 996,90€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 758 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per  al  any  2010  a  l'ASSOCIACIÓ  FAMILIARS  MALALTS  D'ALZHEIMER  DE  LA 
SAFOR per import de 3,500 € i ordenar el pagament de 1750€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 759 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a l'ASSOCIACIÓ DE LA SAFOR D'AJUDA A MALALTS MENTALS- 
ASAEM per import de 1500 € i ordenar el pagament de 750€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 760 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a l'ASSOCIACIO MUJERES ARIPANDO per import de 1000€ i ordenar el  
pagament de 500€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 761 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 Al CLUB OLIVA EN MOVIMENT per import de 501,56€ i ordenar el  
pagament de 501,56€ (2n termini del conveni)
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 Decret núm. 762 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a l'OLIVA HOQUEI CLUB per import de 910,36€ i ordenar el pagament de 
910,36€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 763 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 al CLUB DE LA PILOTA per import de 669,14€ i ordenar el pagament de 
669,14€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 764 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per  al  any  2010  a  CLUB  DE  BILLAR  OLIVA-CENTRO  OLIVENSE  per  import  de 
137,08€ i ordenar el pagament de 137,08€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 765 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a CLUB DE PESCA ESPORTIVA LA CARACOLA per import de 920,79€ 
i ordenar el pagament de 920,79€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 766 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a CLUB DE TIR OLÍMPIC per import de 570€ i ordenar el pagament de 
570€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 767 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a CONSELL LOCAL DE JOVENTUT per import de 1200€ i ordenar el 
pagament de 1200€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 768 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a l'ASSOCIACIÓ FAMILIARS MALALTS D'ALZEIMER per import de 
1000€

 Decret núm. 769 Acord de sobreseïment i arxiu de l'expedient de protecció de la legalitat 
urbanística núm. 190/08 de MARIE ELISABETH FLOURIE

 Decret núm. 770 Donar trasllat als interessats de l'informe previ a la resolució i concedir  
tràmit d'audiència. Exp. 000085/2010-ERU de FERNANDO SANCHEZ TARRAZONA

 Decret  núm.  771  Desestimació  de  recurs  de  reposició  interposat  per  CONCEPCION 
MALLEU NAVARRO Exp. Protecció 151/07

 Decret núm.  772 Acord de sobreseïment i arxiu de l'exp. Protecció de la legalitat NÚM. 
7/10 de PEDRO SANCHEZ MANJAVACAS

 Decret  núm.  773  Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  adequades  de 
salubritat, conservació i seguretat de JOSEFA PONS GISBERT EXP. OE21/2011

 Decret  núm.  774  Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  adequades  de 
salubritat,  conservació  i  seguretat  de  JOSE  M  Y  ROSA  ASUNCION  MAYANS 
COLOMAR OE 16/2011

 Decret  núm.  775  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
urbanística per realització d'obres sense llicència municipal de JYE ZHENG. Exp. 124/09

 Decret núm. 776 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a CLUB DE TIR OLÍMPIC per import de 2913,35€ i ordenar el pagament.
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 Decret núm. 777 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per  al  any  2010  a  CLUB  D'ESQUÍ  LA SAFOR  per  import  de  1198,80€  i  ordenar  el 
pagament.

 Decret núm. 778 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a CLUB DE TENIS OLIVA per import de 4990,52€ i ordenar el pagament.

 Decret núm. 779 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per  al  any  2010  a  CLUB  PATINATGE  OLIVA  per  import  de  218,40€  i  ordenar  el  
pagament.

 Decret núm. 780 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a CLUB ATLETISME L'ESPENTA per import de 839,27€ i ordenar el 
pagament.

 Decret núm. 781 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2010 a CLUB DE HANDBOL OLIVA per import de 5358,72 € i ordenar el  
pagament.

 Decret núm. 782 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2009 a ASSOCIACIÓ FIBROMIALGIA DE LA SAFOR AFISA per import de 
1200€ i ordenar el pagament de 600€ (2n termini del conveni)

 Decret núm. 783 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2009 a CLUB DE TIR OLÍMPIC per import de 570€ i ordenar el pagament.

 Decret núm. 784 Aprovació de la justificació, donar per justificada la subvenció concedia 
per al any 2008 a ONG MISSIONERS COMBONIANS DEL COR DE JESÚS per import  
de 2500€.

 Decret  núm.  785  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  011/2011R per  import  de 
5.994,7€

 Decret núm.  786 Aprovació de l'assignació de 280€ a CARMEN MORENO PEREZ en 
concepte de gratificació per treballs extraordinaris

 Decret núm.  787 Aprovació de la contractació laboral de GEMA DIAZ PEREZ com a 
mediadiora  intercultural  per  a  l'assessorament  i  orientació  socio-laboral  del  programa 
intercultural Oliva

 Decret  núm.  788 Aprovació de  les  liquidacions corresponents  als  preus  públics  per  la 
prestació del servei de guarderia infantil municipal del mes de febrer 2011 per import de  
14.185,45€ i aprovació de les bonificacions aplicades per import de 1.088,41€

 Decret  núm.  789  Aprovació  a  SUCESORES  DE  PASCUAL  BOLINCHES  SL 
compensació de cànon per concessió administrativa pel subministrament d'aigua potable al  
casc urbà i taxa per prestació de servei de clavegueram

 Decret núm.  790 Concessió d'autorització a MIGUEL SEMPERE CAMARASA per a la 
venda de xurros dia 06/03/2011 CAVALCADA DE NINOT

 Decret núm.  791 Concessió d'autorització a MIGUEL SEMPERE CAMARASA per a la 
venda de xurros dies 18 y 19 de març FALLES
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 Decret núm. 792 Autorització a RAMON VIRGILI SAVALL com a representant de JLF 
de la celebració de la Crida i de la Cercavila amb acompanyament policial dia 26/2,

 Decret núm.  793 Aprovació de la liquidació definitiva de ICO i taxa en Exp. 192/08 a 
PASCUALA DOMINGUIS MARCO

 Decret  núm.  794  Estimació  de  Recurs  de  Reposició  interposat  per  JOSE  VICENTE 
GREGORI  FERRER  en  representació  de  LUIS  CAPUCHINO  CAPUCHINO  i  nova 
liquidació de ICO per import de 446,85€. Exp. LTIU 153/08

 Decret  núm.  795  Estimació  de  Recurs  de  Reposició  interposat  per  JOSE  VICENTE 
GREGORI FERRER en representació de LUIS CAPUCHINO CAPUCHINO i reducció de 
sanció econòmica a l'import de 4.725€

 Decret núm. 796 Iniciació d’actuacions de comprovació limitada relativa a l’increment de 
valor dels terrenys urbans de CLARKE MICHAEL JONH i altres.

 Decret núm. 797 Estimació de part de Recurs de Reposició referent a excés de valoració de  
edificació.  Aprovació  d'imposició  a  PASCUALA  DOMINGUIS  MARCO  de  sanció 
econòmica per 10.924,90€. Exp. 192/08

 Decret núm. 798 Sotmetiment de l'exp. LA 152/2010 de MARIA NIEVE RAMIREZ DE 
MAYA, (perruqueria canina) a Informació pública 20 dies i sol·licitud d'informes preceptius

 Decret núm.  799 Concessió de llicència d'obertura i funcionament a MERCADONA SA 
Exp. A016/2004

 Decret núm.  800 Assignació a INES ESTRUGO MARQUES en exclusiva la funció de 
realitzar la liquidació i recaptació de tiquets per ús de pistes de polisportiu municipal i el seu 
ingrés bancari.

QUART. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 4 
T/2010.

En compliment d’allò que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i la Base 4a d’Execució del Pressupost, es dóna compte al Ple de la 
Corporació, previ coneixement de la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, de l’estat 
execució  del  Pressupost  Municipal  així  com  dels  moviments  de  la  Tresoreria  per 
operacions  pressupostàries  i  extrapressupostàries  i  de  la  seua  situació,  a  data 
31/12/2010.

Així, la documentació que s’examina està integrada pels següents llistats:

- Estat de situació del pressupost de despeses a data 31/12/2010.
- Estat de situació del pressupost d’ingressos a data 31/12/2010.
- Estat de la Tresoreria Municipal a data 31/12/2010.

El Ple de la corporació queda assabentat.
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CINQUÉ.  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  TRESORERIA  EN 
RELACIÓ A LA MOROSITAT.

Es dóna compte al Ple dels informes, sobre l’assumpte de l’epígraf, que són del següent 
tenor literal:

[INFORME DE TRESORERIA
La funcionària que subscriu en l’exercici, de les funcions previstes en l’article 196 del RDL  
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i article 5 
del  RD 1174/1987,  de 18 de setembre,  pel  qual  es regula el  règim jurídic  dels  funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:

ANTECEDENTS DE FET
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual  
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en 
vigor el dia 7 de juliol del 2010, és d’importància perquè afecta els poders adjudicadors en els  
terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes.

NORMATIVA APLICABLE
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat  
en les operacions comercials.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

ANTECEDENTS DE DRET
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n’hi ha, interventors de les 
Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en esta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà 
necessàriament  el  nombre  i  quantia  global  de  les  obligacions  pendents  en  què  s’estiga 
incomplint el termini”

El termini de pagament per a l’any 2010, segons allò establert  per la Disposició Transitòria 
Vuitena de la Llei 30/2007 afegida per la Llei 15/2010, es fixa en 55 dies següents a la data 
d’expedició  de  les  certificacions  d’obres  o  dels  corresponents  documents  que  acrediten  la 
realització total o parcial del contracte. Aqueix termini s’aplicarà a tots els contractes realitzats 
amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 15/2010, per la qual cosa per als anteriors es pot 
considerar que continua regint el termini de 60 dies.

CONSIDERACIONS  PRÀCTIQUES  PER  A  L’OBTENCIÓ  DE  LES  DADES 
APORTADES EN EL PRESENT INFORME
A continuació s’assenyalen les premisses de què s’ha partit per a l’obtenció de les dades de la  
comptabilitat municipal:
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- Únicament s’ha inclós despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i 
inversions),  ja  que  la  Llei  15/2010  es  refereix  a  les  operacions  comercials,  i  aquestes 
bàsicament  s’apliquen a  aquestos  capítols.  Per  tant  no s’inclouen despeses  de personal, 
subvencions o altres que no corresponguen a aquestos capítols.

- Respecte a la data d’inici del còmput del termini de pagament, s’ha utilitzat la data del 
registre de la factura en el Registre de factures, incloent-se totes les factures registrades des  
del  7  de  juliol  del  2010 (data  d’entrada  en  vigor  de  la  Llei  15/2010)  fins  a  les  dates 
següents:
- Per a l’informe corresponent al tercer trimestre 2010, 5 d’agost del 2010.
- Per a l’informe corresponent al quart trimestre 2010, 5 de novembre del 2010.

No s’inclouen les factures registrades amb posterioritat a aquestes dates perquè en elles 
no s’ha pogut incórrer en demora en les dates a què fa referència l’informe per no haver  
transcorregut el termini de 55 dies.

- En l’informe de Tresoreria s’inclouen totes les factures en què s’incompleix el termini de 
pagament, l’obligació del qual estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què es  
refereix l’informe (30 de setembre / 31 de desembre).

- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la mateixa aplicació de 
comptabilitat amb les premisses que s’acaben d’assenyalar.

Informe tercer trimestre 2010
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l’aplicació de comptabilitat, de les factures registrades en les dates assenyalades (des de 7 de  
juliol fins a 5 d’agost) corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del pressupost de 
l’Ajuntament d’Oliva no hi ha cap pendent de pagament a data 30 de setembre de 2010.

Informe quart trimestre 2010
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l’aplicació de comptabilitat, de les factures registrades en les dates assenyalades (des de 7 de  
juliol  fins  a  5  de  novembre)  corresponents  a  despeses  imputables  als  capítols  2  i  6  del  
pressupost de l’Ajuntament d’Oliva, hi ha pendents de pagament a data 31 de desembre del  
2010 un total de 218 factures la quantia global de les quals puja a 215.677,41 €, amb el detall  
que s’inclou en l’Annex 1 d’aquest informe.

ACTUACIONS POSTERIORS 1 CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN 
MORA
El  present  informe,  relatiu  a  la  morositat  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  s’haurà  d’emetre 
trimestralment per la Tresorera municipal, tal com estableix l’article 4.3 de la Llei 15/2010.
Aquest  informe  sobre  morositat  s’haurà  de  remetre,  en  tot  cas,  als  òrgans  competents  del  
Ministeri  d’Economia  i  Hisenda  i  a  l’òrgan  de  tutela  de  la  Comunitat  Valenciana,  sense  
perjudici de la seua possible presentació i debat en el Ple de la Corporació Local, segons el que  
estableix l’art 4.4 de la Llei 15/2010. Els dits ìrgans podran igualment requerir la remissió de 
l’informe.
Els efectes de l’incompliment de terminis s’estableixen en l’article 200 bis de la Llei 30/2007, 
que es transcriu tot seguit:
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“Transcorregut  el  termini  a  què  es  refereix  l’article  200.4  d’aquesta  Llei,  els  contractistes  
podran  reclamar  per  escrit  a  l’administració  contractant  el  compliment  de  l’obligació  de 
pagament  i,  si  és  el  cas,  dels  interessos  de  demora.  Si,  transcorregut  el  termini  d’un  mes,  
l’administració  no  haguera  contestat,  s’entendrà  reconegut  el  venciment  del  termini  de 
pagament i els interessats podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat 
de l’administració, podent sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. 
L’òrgan  judicial  adoptarà  la  mesura  cautelar,  llevat  que  l’administració  acredite  que  no 
concorren  les  circumstàncies  que  justifiquen  el  pagament  o  que  la  quantia  reclamada  no 
correspon a la que és exigible, i en aquest cas la mesura cautelar es limitarà a aquesta última. La  
sentència condemnarà en costes a l’administració demandada en el cas d’estimació total de la 
pretensió de cobrament.”

Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent:

“Quan el deute incórrega en mora, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una indemnització  
per  tots  els  costos  de  cobrament  degudament  acreditats  que  haja  patit  a  causa  de  la  mora 
d’aquest.  En  la  determinació  d’aquestos  costos  de  cobrament  s’aplicaran  els  principis  de 
transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, 
en cap cas, el 15% de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no supere els  
30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà constituït per l’import del deute de què 
es tracte.”

Tot això s’informa els efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent.

Oliva, 31 de gener del 2011. La tresorera. Rubricat.]

[INFORME D’INTERVENCIÓ
ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 31/12/2010 sobre les factures o documents justificatius 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de  
factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja 
justificat per l'òrgan gestor l'absència de la seua tramitació.

Vist el que disposa l'article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, aquesta Intervenció emet l'informe següent:

I.-  D'acord  amb el  que  disposa  l'article  cinqué  de  la  Llei  15/2010,  aquesta  Intervenció  té 
obligació d'incorporar a l'informe previst en l'art. 4t sobre els termini de pagament una relació 
de les  factures  o documents justificatius respecte als  quals  hagen transcorregut  més de tres  
mesos des de la seua anotació en el registre de factures i no s'hagen tramitat els corresponents  
expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja justificat per l'òrgan gestor l'absència de la 
seua tramitació.

II.- Sense perjudici de la seua presentació i debat en el Ple de la corporació, el  dit  informe 
s'haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el 
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seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que tinguen atribuïda la tutela  
financera de les entitats locals.

El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinga coneixement de  la  
dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li  
hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.

III.- Basant-se en l'anterior, es relacionen en annex adjunt les factures o documents justificatius  
amb incompliments de tramitació, per un import total de 206.370,85€ en funció dels següents 
estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l'obligació:

ESTAT DESCRIPCIÓ
R Registrada pendent de comptabilitzar
B Bloquejada
VF Factura d’altres exercicis pendents de REX

Es el que he d’informar en compliment de les meues funcions; i trasllade aquest informe als 
efectes oportuns.

Oliva, 2 de febrer de 2011. La interventora. Rubricat.]

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

 Sr. Soria Calatayud: “En la Comissió d’Hisenda van haver algunes discrepàncies 
sobre quin era el criteri que s’havia de seguir per tal de posar quin són els terminis 
de pagament; independentment del criteri, que no vull reproduir de cap forma quin 
era el criteri, ací s’ha usat el criteri de comptabilització de les factures, i a partir 
d’ahí  els  terminis  que  marca  la  llei.  Aquest  regidor,  i  el  Partit  Popular,  el  que 
demana és que a banda d’aqueix criteri que s’ha seguit, que és el que generalment 
segueixen els interventors de la Comunitat Valenciana, volem que se’ns faça arribar 
seguint l’altre criteri. És a dir, seguint el criteri de quan s’ha emés la factura per part 
dels proveïdors, que ha de ser en el moment de la prestació del servei, o del moment 
de  la  recollida  dels  materials.  A  partir  d’ahí  volem  saber  en  quin  termini  de 
pagament s’estan pagant les factures, i quines estan per sobre de seixanta dies, que 
és el que marca la llei. Aqueixa és la sol·licitud que li fem, en relació a aquest tema, 
amb independència que el criteri que s’ha seguit en l’elaboració de l’informe siga un 
criteri acceptable pels interventors de la comunitat.”

 Sr.  Sabater  Savall: “Per  rectificar  una  dada  simplement,  perquè  hi  ha  dues 
relacions. Una puja a 206.000, l’altra és de 215.000. La quantitat total són 422.000 
euros.”

SISÉ. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 01/2011.
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El dia 11 de febrer es va proposar l'inici del corresponent expedient REX 01/2011 per a 
procedir  a  l'aprovació  de  determinades  despeses  que  es  relacionen  que  van  quedar 
pendents  d'aplicar  al  pressupost  corresponent  per  un  import  total  de  104.068,09  €, 
corresponents a serveis i subministraments prestats per diverses empreses.

Vist l'Informe de la Interventora Municipal de data 11 de febrer del 2011, en relació 
amb aquest expedient REX 01/2011 en el qual es fa constar que “l'article 26.2 c) del 
Reial Decret 500/90, determina que s'aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, en el 
moment del seu reconeixement, les obligacions procedents d'exercicis anteriors, que es 
refereix  l'art.  60.2  del  mateix  Reial  Decret,  atribuint  la  seua  competència  al  Ple  de 
l'Entitat, per al reconeixement extrajudicial de crèdits sempre que no existesca dotació 
pressupostària (Base 19.III)”.

Considerant  la  necessitat  procedir  a  l'aprovació  d'aquestes  despeses  a  càrrec  del 
pressupost de l'exercici  2011 (RC núm. 5769 (...)  57888), sense perjudici  que en el 
pressupost que està pendent d’aprovació es consigne la quantitat necessària per fer front 
a les despeses de l’exercici  2011, així  com les despeses l’aprovació de les quals es 
proposa.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
17 de febrer de 2011, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord sobre el 
reconeixement que es proposa.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i 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,  Sr.  González Martínez,  Sr. 
Pérez  Ledo,  Sra.  Torres  Pérez,  i  el  Sr.  alcalde  Salvador  Fuster  Mestre  (11  vots 
favorables: 8 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.- Aprovar el reconeixement extrajudicial  REX 1/2011 per un import total  de 
104.068,09  €,  corresponents  als  serveis  i  subministraments  prestats  per  diverses 
empreses, en els termes que consta en l’expedient.

Segon.- Donar compte d'aquest acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria.

Acabada la votació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:
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 Sr. Soria Calatayud: “El Partit Popular s’absté en aquest punt, evidentment hi ha 
dues  raons  contraposades;  la  primera  que  estem,  per  suposat,  volem  que  els 
proveïdors  puguen cobrar,  i  si  no es  reconeix  no cobren,  i  nosaltres  volem que 
cobren. Però al mateix temps, no podem votar a favor, perquè aquestos deutes que 
ací es reconeixen, ja se sabien molt abans, i de manera pensem que deliberada, s’han 
deixat en el calaix per tal d’intentar fer quadrar els pressupostos. Per tant, nosaltres 
no podem recolzar una mesura que ja vam denunciar en el moment de l’aprovació 
del pressupost, dient en aquell moment que s’estaven aprovant els pressupostos per 
sota de les necessitats reals de l’ajuntament. Per aqueixes dues raons contraposades, 
el Partit Popular s’abstén en la votació.

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que els qui més s’alegraran de tots, seran els 
mateixos proveïdors, que alguns ja fa un any i mig que no han cobrat, i ara tindran la 
possibilitat  de cobrar.  No puc votar  en contra,  i  així  ho he  fet,  m’he  abstingut, 
perquè  els  mateixos  proveïdors  que  li  presten  un  servei  a  l’ajuntament,  han  de 
cobrar, encara que siga tard, molt tard; i això és el que ha fet que m’abstinguera. És 
evident que no podia mai votar a favor, perquè estem parlant d’una despesa que ha 
fet el govern de l’ajuntament, i és una despesa que s’ha fet fora de pressupost; és 
evident que sempre hem dit que els pressupostos no estaven ajustats a la realitat, i a 
poc a poc va eixint, aqueixa falta de previsió, que en el moment de l’elaboració del 
pressupost, ara està eixint. Per tant, en aquest aspecte torne a dir el mateix; vote en 
abstenció, perquè crec que els qui més s’alegraran, com he dit, d’aquesta votació 
seran els proveïdors, que estan encara esperant a cobrar, alguns des de fa un any i 
mig.”

SETÉ. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ 
DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I DE 
LA POTESTAT SANCIONADORA EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LOCAL.

Vist el text de l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de 
dret públic de l’Ajuntament d’Oliva, i de la potestat sancionadora en matèria tributària 
local.

Vist que s’ha realitzat la tramitació establerta, i que la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Béns Municipal,  en reunió que va tindre lloc el  dia 17 de febrer de 2011, ha emés 
dictamen favorable sobre l’ordenança de referència.

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

 Sr.  Soria  Calatayud: “Ací  el  Partit  Popular,  en  contra  del  que  vam fer  en  la 
comissió, que en la comissió ens vam abstindre, votarem a favor la proposta; ja ho 
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vam anunciar així en la comissió; necessitàvem una série d’explicacions, i pensem 
que  han  sigut  suficientment  convincents  per  canviar  el  nostre  vot.  Pensem que 
també és  important  els  canvis  que s’han donat  en aquesta  ordenança perquè els 
canvis arriben en el sentit d’intentar que la càrrega del deute que puguen tindre els 
diferents ciutadans de cara a l’ajuntament, puguen donar-se facilitats de pagament 
que l’actual ordenança no contemplava; per tant, pensem que és positiu, sobretot en 
el moment econòmic que es viu, que els ciutadans d’Oliva tinguen facilitats per tal 
de fer complir les seues obligacions amb l’ajuntament; i per això canviem la nostra 
abstenció inicial en vot afirmatiu.”

 Sr.  Sabater  Savall: “Donar  les  gràcies  al  portaveu  del  Partit  Popular.  En  la 
comissió ja ho va avançar, el que passa és que l’ordenança és molt farragosa, tenia 
molts  fulls,  aleshores  ens va demanar  una espècie  de resum substancial  del  que 
tractava l’ordenança, i crec que se li ha facilitat. Bàsicament jo el que vull, encara 
que siga curt, vull fer un apunt; aquesta ordenança de gestió, recaptació i inspecció, 
es  modifica  per  dues  qüestions  fonamentals,  una  perquè  s’ha  d’adaptar  a  la 
legislació vigent, i s’ha incorporat a l’ordenança la majoria de les disposicions de 
rang superior que ens afecten a nivell municipal, i el segon, com molt bé ha dit el 
portaveu del Partit Popular, es tractava també d’adaptar-la a la situació econòmica 
actual;  és  a  dir,  en  aquestos  moments  els  ciutadans,  una  part,  tenen  vertaders 
problemes per pagar els seus impostos, els seus tributs a l’ajuntament, aleshores es 
tractava d’ampliar els terminis de fraccionament en el pagament dels impostos, és a 
dir  donar  més  temps  perquè el  ciutadà  puga pagar  aqueixos  deutes  que  té  amb 
l’ajuntament, i augmentar la quantia del deute que fa necessari la imposició d’un 
aval; és a dir, si fins ara es necessitava un aval per a qualsevol deute que es tinguera 
amb l’ajuntament  a partir  d’una quantitat  d’euros,  ara es duplica  la quantitat;  és 
permet  que  el  deute  siga  el  doble  que  ara  per  a  presentar  un  aval  en  cas  de 
fraccionament. Crec que era necessari en la situació econòmica que vivim, i sobretot 
per facilitar el pagament, com he dit, de tributs i impostos als ciutadans.”

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

Primer.- Aprovar l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de 
dret públic de l’Ajuntament d’Oliva, i de la potestat sancionadora en matèria tributària 
local, amb la redacció que consta en l’expedient.

Segon.-  Sonar  a  l’expedient  la  tramitació  i  publicitat  preceptiva,  mitjançant  la  seua 
exposició en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, i en el Butlletí Oficial de la Província, 
per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i 
plantejar les reclamacions  que consideren convenients.
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Tercer.-  Considerar,  en  el  cas  que  no  es  presenten  reclamacions  en  el  termini 
anteriorment indicat,  que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.

Quart.-  Facultar  el  Sr.  tinent  d’alcalde  delegat  d’Hisenda  per  a  subscriure  els 
documents que calga relacionats amb aquest assumpte.

VUITÉ.  MOCIÓ  DE  LA  REGIDORA  SRA.  YOLANDA  PASTOR  BOLO, 
D’EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ DEL 100 % DE LA TAXA PER OCUPACIÓ 
DE  LA  VIA  PÚBLICA  PER  TAULES  I  CADIRES  PER  A  BARS  I 
RESTAURANTS.

Vista la moció presentada per la Sra. Pastor Bolo, de la qual ja se’n va donar compte en  
el Ple de 27 de gener de 2011, com a assumpte no inclós en l’ordre del dia.

Vist que la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 17 de febrer de 2010, va emetre dictamen favorable a desestimar la moció de 
referència.

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

 Sra. Pastor Bolo: “Com vosté ha dit, vaig presentar una moció el 27 de gener, fa 
ara un mes, en forma de proposta perquè l’ajuntament prenguera mesures de suport 
als empresaris d’hostaleria d’Oliva. En aqueixa moció, com vosté sap, demanava 
que  es  buscara  una  fórmula  legal,  la  que  l’ajuntament  considerara  oportuna,  i 
puguera, per ajudar els empresaris. Aqueixa era la meua petició. He de dir-li que 
lamente que noi tan sols se’m convocara a la Comissió d’Hisenda, ni en temps, ni en 
forma, on es va tractar la dita moció. A més vaig demanar un informe d’intervenció 
perquè em resolguera quina era la forma d’ajudar-los. Lamente que novament aquest 
informe no se m’haja donat, ni notificat,  el vaig rebre aquest dimarts. Per últim, 
reitere que hem de ser solidaris amb els empresaris d’Oliva, i torne a demanar-li ací 
en el plenari, una fórmula per ajudar-los; i li pregue a vosté, Sr. alcalde, que busque 
la fórmula de fer-ho.”

 Sr.  Sabater  Savall: “Jo  he  de  completar  la  informació  que  ens  facilita  la  Sra. 
Yolanda Pastor; perquè si diu que no se la va convocar ni en tremps, ni en forma, 
sembla que deixa entrevore que la comissió no està ben convocada; jo li recorde a 
l’Alcalde que la Sra. Yolanda Pastor no és membre d’aqueixa comissió, els regidors 
no adscrits tenen un representant en aqueixa comissió que no és precisament la Sra. 
Yolanda Pastor.  Abans de la  comissió,  jo  personalment  vaig intentar  telefonar-li 
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perquè jo pensava que els tècnics li ho havien comunicat, i no vaig podar localitzar-
la. Després de la comissió em va telefonar ella a mi, i jo li vaig explicar per què li 
havia telefonat. Em sembla un poc fort que diga que no se l’ha convocada ni en 
temps, ni en forma. La petició d’informe, se li demanava als tècnics que arbitraren o 
proposaren de quina forma es podria arbitrar això; i sent dir-ho però això no és feina 
dels tècnics de l’ajuntament; els tècnics de l’ajuntament el que fan és informar sobre 
la legalitat o il·legalitat de les propostes que fem els regidors; els responsables de fer 
les propostes som els regidors,  no els  tècnics.  I vull  fer  en cara que siga quatre 
pinzellades sobre el contingut de la moció. Jo vull comentar que el domini públic, 
com el  seu nom indica,  és de tots  els  ciutadans,  si  es fa una ocupació d’aqueix 
domini  públic,  s’està  privant  al  ciutadà  de  l’ús  i  gaudi  d’aqueix  domini  públic; 
estem limitant la mobilitat del ciutadà, o estem llevant llocs d’aparcament, o estem 
fent altres tipus d’accions, que en definitiva suposa llevar espai públic perquè es 
convertesca en benefici d’un ús particular. Des del nostre punt de vista, del Grup 
Socialista, no ens sembla gens raonable posar l’interés privat per davant de l’interés 
públic, i li ho he de dir així de clar. Un dels motius que es parla en la moció és que 
la crisi afecta els hostalers; efectivament afecta als hostalers, afecta als comerciants, 
als  constructors,  a  les  famílies,  i  jo  crec  que  a  tots  els  sectors  de  la  societat. 
L’ordenança té molts apartats;  té un apartat  relatiu  als  quioscos, altres a taules i 
cadires, que és el que parlem, altres a pas permanent, altres a llocs de venda, serveis 
d’atraccions, mercats, zona marítima i terrestre, mudances, espectacles, etc. que els 
altres sectors que no són els hostalers, no pateixen la crisi exactament igual? Què 
fem? Llevem les taxes  a tots?  I  després de les taxes,  llevem els impostos? I  en 
arribar a final de mes, com cobren els funcionaris? No em, sembla raonable que 
quan un particular fa un és privatiu d’un domini públic, li hàgem de llevar les taxes, 
perquè com li dic, crec que l’espai públic és un espai de tots, i per tant, qui en fa un 
ús privat ha de pagar les seues compensacions, igual que paguem els qui tenim pas 
permanent, els del mercat, o qualsevol altre sector.”

 Sr. González Martínez: “A nosaltres, he de dir que també ens agradaria estar en 
disposició de poder perdonar, compensar els impostos, no només als hostalers sinó a 
tots  els  empresaris,  i  a  les  famílies;  però  la  realitat  hui  en dia  de  l’Ajuntament 
d’Oliva, i la realitat de les administracions públiques, és que no podem renunciar als 
ingressos que tenim en aquest moment. Hem parlat en aquest plenari en moltíssimes 
ocasions,  de  la  precarietat  que  tenen les  administracions  locals  a  l’hora  del  seu 
sistema de finançament;  en aquest  moment estem passant,  també,  una crisi  molt 
important, no som immunes i tenim un descens dels ingressos més que notable. Si 
comparem el que es paga a Oliva, per l’ocupació amb taules i cadires, amb el que es 
paga en altres poblacions, a Oliva es paga un preu dels més baixos que es paguen en 
totes les poblacions del voltant; els preus oscil·len entre 50, 60 euros que paguen 
molts  dels  hostalers  que  fab  ocupació,  amb  altres  com  1.267  que  crec  que  és 
l’hostaler que més paga `perquè fa més aprofitament. D’altra banda, nosaltres, com 
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diu  l’informe  d’Intervenció,  en  cas  d’entrar  en  vigor  aquesta  exempció,  només 
afectaria a aquells que feren la sol·licitud amb posterioritat a la publicació d’aquest 
acord; és a dir, no tos els hostalers es vorien beneficiats. I n’hi ha més encara, el  
benefici no és igual per aquell hostaler que no ha volgut, o no ha pogut, demanar un 
aprofitament excessiu, i paga 65 euros, com deia, que el benefici que pot tindre un 
altre hostaler que per aprofitar-se’n més de l’espai públic paga 800 euros. Per tant, 
tampoc  és  una  mesura  que  afecte  a  tots  per  igual.  Per  tant,  jo  crec  que  voler 
voldríem tots, però en aquest moment els ajuntaments  no podem assumir aquest 
tipus de compensacions.”

 Sra. Pastor Bolo: “Jo per contestar-li al Sr. Sabater, el que he de dir és que si deu 
minuts abans, i per teléfon, és una convocatòria en temps i en forma, bé; i després jo 
vaig vore les cridades, i li vaig dir qui era, que no tenia ni el seu número gravat. És 
veritat o no? I després continauré.”

 Sr. Sabater Savall: “Això també és un problema meu, el fet que no tinga el meu 
número gravat?”

 Sra.  Pastor  Bolo: “No.  Però  jo  pense  que  les  comissions  tenen  presidents  i 
secretaris  perquè  les  convocatòries  s’envien,  als  membres.  Però  ací  en  aquest 
plenari, Sr. alcalde, diga si és cert o no, totes les mocions que s’han presentat, i que 
s’han deixat sobre la mesa, i és així com s’ha de treballar, es queden ajornades per a 
una pròxima comissió. Jo no és la primera vegada que he dit que jo no estic en totes 
les comissions, i si presente una moció que almenys se’m tinga en consideració, per 
a poder debatre això que vostés estan dient ací. Jo no he tingut aqueixa oportunitat; 
simplement era una petició, que es podria esmenar, per suposat, i adequar-la a la 
necessitat que té el nostre poble.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Estava mirant el dictamen, en fi, de l’ordre del dia que ve 
a plenari,  i està equivocat, en la part de la votació, perquè posa que la Comissió 
d’Hisenda i Béns Municipals, amb el vot en contra del Sr. Sabater, de tots, i fins i tot 
el meu vot en contra, i jo recorde que em vaig abstindre en la comissió. Dit això, he 
de dir que continuaré abstenint-me en aquesta votació, no votaré a favor, ni tampoc 
en contra, i argumentaré el motiu. En un principi, és evident que la llei antitabac, 
aquesta modificació, ha suposat un inconvenient grandíssim per a un sector, com és 
l’hostaler, i que està afectant notablement; tot sabem que almenys un 20% en la seua 
recaptació estan perdent els hostalers, a causa de la llei,  per ser tan restrictiva en 
aquest sentit. Per tant, és evident que si això ho sumem a una crisi que ja venien 
capejant des de ja fa tres anys, és evident que anat agreujant la situació econòmica 
dels hostalers; un dels principals sector de l’economia d’Oliva. També és veritat que 
la crisi també estan patint-la, en major o menor mesura, altres sectors econòmics de 
la nostra ciutat, com ja s’ha dit ací, construcció, comerços, etc. Per tant, la crisi és 
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evident que afecta tots els sectors econòmics de la nostra ciutat,  i  de la resta de 
l’estat espanyol, per suposat. No entraré en les conseqüències de qui té la culpa en 
aquest moment del fet que tots estem patint la crisi que patim; crec que tots, més o 
menys, ho sabem; però si ens atenem a la moció aquesta, és evident que s’hauria de 
fer un esforç, o un sobreesforç, per intentar minimitzar al màxim aquesta situació, 
agreujada per l’entrada en vigor des de primers d’any d’aquesta llei antitabac, o de 
la reforma de l’antiga llei antitabac. Jo crec que tampoc seria res descabellat, perquè 
tots sabem que ha augmentat la petició d’ocupació de la via pública ací a Oliva, a 
conseqüència de l’entrada en vigor d’aquesta llei, per tant tampoc seria descabellat 
el fet que aqueix augment, proporcionalment, i aplicant el percentatge corresponent, 
una vegada que els mateixos tècnics de l’ajuntament calcularen el percentatge, per 
posar un exemple, si ha augmentat un 15% o un 20% l’ocupació de la via pública a 
conseqüència d’aquesta llei  antitabac,  que això revertira  directament  en el  sector 
hostaler d’Oliva. Què vol dir això? Que es fera un descompte al que ja estan pagant 
els  hostalers  d’Oliva,  en proporció a  l’augment  de l’ocupació que s’està  fent  en 
aquest  moment.  Crec que és  la  nostra  obligació  intentar  buscar  les  mesures  que 
siguen realistes, i que siguen possibles; i en aquest cas, una proposta com la que faig 
jo crec que és totalment possible, i a més necessària. El 100% tot el món ho voldria, 
però  altres  sectors  econòmics  també  voldrien  demanar  això,  la  mateixa 
compensació, i això podria causar un perill a les arques municipals, ja de per si prou 
castigades. Per tant jo em cenyesc a una proposta realista, tenint en compte aquesta 
moció,  i  és  en  aqueix  sentit.  Que l’augment  en  proporció,  i  això  els  tècnics  ja 
s’encarregaran de vore quin és l’augment que ha hagut d’ocupació de la via pública, 
a causa de la llei antitabac, que s’apliquen en forma de bonificació o descompte a 
tots els hostalers d’Oliva que ocupen la via pública.”

 Sr. Sabater Savall: “Jo, perdone Sr. alcalde. Els regidors delegats no som tutors 
dels  altres  regidors.  Així  de  clar.  Ja  som  prou  majors,  no  som  xiquets,  ni 
adolescents,  i  som  responsables  per  estar  al  corrent  de  l’ajuntament,  de  les 
comissions que hi ha, de les coses que passen per comissió. Aqueixa moció, com em 
vaig comprometre en el plenari, va anar a la primera Comissió d’Hisenda que es va 
convocar. Per tant, si jo presente una moció, i tinc interés de debatre la moció, no cal 
ni que em convoquen; qualsevol regidor pot anar amb veu, i sense vot, a qualsevol 
comissió. Si jo presente una moció i sé que s’ha de tractar en la primera Comissió 
d’Hisenda, jo seré el primer a estar a la mira de quan es convoca o quan s’ha de fer 
la Comissió d’Hisenda. Exigir que hàgem d’anar cridant els regidors per a dir-los 
que hi ha comissió, això està bé que hi faça jo amb els meus alumnes de l’institut si  
els he de recordar que l’examen és demà; però jo crec que ací som regidors, som 
persones adultes, i responsables. I he complit amb allò que em vaig comprometre, 
que era que la moció aniria a la primera Comissió d’Hisenda que es convocara. Vaig 
tindre el  detall,  a nivell  personal,  de telefonar  a la regidora.  No va ser un quart 
d’hora abans. Mire el missatge de la telefonada perduda i vorà quant de temps va 
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ser;  i  no  una  vegada  sinó  més  d’una  vegada.  El  que  no  es  pot  fer  en  aquest  
ajuntament  és  responsabilitzar  el  regidor  delegat,  que  li  ho  dic  no  té  cap 
responsabilitat, perquè la responsabilitat del president i del secretari de la comissió 
és  convocar  els  regidors  que  són  membres;  la  resta  poden  assabentar-se  pels 
múltiples sistemes de participació que tenen els regidors o qualsevol ciutadà. És que 
arribarem a un punt en aquest ajuntament que no sé on anirem; si hem de portar els 
papers de mà a mà o no sé què haurem de fer. em sembla fora de qualsevol lloc el  
que s’està plantejant en aquest plenari.”

 Sr.  González  Martínez: “A mi  m’agradaria  afegir  una  cosa;  perquè  vaig  estar 
present. Dies després d’aprovar-se la llei antitabac, de la qual aquest ajuntament no 
és responsables. Si un ajuntament ha d’anar compensant totes les lleis que s’aproven 
en altres organismes, amb el sistema de finançament que tenim actualment, estem 
aviats.  Pensem  bé  el  que  diem,  perquè  després  aquestes  propostes  s’han  de 
mantindre.  Es poden fer propostes  però s’han de mantindre.  L’ajuntament  no és 
responsable de la llei antitabac. Jo, i el meu grup, creem que no s’ha gestionar bé, 
però no som responsables de la llei, ni tampoc som responsables de la supressió de 
part de l’IAE que ca suposar una merma en els ingressos de l’ajuntament. Jo entenc 
que som l’administració més pròxima, però no podem responsabilitzar-nos d’això. 
Com deia, dies després de l’aprovació de la llei, immediatament ens vam reunir amb 
la junta de l’associació Gastroliva, érem quasi quinze, i allí es va pactar una reforma 
de  l’ordenança;  se’ns  va  demanar  que  l’ordenança  que  recentment  havia  estat 
aprovada, i que incloïa moltes coses que en altres municipis que han eixit en la tele 
no incloïen, per exemple altres municipis no les incloïen, han eixit en la tele i els les 
han donades; resulta que la reforma que feien era possibilitar l’ocupació de taules i 
cadires  en  l’asfalt;  això  a  Oliva  ja  estava;  ja  estava  permés  en  l’ordenança;  la 
col·locació  de  tendals  o  tancats  ja  estava  permés  en  l’ordenança.  L’ordenança 
permetia  moltes  coses.  Ells  allí  ens  van  demanar  dues  coses  concretes,  o  dues 
modificacions: que es pugueren tapar dos dels quatre laterals de les instal·lacions de 
les estructures fixes, perquè això ho permetia la llei  antitabac,  i així es permetia 
fumar  als  clients  en  les  instal·lacions;  i  en  segon lloc  se’ns  va  dir  que  allò  de 
presentar, en els casos d’aquells que instal·len tendals, que són les ocupacions més 
cares en aplicació del coeficient corrector, per muntar això se’ls exigia un visat, és a 
dir un projecte visat pel col·legi d’enginyers tots els anys; se’ns va demanar que això 
valia  diners,  visar-ho  pel  col·legi,  i  se’ns  va  demanar  que  valguera  cinc  anys. 
Nosaltres hem estat des del primer dia al costat de Gastroliva; ens hem reunit amb 
ells, concretament no com a president de la Comissió de Foment Econòmic,  i la 
regidora que hui està absent, la Sra. Ana Morell; els vam atendre, els vam escoltar, i 
en el primer plenari vam portar la modificació de l’ordenança, que va passar en el 
plenari passat, com a mesura per recolzar-los; és a dir que hem estat al costat dels 
empresaris, com per cert reconeix la moció, i hem buscat alternatives que hi haguera 
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entre les nostres possibilitats  com a administració local,  per compensar o pal·liar 
dins de les possibilitats aqueixos efectes que diem que ha tingut la llei antitabac.”

 Sra.  Pastor  Bolo: “Simplement  dues  coses.  Jo  ja  he  fet  el  meu  aclariment. 
Simplement he de dir-li que aqueix mateix dia hi havia ple extraordinari, i ací ens 
vam vore, amb la qual cosa pense que com jo no sabia, que jo no convoque les 
comissions i el Sr. Sabater sí; això una. I dos el secretari de grup sí que em crida per  
si passa alguna moció de caràcter urgent. Igual que em criden per una cosa també 
m’haurien pogut cridar per una cosa tan important que és debatre aquesta moció en 
la comissió, que és on toca debatre’s.”

 Sr. Sabater Savall: “Sr. alcalde. S’ha telefonat aquesta setmana per a les mocions 
conjuntes, perquè es va quedar així en l’anterior plenari.  El que no es pot fer és 
esgrimir una mesura que s’acaba de prendre aquesta setmana, que ja sigut la primera 
setmana que s’ha telefonat als regidors no adscrits per fer les mocions conjuntes, 
perquè fins ara es feien per parts dels grups polítics i no entraven els regidors no 
adscrits; el que no es pot fer és esgrimir la mesura que s’ha pres aquesta setmana per 
voler fer-la amb caràcter retroactiu. És que no és comparable.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Per acabar jo amb açò. Jo he fet una proposta que almenys 
m’agradaria  que  s’estudiara.  És  evident  que  l’ajuntament,  a  través  d’aquesta 
ordenança ha possibilitat, i abans que entrara la llei ja la teníem feta, la possibilitat 
d’ocupació de la via pública; però almenys s’ha d’estudiar la possibilitat. No estem 
demanant la lluna. Estem demanant alguna cosa possible, en base a l’augment de 
recaptació que tindrà l’ajuntament a conseqüència de l’aplicació de la lli antitabac, o 
la  modificació  de  l’antiga  llei.  Per  tant  que  s’aplique  un  descompte,  en  un 
percentatge  proporcional,  als  qui  ocupen la  via  pública,  en  el  sector  serveis.  És 
alguna cosa perfectament possible, i que els tècnics de l’ajuntament poden estudiar-
ho  perfectament,  i  a  més  a  la  fi  arribar  a  una  solució  fàcil.  Per  tant  no  estem 
demanant res que no siga possible i que tampoc vaja a desmuntat les ja de per si 
prou desmuntades arques municipals.”

 Sr.  Secretari: “La  part  final  del  dictamen  de  la  Comissió  d’Hisenda,  que  fa 
referència  a la moció,  diu “Pels antecedents,  fets  i  fonaments  adduïts  en la part 
expositiva ES PROPOSA A L’AJUNTAMENT PLE l’adopció de l’acord següent. 
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.” La Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, amb el vot en 
contra del Sr. Sabater Savall, Sr. Vila Gilabert, Sr. Gallardo Sanchis, Sr. Pérez Ledo, 
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Sr.  Soria  Calatayud,  Sr.  Catalá  Orquín,  i  l’abstenció  del  Sr.  Salazar  Cuadrado, 
desestima aquesta moció.” Per tant el que es vota és desestimar la moció.”

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,  Sr.  González Martínez,  Sr. 
Pérez  Ledo,  Sra.  Torres  Pérez,  i  el  Sr.  alcalde  Salvador  Fuster  Mestre  (11  vots 
favorables: 8 del Grup Socialista, i 3 del Grup Bloc), el vot en contra dels regidors Sr. 
Canet Alemany, Sra. Pastor Bolo, Sra. Canet Fuster (3 vots en contra de regidors no 
adscrits), i l’abstenció dels regidors Sra. Tercero Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá 
Orquín, Sra. Pons Pons, Sr. Llopis Ibiza, i Sr. Salazar Cuadrado (6 abstencions: 4 del 
Grup PP i 2 de regidors  no adscrits, acorda:

Desestimar la moció presentada per la Sra. Pastor Bolo, d’exempció o bonificació del 
100% de  la  taxa  per  ocupació  de  la  via  pública  per  taules  i  cadires  per  a  bars  i 
restaurants.

NOVÉ. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA 
I EL CONSELL DE LA JOVENTUT D’OLIVA, PER A ENREGISTRAMENT I 
EDICIÓ D’UN DISC COMPACTE AMB GRUPS MUSICALS LOCALS.

Vista la proposta presentada pel Sr. Waldo Vila Gilabert,  regidor de Joventut, sobre 
signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i el Consell Local de 
la  Joventut,  per  a  l’enregistrament  i  edició  d’un  disc  compacte  integrat  per  temes 
musicals interpretats per grups musicals d’Oliva.

Vistes les clàusules del conveni, especialment les que fan referència a les obligacions de 
les parts, entre les quals s’inclou l’ajuda econòmica municipal de 800 € al Consell Local 
de la Joventut perquè puga dur a terme el projecte, i justificar-ne l’aplicació dels fons 
percebuts abans del proper 30 de desembre de 2011.

Atés que, la Comissió de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc el dia 14 
de febrer de 2011, va emetre dictamen favorable i propostes d’acord sobre el conveni de 
referència.

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

Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i 
el  Consell  Local  de  la  Joventut  d’Oliva,  per  a  l’enregistrament  i  edició  d’un  disc 
compacte amb grups musicals de la localitat, el text del qual és com segueix:
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“REUNITS:

D’una banda, el Sr. WALDO VILA GILABERT, amb DNI núm. 20.032.515-K, que actua com 
a Regidor-Delegat d’Esports i Joventut de l’Ajuntament d’Oliva, en virtut de les delegacions  
assumides  per  aquesta  Regidoria  mitjançant  resolució  de  l’alcaldia  núm.  2484/2007,  sobre 
nomenaments i atribucions dels regidors delegats.

De l’altra, el Sr. XAVIER NAVARRO PÉREZ, amb DNI núm. 73.585.819-X, que actua com a 
President  del  Consell  de  la  Joventut  d’Oliva,  CIF  núm.  P4625202I,  inscrit  en  el  Registre 
d’Associacions de l’Ajuntament d’Oliva amb el núm. 83. 

MANIFESTEN:
Que el  municipi,  a  tenor  del  que disposa l’article  25.2-m) de la  Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  
Reguladora de les Bases de Règim Local, exerceix competències en els termes de la legislació 
de l’Estat i de les CCAA en matèria d’activitats o instal·lacions culturals.

Que des de fa molts anys, a Oliva, hi ha un moviment de gent jove que participa en diferents 
grups de música.

ESTIPULACIONS.
PRIMERA.- Objecte de l’acord. 
L’objecte  de l’acord és l’enregistrament  d’un CD amb cançons de diferents  grups musicals  
d’Oliva, a desenvolupar durant el present exercici pel Consell Local de la Joventut.

SEGONA.- Vigència. 
Aquest acord tindrà vigència durant l’exercici corresponent a l’any 2011.

TERCERA.- Obligacions de les parts:
a) L’Ajuntament d’Oliva es compromet i obliga:

1. A lliurar al Consell de la Joventut d’Oliva la quantitat total de 800 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària 32400.- 4890000 (RC 4223). El lliurament d’aquesta quantitat es 
farà en una vegada, efectiva a partir del moment de la firma del present conveni.

2. A donar suport al Consell de la Joventut d’Oliva.
3. A facilitar la infrastructura necessària per tal que el Consell de la Joventut d’Oliva puga 

desenvolupar la seua tasca.
b) El Consell de la Joventut d’Oliva es compromet i obliga:

1. A gravar un disc compacte amb cançons dels grups musicals d’Oliva.
2. A difondre el nom de la nostra ciutat en totes les actuacions que es realitzen al voltant  

de l’enregistrament i edició del disc compacte.
3. A fomentar la col·laboració de les entitats juvenils de la nostra ciutat.
4. A justificar, abans del 30 de desembre de 2011, l’aplicació dels fons percebuts, segons 

la normativa legal a l’efecte.

Disposició final
En tots els cartells, anuncis o qualsevol altre element publicitari de l’activitat hauran d’aparèixer  
l’escut de l’Ajuntament d’Oliva i el logotip del Casal Jove.
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El regidor delegat de Joventut El president del Consell de la Joventut d’Oliva”

Segon.- Facultar el Sr. regidor de Joventut per a la signatura del present conveni.

Tercer.- L’entitat  perceptora  de la  subvenció haurà de justificar  les  despeses en els 
termes i amb el compliment dels requisits exigits en la Base 25 de les d’Execució del 
Pressupost.

DESÉ. DENOMINACIÓ DE LA NOVA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: “LA 
TARONJA”.

Vista la proposta presentada pel Sr. Manolo Gallardo Sanchis, regidor de Cultura, sobre 
la conveniència d’adjudicar un nom propi a la nova escola infantil municipal de primer 
cicle d'Educació Infantil, inclosa en els projectes locals acollits a les ajudes del Fons 
Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Vist que el Sr. Gallardo proposa com a nom per a dita escola el de “La taronja”, en 
tractar-se  d’un  producte  agrícola  de  profunda  tradició  en  la  cultura  valenciana,  la 
presència del qual és encara manifestament majoritària a Oliva, on ha estat un suport 
fonamental de l’economia local.

Vist que, a més, en homenatge a dit producte, el color taronja s’ha elegit com el color 
característic de l'escola per a determinats elements constructius de caràcter permanent.

Atés que, la Comissió de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc el dia 14 
de febrer de 2011, va emetre dictamen favorable i propostes d’acord sobre el conveni de 
referència.

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

Primer.- Adjudicar el nom de “La taronja” a la nova escola infantil municipal.

Segon.-  Comunicar aquesta decisió a la comunitat educativa olivera, a la Conselleria 
d’Educació  de  la  Generalitat  Valenciana,  i  a  tots  aquells  organismes  i  institucions 
interessats.

ONZE.  MOCIÓ  PER  AL  FOMENT  DE  L’ESTALVI  ENERGÈTIC,  EL 
CONSUM RESPONSABLE I L’EQUILIBRI EN LES TARIFES.
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Es dóna compte de la moció conjunta, sobre l’assumpte de l’epígraf, i sobre la qual s’ha 
emés dictamen favorable en la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori del dia 
15 de febrer de 2011.

Exposició de motius:

Des de fa un temps estem veient  com el rebut de l'electricitat  està pujant de forma 
preocupant, la qual cosa suposa una càrrega inassumible per a moltes famílies de la 
nostra ciutat, havent de tindre's en compte que l'energia elèctrica és un servei bàsic en el 
conjunt de l'economia, especialment entre els consumidors domèstics que, castigats per 
la  crisi  en  general  i  pels  dèficits  arrossegats,  difícilment  podran  suportar  augments 
successius en el seu cost, molt més si continua creixent en els nivells desproporcionats 
que es van anunciant, màximament quan la reserva en exclusiva de la cobertura de la 
Tarifa  d'Últim  Recurs  (TUR)  suposa,  més  que  un  benefici  i  una  garantia  dels 
consumidors, una ocasió per a la transgressió de les lleis de la competència, a més que 
els costos unitaris del KW/h no poden carregar-se als xicotets consumidors, que són 
majoritaris, i afavorir els consumidors compulsius, siguen de la TUR o de les Tarifes 
Lliures.

Les pujades generades sobrepassen un increment mitjà en les factures molt per damunt 
de l’IPC que es pren com a referència per a l'augment dels salaris, per la qual cosa seria 
necessària la contenció de les tarifes socials i d'últim recurs entorn dels dits índexs d’ 
IPC i l'estudi i aplicació d'alguna fórmula de progressivitat, tant en les tarifes com en els 
IVES, a més de la concreció i divulgació de les bones pràctiques en el sector, així com 
la protecció del consumidor que patix les conseqüències finals. 

Des de diferents àmbits es pressiona al Govern, a través del seu Ministeri d'Indústria, 
perquè  les  tarifes  es  vagen  incrementant,  tant  per  la  subhasta  de  l'energia  per  a 
subministrament a tarifa, en el mercat dels Contractes d'Energia per al Subministrament 
d'Últim Recurs, com per la pressió exercida de vegades per la Comissió Nacional de 
l'Energia i, especialment, per les grans empreses, la qual cosa suposa sempre atacs  a les 
economies dels més dèbils que, en els moments actuals de crisi econòmica, són una part 
molt important de la població.

Per  este  motiu,  els  ajuntaments,  que  són  les  Administracions  més  pròximes  a  la 
ciutadania, han de ser sensibles amb les demandes del veïnat.

El Ple de l'Ajuntament, sense debat i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Dirigir-se al Ministeri d'Indústria sol·licitant que s'instaure un model elèctric 
que facilite un control dels objectius mediambientals d'estalvi energètic, d'estimulació 
de les energies alternatives i d'un consum responsable, i, així mateix, d'equilibri de les 
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tarifes amb l'aplicació de criteris de progressivitat, així com el control en la pujada de 
les tarifes socials i d'últim recurs a fi d'aconseguir un model transparent i consensuat 
amb la ciutadania.

Segon.- Instar  el  Govern,  a través de la secretària  d'Estat  de l'Energia  del Ministeri 
d'Indústria, perquè s'òbriguen vies de treball i consens amb les associacions Veïnals als 
efectes  de  dialogar  sobre  les  conseqüències  de  la  situació  actual  especificada  en 
l'Exposició de Motius de la present Moció/Acord.

Tercer.- Donar compte del present acord a la Confederació d'associacions de Veïns i 
Usuaris  de  la  Comunitat  Valenciana  (CAVE-COVA)  en  la  següent  direcció;  C/ 
Matemàtic  Marzal,  1-12a València  46007 (cave-cova@ono.com) i  a  l'Associació  de 
veïns El Raval, C/ Collado, núm. 6,  Oliva

Quart.- Informar la ciutadania, per mitjà dels canals municipals habituals, del present 
acord de moció.

DOTZE.  MOCIÓ  RELATIVA  A  SOL·LICITUDS  AL  MINISTERI 
D’ECONOMIA  I  HISENDA  DE  REBAIXA  DELS  MÒDULS  FISCALS  I 
D’EXEMPCIÓ  DE  L’IMPOST  DE  BÉNS  IMMOBLES  DE  NATURALESA 
RÚSTICA.

Vista la moció conjunta que es presenta, sobre l’assumpte de l’epígraf.

Vist  que,  a  conseqüència  dels  distints  episodis  de gelades  que van afectar  diferents 
termes  municipals  de  la  Comunitat  Valenciana,  entre  els  quals  es  troba  el  terme 
municipal d'Oliva, durant el passat mes de desembre i gener, s'han produït danys en les 
diferents  explotacions  agràries  del  nostre  terme  municipal  que  han  afectat  en  gran 
manera als seus productes cítrics, principalment Lane-Late, Nave-Lane, València-Late, 
etc. així com les collites pendents de recol·lectar de Navel, Navelina i Nules.

Tot això ha ocorregut en uns moments en què es troba en plena recol·lecció les diferents 
varietats de Navelines i Nules, entre altres, amb la qual cosa s'han accentuat de manera 
més notable inclús, els perniciosos efectes d’aquestes gelades les quals i segons algunes 
organitzacions agràries, poden haver afectat entre un 20 o 25 per cent dels cítrics que 
continuaven pendents de recol·lectar.

A totes aquestes situacions a què ens han portat les inclemències meteorològiques, hem 
de sumar uns preus en origen a la baixa per no denominar-los ruïnosos.
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Derivat de tot açò, és necessari arbitrar mecanismes per a alleujar en la mesura que siga 
possible, les despeses pecuniàries a suportar pels agricultors per aquestos episodis, a 
més dels ingressos que no arribaran a produir-se per la pèrdua de la collita, tot això 
tenint en compte el caràcter majoritàriament agrícola de la ciutat d'Oliva.

Per  tant  i  en conseqüència  amb això  anteriorment  exposat,  i  vista  la  gravetat  de la 
situació, es fa necessari exigir de les administracions pertinents i competents, que es 
dicten  mesures  compensatòries  que  pal·lien  en  la  mesura  que  es  puga  la  desfeta 
econòmica que està suportant l'agricultura, i tot això per causes totalment alienes a la 
voluntat dels agricultors.

Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el 
dia 10 de febrer de 2011, va emetre dictamen favorable sobre la moció de referència.

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

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

Segon.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'exempció de l'Impost de Béns 
Immobles de rústica referit al nostre terme municipal.

Tercer.- Remetre certificat de l'acord que s'adopta al Ministeri d'Economia i Hisenda; 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i Conselleria d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació als efectes oportuns.

TRETZE.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  DE  BENESTAR  SOCIAL 
REFERENT  A  LA  CUSTÒDIA  COMPARTIDA  DELS  FILLS,  EN  CAS  DE 
DIVORCI I SEPARACIÓ. 

Vist que, de vegades, les sentències de separació o de divorci en què la custòdia dels 
fills i de les filles se li atorga a un dels progenitors impliquen l’allunyament afectiu del 
progenitor no custodi.

Vist que, hi ha estudis que assenyalen que aquest fet pot tindre conseqüències negatives 
per a un desenvolupament socioeducatiu normalitzat dels fills i de les files.

Vist  que,  hi  ha  molts  països  del  nostre  entorn  cultural  que  han  aprovat  lleis  que 
estableixen la custòdia compartida com a millor solució en els conflictes de divorci.
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Vist que, la Convenció sobre els Drets dels Menors obliga a l’Estat espanyol a respectar 
el  manteniment  de  relacions  personals  entre  pares/mares  i  fills/filles  i  que  aquest 
contacte siga regular amb els dos progenitors.

Vist que, el progenitor que se’n fa càrrec quasi en exclusiva de la cura dels fills i filles 
té més difícil la conciliació de la vida familiar i laboral.

Per tot això, l’adopció de la custòdia compartida garanteix més que cap altra solució, el 
manteniment  de  la  igualtat  entre  els  homes  i  les  dones.  A  més,  no  produeix  ni 
guanyadors ni perdedors en els processos de divorci.

Atés que, la Comissió Informativa de Benestar Social, en reunió que va tindre lloc el dia 
17 de febrer de 2011, va emetre dictamen favorable sobre aquest assumpte.

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

Primer.- Mostrar el suport de l’Ajuntament d’Oliva a la custòdia compartida per tal de 
resoldre  els  processos  de  separació  i  de  divorci,  atenent  a  les  circumstàncies 
sociofamiliars i primant sempre l’interés, la protecció i els drets del menor.

Segon.- Sol·licitar a les Corts Valencianes que incloguen aquesta fórmula en la redacció 
dels articles de la Llei sobre Dret de Família.

Tercer.- Traslladar l’acord al Govern Valencià i als grups polítics amb representació en 
les Corts Valencianes.

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

 Sr. Soria Calatayud: “Sr. alcalde, ens alegrem molt d’aquesta moció; que s’haja 
portat  ací  al  plenari,  i  que  s’haja  aprovat  per  unanimitat.  Entre  altres  qüestions 
perquè pensem que la igualtat entre homes i dones ha de ser efectiva, i no únicament 
quedar escrita en un plafó que faça bonic; i pensem que aquesta solució, com diu la 
moció,  fa de manera efectiva que la igualtat  entre homes i dones siga real,  i  no 
únicament com acabe de dir, unes paraules boniques que queden en una bústia. Per 
tant, ens alegrem molt que aquest plenari estiga al costat d’aquest tipus de propostes, 
i res més. Agrair a tots el suport a la moció, i a nosaltres.”

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ DEL REGIDOR SR. 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ SOBRE EL PLA D’ACCIÓ COMERCIAL

Pàgina: 55



Es dóna compte de la moció, que presenta el Sr. González Martínez, sobre l’assumpte 
de l’epígraf, en base al dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic de 22 
de febrer de 2011, per a l’aprovació del Pla d’Acció Comercial.

Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  la  moció  presentada,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per 
majoria, amb l’abstenció de la regidora Sra. Pastor Bolo (1 abstenció), acorda aprovar-
la, i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.

Vist  el  text  del  Pla d'Acció Comercial,  proposat pel  Sr.  González  Martínez,  regidor 
delegat de Comerç, Mercats i Consum, amb totes les esmenes i recomanacions de la 
Comissió Informativa de Foment Econòmic.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb l’abstenció de la regidora Sra. Pastor Bolo (1 
abstenció), acorda:

Primer.- Aprovar el Pla d'Acció Comercial, en els termes que consta en l’expedient.

Segon.- Donar compte a la Direcció General de Comerç, de la Conselleria d’Indústria, 
Comerç i Innovació i als Departaments municipals als efectes oportuns.

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ DEL REGIDOR SR. 
SABATER SAVALL SOBRE FITXERS DE  PROTECCIÓ DE DADES

Es dóna compte de la moció, que presenta el Sr. Sabater Savall, sobre l’assumpte de 
l’epígraf, en base al dictamen de la Comissió Informativa de Governació del dia 24 de 
febrer de 2011, sobre l’actualització de fitxers d’acord amb la “Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal” (LOPD)

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

 Sr.  Soria  Calatayud: “Sr.  secretari,  una  qüestió.  Quan  es  va  notificar  a 
l’ajuntament que havia de passar aquesta qüestió per plenari?”

 Sr. secretari: “Crec que a finals de desembre, primers de gener.”

 Sr.  Soria  Calatayud: “Si  em permet,  Sr.  alcalde,  sé  que en  aquest  moment  és 
urgent, però el que li dic a vosté és que no entenc per què ha arribat a ser urgent. Hi  
ha unes comissions ordinàries, ja li ho he dit alguna vegada en el plenari, no eren 
comissions de les quals vosté era president,  ni depenia de vosté la convocatòria; 
però ja ho he dit més d’una vegada; les sessions ordinàries de les comissions són per 
a  respectar-les.  Si  hi  ha una  cosa extraordinària,  perquè  ha  sorgit  després  de  la 
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convocatòria de la comissió, i abans del plenari, em sembla molt bé que s’haja de fer 
una comissió extraordinària, però no em sembla bé que vostés, de manera habitual, 
facen ús i abús de les comissions extraordinàries. Per tant, aquesta comissió que s’ha 
convocat per a hui a migdia, i s’ha fet, durant el mes de febrer no ha hagut comissió  
ordinària de Governació, i en canvi vosté, sabent que hi havia una qüestió urgent, 
com és la que anem a votar ara, i per suposat que votarem la urgència, vosté no l’ha 
portada a comissió ordinària, i ha hagut de fer una convocatòria extraordinària el 
mateix dia del plenari. Sembla que aquestes qüestions, en democràcia les formes són 
importants,  i  aquesta  és  una  qüestió  de  forma;  és  una  qüestió  de  forma  que 
malauradament en aquest ajuntament es té massa vegades, es passa per damunt, i 
crec que no s’hauria de passar per damunt; ni ara, ni en el futur. Per tant, jo li pregue 
que aquestes situacions no tornen a ocórrer. Perquè si hi ha temps per convocar no 
crec que siga de rebut això, que hàgem de fer urgències si no és necessari.”

Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  la  moció  presentada,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per 
majoria, amb l’abstenció de la regidora Sra. Pastor Bolo (1 abstenció), acorda aprovar-
la, i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb l’abstenció de la regidora Sra. Pastor Bolo (1 
abstenció), acorda:

Primer.- Sol·licitar  a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades l'actualització dels 
fitxers  que  consten  en  el  Registre  General  de  Protecció  de  Dades,  en  els  termes 
següents:

Donar de baixa els fitxers següents:

Nom del fitxer: ESTADÍSTICA.
Finalitat: GESTIÓ DEL PADRÓ D'HABITANTS I CENS ELECTORAL.
Nom del fitxer: GENERAL.
Finalitat: GESTIÓ TRIBUTÀRIA I COMPTABLE I PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS.
Nom del fitxer: PERSONAL.
Finalitat: GESTIÓ DE PERSONAL.
Nom del fitxer: QUINTES.
Finalitat: GESTIÓ D'ALLISTAMENT.

Destinació dels mateixos: Esborrat de fitxers i destrucció de documents.

Creació dels fitxers relacionats en els annexos 1 al 20.
Annex 1. Creació del fitxer ACTIVITATS DE CULTURA.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
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CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: ACTIVITATS  DE CULTURA.
Descripció  de la  finalitat  i  usos  previstos:  Gestió  de les   activitats  exercides  per  l'àrea  municipal  de 
cultura.
Finalitats: ALTRES FINALITATS.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal.
Col·lectius o categories d'interessats: CIUTADANS I RESIDENTS.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència: Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300-J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 2. Creació del fitxer AGENDA DE CONTACTES.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300-J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
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País: Espanya
Telèfon: 962850250
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: AGENDA DE CONTACTES.
Descripció  de la  finalitat  i  usos  previstos:  Agenda  de  contactes  d'empleats,  càrrecs  públics  i  tercers  
relacionats amb l'Ajuntament en el seu treball diari.
Finalitats: ALTRES FINALITATS.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen de les dades:  La mateixa persona interessada o el  seu representant  legal,  Fonts accessibles  al  
públic, Registres públics i Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Empleats, ciutadans i residents, contribuents i  subjectes obligats, 
proveïdors, persones de contacte i càrrecs públics.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300-J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència: Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300-J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 3. Creació del fitxer BIBLIOTECA MUNICIPAL.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300-J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
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IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de préstecs i carnets de socis de la biblioteca municipal.
Finalitats: ALTRES FINALITATS.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen  dels  dades:  La  mateixa  persona  interessada  o  el  seu  representant  legal  i  Administracions  
públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300-J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: altres òrgans de la Comunitat Autònoma.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència: Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300-J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 4. Creació del fitxer CONTROL D'ACCESSOS.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300-J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: CONTROL D'ACCESSOS.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Control d'accessos en edificis i instal·lacions municipals.
Finalitats: Videovigilància. Seguretat i control d'accessos a edificis.
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ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen  de  les  dades:  La  mateixa  persona  interessada  o  el  seu  representant  legal  i  Administracions 
públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Empleats. Ciutadans i residents. Càrrecs públics.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades  de  caràcter  identificatiu:  NIF/DNI.  Nom  i  cognoms.  Adreça.  Telèfon.  Firma/empremta. 
Imatge/veu.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300-J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: Forces i cossos de seguretat.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència : Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300-J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 5. Creació del fitxer ESPORTS.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300-J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: ESPORTS.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d'activitats exercides per l'àrea municipal d'esports.
Finalitats: ALTRES FINALITATS.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen  dels  dades:  La  mateixa  persona  interessada  o  el  seu  representant  legal  i  Administracions  
públiques.
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Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència : Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 6. Creació del fitxer OCUPACIÓ. DESENVOLUPAMENT LOCAL.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: OCUPACIÓ. DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de demandants i ofertants d'ocupació.
Finalitats: TREBALL I GESTIÓ D'OCUPACIÓ.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Altres persones físiques.  
Entitat privada. Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Demandants d'ocupació.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. NÚM. SS/mutualitat. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.

Pàgina: 62



Altres tipus de dades: Característiques personals. Acadèmics i professionals.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: altres òrgans de l'Administració de l'estat.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència: Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 7. Creació del fitxer ESCOLA D'ADULTS.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: ESCOLA D'ADULTS.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i inscripció de l'escola d'adults.
Finalitats: EDUCACIÓ I CULTURA.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Estudiants.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. NÚM. SS/mutualitat . Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Altres tipus de dades: Acadèmics i professionals.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
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ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: altres òrgans de la Comunitat Autònoma.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència : Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 8. Creació del fitxer ESCOLES INFANTILS.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: ESCOLES INFANTILS.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i inscripció de les escoles infantils.
Finalitats: EDUCACIÓ I CULTURA.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Estudiants.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. NÚM. SS/mutualitat. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Altres tipus de dades: Econòmics, financers i d'assegurances. Característiques personals.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
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Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència: Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 9. Creació del fitxer GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTABLE.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780 Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTABLE.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió econòmica i comptable.
Finalitats: GESTIÓ COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Empleats. Ciutadans i residents. Contribuents i subjectes obligats. 
Proveïdors.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
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CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories  de  destinataris  de  cessions:  Tribunal  de  comptes  o  equivalent  autonòmic.  Bancs  Caixes 
d'Estalvi i Caixes Rurals.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència: Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 10. Creació del fitxer GESTIÓ INTERNA.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: GESTIÓ INTERNA.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Registre d'entrada, eixida i gestió d'expedients.
Finalitats: PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. GESTIÓ SANCIONADORA.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques
Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Contribuents i subjectes obligats. Proveïdors.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Relatiu a la comissió d'infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Mig.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories  de  destinataris  de  cessions:  Hisenda  pública  i  administració  tributària.  Altres  òrgans  de 
l'administració de l'estat. Bancs Caixes d'estalvis i Caixes rurals.
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TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Nom de l'oficina o dependència: Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 11. Creació del fitxer GESTIÓ TRIBUTÀRIA I DE RECAPTACIÓ.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: GESTIÓ TRIBUTÀRIA I DE RECAPTACIÓ.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de tributs i gestió de recaptació.
Finalitats: HISENDA PUBLICA I GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Empleats. Ciutadans i residents. Contribuents i subjectes obligats. 
Proveïdors.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Relatiu a la comissió d'infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Matrícula del vehicle.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Mig.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories  de  destinataris  de  cessions:  Hisenda  pública  i  administració  tributària.  Altres  òrgans  de 
l'administració de l'estat. Altres òrgans de la comunitat autònoma. Bancs Caixes d'estalvis i Caixes rurals.
Altres: Empresa de col·laboració tributària.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
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No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència: Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 12. Creació del fitxer GRUA MUNICIPAL.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: GRUA MUNICIPAL.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del servei de grua municipal.
Finalitats: GESTIÓ SANCIONADORA.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques
Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Relatiu a la comissió d'infraccions: Dades relatives a infraccions administratives
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Matrícula del vehicle.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Mig.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories  de  destinataris  de  cessions:  Hisenda  pública  i  administració  tributària.  Altres  òrgans  de 
l'administració de l'estat. Altres òrgans de la comunitat autònoma. Bancs Caixes d'estalvis i Caixes rurals.
Altres: Empresa de col·laboració tributària.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
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Nom de l'oficina o dependència: Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 13. Creació del fitxer ACTIVITATS JOVENTUT.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: ACTIVITATS JOVENTUT.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió  d'activitats exercides per l'àrea municipal de joventut.
Finalitats: ALTRES FINALITATS.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic
Sistema de tractament: Mixt
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència : Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
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País: Espanya.

Annex 14. Creació del fitxer MATRIMONIS CIVILS.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: MATRIMONIS CIVILS.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió  de sol·licituds de matrimonis civils.
Finalitats: Justícia
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Altres tipus de dades: Característiques personals.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: Registres públics.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència : Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 15. Creació del fitxer MULTES.
RESPONSABLE DEL FITXER.
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Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: MULTES.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de la Policia Local i multes.
Finalitats: SEGURETAT PÚBLICA I DEFENSA. GESTIÓ SANCIONADORA.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Relatiu a la comissió d'infraccions: Dades relatives a infraccions penals. Dades relatives a infraccions 
administratives.
Dades  de  caràcter  identificatiu:  NIF/DNI.  Nom  i  cognoms.  Adreça.  Telèfon.  Imatge/veu. 
Firma/empremta.
Altres dades de caràcter identificatiu: Foto del vehicle. Matrícula del vehicle.
Altres tipus de dades: Econòmics, financers i d'assegurances. Característiques personals.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Mig.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: Òrgans judicials. Notaris, advocats i procuradors. Hisenda pública 
i administració tributària.  Forces i cossos de seguretat. Bancs Caixes d'estalvis i Caixes rurals. Interessats  
legítims.
Altres: Empresa de col·laboració tributària.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència : Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
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Annex 16. Creació del fitxer NÒMINES.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: NÒMINES.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de nòmina i recursos humans.
Finalitats: RECURSOS HUMANS. GESTIÓ DE NÒMINA.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen  de  les  dades:  La  mateixa  persona  interessada  o  el  seu  representant  legal.  Administracions 
públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: Empleats. Ciutadans i residents. Demandants d'ocupació. Càrrecs  
públics.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades especialment protegits: Afiliació sindical.
Altres dades especialment protegits: Salut
Relatiu a la comissió d'infraccions: Dades relatives a infraccions administratives
Dades  de  caràcter  identificatiu:  NIF/DNI.  NÚM.  SS/mutualitat.  NÚM.  registre  personal.  Firma 
empremta. Imatge/veu. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Altres tipus de dades: Circumstàncies socials. Acadèmics i professionals.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Alt
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: Organismes de ls seguretat social. Interessats legítims. Hisenda 
pública i administració tributària. Bancs, caixes d'estalvis i caixes rurals. Òrgans judicials.
Altres: Empresa de col·laboració tributària.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència : Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
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Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 17. Creació del fitxer OMIC.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: OMIC.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de queixes i reclamacions de consumidors.
Finalitats: ALTRES FINALITATS.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal.
Col·lectius o categories d'interessats: CIUTADANS I RESIDENTS.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència : Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 18. Creació del fitxer PADRÓ.
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RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: PADRÓ.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del padró d'habitants i estadística.
Finalitats:  FUNCIÓ  ESTADÍSTICA  PÚBLICA.  PADRÓ  D'HABITANTS.  GESTIÓ  DEL  CENS 
POBLACIONAL.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: CIUTADANS I RESIDENTS
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.
Altres tipus de dades: Acadèmics i professionals. Característiques personals.
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Sistema de tractament: Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories  de  destinataris  de  cessions:  Institut  nacional  d'estadística.  Interessats  legítims.  Òrgans 
judicials.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Nom de l'oficina o dependència : Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 19. Creació del fitxer ASSOCIACIONS.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
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Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: ASSOCIACIONS.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del registre municipal d'associacions.
Finalitats: ALTRES FINALITATS.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: CIUTADANS I RESIDENTS. ASSOCIATS O MEMBRES.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència : Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Annex 20. Creació del fitxer SERVEIS SOCIALS.
RESPONSABLE DEL FITXER.
Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament d'Oliva.
Denominació de l'ens: entitat Local.
Dependència: Ajuntament d'Oliva.
Administració a què pertany: Administració Local.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
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Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
Nom: SERVEIS SOCIALS.
Descripció  de  la  finalitat  i  usos  previstos:  Gestió  dels  serveis  desenvolupats  per  l'àrea  municipal  de 
serveis socials.
Finalitats: SERVEIS SOCIALS.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
Origen dels dades: La mateixa persona interessada o el seu representant legal. Administracions públiques.
Col·lectius o categories d'interessats: CIUTADANS I RESIDENTS. SOL·LICITANTS. IMMIGRANTS.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Dades  de  caràcter  identificatiu:  NIF/DNI.  NÚM.  SS/mutualitat.  Nom  i  cognoms.  Adreça.  Telèfon. 
Targeta sanitària.
Altres dades especialment protegits: 
Altres dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic.
Altres  tipus  de  dades:  Acadèmics  i  professionals.  Característiques  personals.  Circumstàncies  socials. 
Econòmics, financers  i d'assegurances.
Sistema de tractament: Mixt.
MESURES DE SEGURETAT.
Nivell de seguretat adoptat: Alt.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
Nom: Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.
Telèfon: 962850250.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
Categories  de  destinataris  de  cessions:  altres  òrgans  de  la  comunitat  autònoma.  Forces  i  cossos  de 
seguretat. Organismes de la seguretat social. Òrgans judicials. Interessats legítims.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Nom de l'oficina o dependència: Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
CIF: P4618300J.
Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.
Codi postal. Localitat: 46780. Oliva.
Província: València.
País: Espanya.

Segon.- Trametre certificat de l’acord a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a 
l'empresa T-Systems ITC Iberia SAU, i al Departament d'Informàtica de l’Ajuntament 
als efectes possibles, i publicar l’acord en el Butlletí Oficial corresponent.
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ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ DEL GRUP BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ, SOBRE LA TV3.

Es dóna compte de la moció, que presenten els regidors del Bloc, sobre l’assumpte de 
l’epígraf, i que és del següent tenor literal:

“David  González  Martínez,  Pau  Pérez  Ledo  i  Rosanna  Torres  Pérez,  regidors  del  Grup 
Municipal del Bloc Nacionalista Valencià, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de 
la Corporació, per al seu debat i votació per la via d’urgència, la següent MOCIÓ

El  gener  del  2007,  amb  la  insistència  de  l’administració  autonòmica  i  la  desídia  de 
l’administració estatal, es va engegar el procés per tancar els repetidors que Acció Cultural té  
instal·lats al llarg del territori valencià.

Eixe procés va culminar la setmana passada en veure’s obligada Acció Cultural a desconnetar 
els repetidors davant l’allau de sancions que el govern autonòmic li ha imposat, per un valor 
total de 726.943’90 €.

L’any passat l’entitat cultural valenciana va decidir posar en marxa una Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) en favor de la reciprocitat d’emissions entre les Corporacions Audiovisuals de la 
Comunitat  Valenciana,  Catalunya  i  les  Illes  Balears,  fonamentada  en  directives  europees  
ratificades pel mateix Estat espanyol l’any 2000. Estem parlant de la “Carta Eu-ropea de les 
Llengües Regionals o Minoritàries”, la qual afirma en el seu articulat que les parts signants es 
comprometen a  garantir  la  llibertat  de recepció de les emissions de ràdio i  de televisió i  a  
garantir que no siga imposada a la premsa cap restricció a la llibertat d’expressió i a la lliure 
circulació de la informació.

Per la seua banda, la Constitució Espanyola estableix en l’article 3 un principi de protecció del 
pluralisme lingüístic. L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels  
poders públics de l’Estat d’especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats  
lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D’una manera més específica, l’article 
20, apartat tercer, del text constitucional exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics més 
significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es respecte el pluralisme de 
la societat i de les diverses llengües d’Espanya. Aquesta última previsió posa de manifest la  
singular rellevància dels mitjans de comunicació audiovisual a l’hora de promoure i difondre el  
plurilingüisme.

La situació a la que s’ha arribat  s’haguera pogut resoldre des de fa molt  de temps des del  
Ministeri d’Indústria o ara mateix donant-li via a la tramitació de la Proposta de Llei presentada 
mitjançant la ILP, però la iniciativa es troba arraconada en un calaix a l’espera de ser debatuda.

Es per això que proposem al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva l’adopció dels següents ACORDS

1. Instar la Generalitat Valenciana a que permeta reprendre les emissions dels repetidors de 
TV3 que Acció Cultural té instal·lats al País Valencià.
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2. Demanar a la Generalitat Valenciana que anul·le les sancions imposades a Acció Cultural.
3. Instar el Govern central a tramitar i posar en funcionament, el més prompte possible, la  

Iniciativa  Legislativa  Popular  “Televisió  Sense  Fronteres”  que  permetrà  la  reciprocitat  
d’emissions entre les Corporacions Audiovisuals Valenciana, Catalana i Balear, així com 
del conjunt d’emissions de l’Estat.

4. Trasllade este acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, la Presidència del Govern 
central i els grups parlamentaris amb representació a les Corts espanyoles.

Oliva, 24 de febrer de 2011. Rubricat.”

Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  la  moció  presentada,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per 
majoria, amb l’abstenció de la regidora Sra. Pastor Bolo (1 abstenció), acorda aprovar-
la, i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i 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,  Sr.  González Martínez,  Sr. 
Pérez Ledo, Sra. Torres Pérez, Sr. Canet Alemany, Sra. Canet Fuster, i el Sr. alcalde 
Salvador Fuster Mestre (13 vots favorables: 8 del Grup Socialista, 3 del Grup Bloc, i 2 
de  regidors  no  adscrits),  i  l’abstenció  dels  regidors  Sra.  Tercero  Savall,  Sr.  Soria 
Calatayud, Sr. Catalá Orquín, Sra. Pons Pons, Sr. Llopis Ibiza, Sra. Pastor Bolo, i Sr. 
Salazar Cuadrado (7 abstencions: 4 del Grup PP i 3 dels regidors  no adscrits), acorda 
aprovar la moció i elevar-la a la categoria d’acord.

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

 Sr. Soria Calatayud: “Ací hi ha una moció que ens planteja un certs  dubtes,  a 
l’hora de quina és la postura a prendre. Veiem; per un costat compartim molts dels 
arguments que planteja el Bloc, referent a la llibertat  que ha d’existir en aquesta 
societat.  Estem completament d’acord que no es pot dir que és mal, que és roín, 
rebre una emissió determinada; nio és bo, ni és roín, simplement és lliure, i per això 
cadascú és lliure de poder posar el canal que en cada moment li vinga bé posar; per 
això hauria d’haver un espectre suficientment ample perquè tots poguérem accedir a 
tot allò que volem, tant a València, com a Catalunya, com a la resta d’Espanya. Què 
passa? Que això, en aquest moment no és possible; i no és possible,  entre altres 
qüestions, perquè el govern central, que és qui ha de donar les llicències multiplex, a 
Catalunya en té més de donades que a la Comunitat Valenciana. Per tant, havent 
contactes  com  hi  ha,  des  del  Consell  de  la  Generalitat  Valenciana,  amb  la 
Generalitat de Catalunya, amb la reciprocitat que es diu ací en la moció, la reprocitat 
no és possible em aquest moment, tot i haver voluntat, perquè des de la Comunitat 
Valenciana  no hi  ha  els  mitjans  tècnics  necessaris,  no hi  ha  les  concessions  de 
multiplex concedides pel govern central a la Comunitat Valenciana, perquè puga ser 
possible això. Com a recolzament del que estic dient, no és que el Partit Popular ara 
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haja caigut; no. El Partit Popular, des de fa molt de temps, ha pensat que la llibertat 
de les persones està per damunt de tot, i mostra d’això és que el primer repetidor que 
es va posar per vore la TV3 a Oliva es va posar amb un govern del Partit Popular, 
sent alcalde el Sr. José Llorens, i ho va pagar el mateix ajuntament; per tant, no hi ha 
sospita que des del Partit Popular vulguem coartar la llibertat d’altres. Dit tot això, 
també hem de dir alguna altra cosa més, i és que la llei s’ha de complir. I el que 
caldria és una vegada les llicències oportunes que es donaren des del govern central, 
que Acció  Cultural,  o  qui  calguera,  tragueren  les  llicències  oportunes  per  poder 
transmetre, que en aquest moment és el que passa, que no les té. Pensem que és un 
tràmit que s’ha de fer, pensem que és bo que s’inicie; però on s’ha d’iniciar és des 
del govern central donant les llicències multiplex de la Comunitat Valenciana. I és 
tot el que he de dir. No podem votar a favor, però evidentment no estem en contra 
que a Oliva, com a la resta de la Comunitat Valenciana es reba el senyal de la TV3, 
o el de les Balears, o el de qualsevol comunitat limítrofa amb València.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que jo crec que ací no hi ha ningú que no estiga 
d’acord de tindre una llibertat a l’hora de poder elegir el canal que vulga vore, en el 
moment que siga; ni jo tampoc, per suposat, i molt menys en aquesta altura, que 
qualsevol, a través d’una antena parabòlica, pot vore qualsevol canal, de qualsevol 
país, de qualsevol comunitat, fins ahí podríem arribar. Jo el que vull és això, que a la 
fi tots tinguem les mateixes oportunitats per poder emetre, tant els valencians com 
els catalans, en els territoris corresponents. I sobretot, una qüestió és que la llei està 
per complir-se; i si la mateixa Acció Cultural ha emés de forma il·legal, i reiterades 
ocasions, a la fi, si la llei està per complir-la haurà de complir-la, de la forma que 
siga; en aquest cas, si hi ha una sanció, o el que porte aparellada la sanció. Per tant,  
en aquest aspecte, em sembla bé el que és la moció en un 90%, però hi ha alguns 
aspectes, com aquest tema, del compliment de la llei, que no, no ho tinc gens clar. 
Per tant, jo he optat per abtindre’m. Tenint en compte que per suposat que sí a TV3, 
o qualsevol altre canal, vinga d’on vinga, i sempre que un opte lliurement per vore’l; 
sense cap imposició de cap tipus.”

 Sr. González Martínez: “Jo faré una intervenció curteta, perquè escoltant les seues 
argumentacions, jo crec que haurien pogut perfectament votar a favor. Vull agrair 
als regidors que han votat favorablement la moció. Insistesc, no han argumentat res 
per no votar a favor, llevat de la legalitat; sembla que la legalitat només s’aplique als 
repetidors de TV3 i d’Acció Cultural, perquè n’hi ha moltíssims que estan emetent i 
no  tenen  l’allau  de  sancions  que  tenen  els  repetidors  d’Acció  Cultural  que, 
recordem, estan sufragats de forma privada per les butxaques dels ciutadans que en 
el seu dia van decidir sufragar els costos d’aqueixos repetidors. Ho dic per allò de 
les oportunitats iguals ací i allà. Mire Sr. Soria, jo també li agraesc el seu sentit 
comú,  i  li  m’alegra  que  haja  fet  la  referència  al  exalcade  Llorens,  que  en  pau 
descanse,  perquè  considere,  al  marge  de  les  discrepàncies  ideològiques  que 
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poguérem  tindre,  era  un  alcalde  amb  sentit  comú,  i  per  això  no  va  tindre  cap 
problema, i va entendre el que era la llibertat, i va entendre que cadascú, si volia, 
podia vore la televisió, i si no, no la veia; fent ús de la llibertat, com vosté ha dit. 
Home, que el govern de la Generalitat Valenciana estiga interessat que es veja TV3 
ací jo crec que hi ha evidències que massa interés no en té. Efectivament, vol un 
altre multiplex; a mi no em sembla mal que vulga un altre multiplex, i per això en la 
moció es diu que s’insta al govern central perquè d’una vegada per totes tramite la 
iniciativa legislativa popular, que done quatre canals de multiplex, o el que siga, i 
que s’acople això a la legalitat. Però jo crec que és excessiva la multa de 726.000 
euros, que recordem, i ho dic per l’interés, que ja es va modificar la llei audiovisual 
valenciana, precisament pensant en els repetidors de TV3, que jo no sé quin mal fan. 
Perquè ja s’ha demostrat que no interfereixen en cap altra senyal. Bé, de tota manera 
agraesc  les  seues  intervencions,  agraesc  que  com a  mínim no  voten  en  contra, 
sobretot agraesc també als regidors que han donat recolzament, i espere que el sentit 
comú s’impose, i puguem, d’una vegada per totes, aquells que vulguem vore aquest 
canal, poder vore’l.”

 Sr. Sabater Savall: “Jo encara ho faré més curt, perquè el portaveu del Bloc ha dit 
pràcticament el que jo volia dir. Jo recordar, ho sent molt; jo sé que el Sr. Soria, el 
conec,  creu  en  el  que  ha  dit,  el  que  passa  és  que  jo  crec  que  aqueix  no  és  el 
sentiment de la Generalitat Valenciana, li ho he de dir així de clar; el sentiment de la 
Generalitat Valenciana no és precisament complir la llei en les emissions de TV3, 
perquè si fóra així, la faria complir també en els centenars d’emissores de televisió 
pirates que hi ha en aquest moment en tota la Comunitat Valenciana; i curiosament 
dels centenars d’emissions de televisions pirates, l’única a la qual s’ha sancionat fins 
ara ha sigut, precisament, TV3. A mi em sembla perfecte que es demane, de fet jo 
no he tingut cap problema a demanar ampliació de banda, per tant un altre multiplex 
em sembla perfecte, em sembla perfectíssim; però al·legar això i dir que no hi ha 
prou banda perquè emeta TV3, em sembla un poc irònic; sobretot em sembla un poc 
irònic perquè fins ara TV3 ha emés sense cap problema, i sense cap interferència a 
altres emissions; per tant, si ha emés sense cap problema, i sense cap interferència, 
és que sí que hi ha suficient banda perquè puga emetre TV3. I com s’ha dit ací, qui 
vulga posar-la que la pose,  i  qui no vulga,  no cal posar-se-la.  Simplement  això, 
perquè la resta ja ho ha comentat el portaveu del Bloc.”

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  CONJUNTA 
SOBRE LA IGUALTAT DE LA DONA.

Es  dóna  compte  de  la  moció  conjunta,  sobre  l’assumpte  de  l’epígraf,  i  que  és  del 
següent tenor literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquest segle XXI en què ens trobem té com principal senyal d'identitat el creixent protagonisme 
i rellevància del paper de la dona, en l'evolució de la societat, i el reconeixement de la labor de 
les dones al  llarg de la Història,   que han anat  superant  importants obstacles per a la seua  
participació  en  igualtat  d'oportunitats  i  condicions  en  els  distints  àmbits  de  l'economia,  la  
ciència i la cultura.

Amb  motiu  de  la  celebració  del  Dia  Internacional  de  la  Dona  tots  els  Grups  Polítics  de  
l'Ajuntament d'Oliva, i els regidors no adscrits, mostrem el nostre compromís per a sol·licitar a 
totes  les  administracions  que  continuen  assumint  i  desenvolupant  l'obligació  constitucional 
d'incorporar  la  perspectiva  de  gènere  en  totes  les  seues  polítiques,  com  a  objectiu  últim 
d'aconseguir la vertadera i definitiva igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

La consecució  d'una  societat  més justa  i  igualitària  requereix  el  reconeixement,  en  tots  els  
àmbits de la capacitat, aptituds i validesa de les dones. Per esta raó, es fa necessari continuar 
modificant comportaments, aptituds, normes i valors socials que determinen la societat en què 
vivim, tant en l'àmbit públic com en el  privat.

Per a superar els problemes específics que afecten els drets de les dones i que, en definitiva,  
interessen  el  conjunt  de  la  societat,  resulta  fonamental  continuar  treballant  amb  fermesa  i  
constància conjuntament des de les administracions públiques, els agents socials, les entitats  
associatives, els mitjans de comunicació i la societat en general.

Creiem que la conciliació de la vida laboral, familiar i personal no és una qüestió de dones; és 
necessari aconseguir la coresponsabilitat familiar, i que tant homes com dones es beneficien de 
les mesures conciliadores.

Creiem necessari igualment el desenvolupament de polítiques que suposen la desaparició de la 
diferència salarial entre homes i dones.

Enguany ho celebrem en un context difícil, on la implementació definitiva d'un model social  
igualitari suposaria, sense cap gènere de dubtes un motor impulsor de l'eixida de la crisi, les  
dones  són  la  força  vital  i  imprescindible  perquè  el  País  recupere  el  seu  benestar  polític,  
econòmic i social. La incorporació de la dona al mercat laboral en condicions d'igualtat resulta 
fonamental  per  a  la  millora  de  la  productivitat  i  dotar-nos  d'un  creixement  més  eficient  i  
sostenible.

Per tot això anterior, sol·licitem al Ple de l’Ajuntament d’Oliva l'adopció conjunta de la següent  
PROPOSTA D'ACORD

1. Continuar impulsant, des de l'ajuntament  totes les mesures d'acció positiva encaminades a 
aconseguir  l'objectiu  de  la  Igualtat,  contribuint  a  l'èxit  d'una  societat  més  justa  solidària  i  
igualitària, aplicant la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials.
2. Seguir el principi de “Tolerància 0” en tot tipus de violència de gènere, davant l'inassumible 
increment de dones assassinades a mans d'homes,  que en són 11 en el  que portem d'any,  i 
continuar promovent polítiques de prevenció i conscienciació social del problema.
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3.  Instauració  de  mecanismes  amb  la  finalitat  d'implementar  a  nivell  local  mesures  que 
possibiliten conciliar la vida laboral i familiar i  personal.
4. Que l'Administració autonòmica i Estatal continuen promovent els plans d'igualtat per a les 
empreses, així com també la promoció de polítiques actives d'ocupació que afavoresquen la  
incorporació de la dona al mercat laboral i la desaparició de la diferència salarial existent encara  
en l'actualitat.
5. Continuar recolzant mesures que s'impulsen per a posar en pràctica polítiques que tinguen en 
compte la dona discapacitada i les que estiguen en risc d'exclusió social.
6.  Sol·licitar  a  les  administracions  que continuen promovent  el  tractament  de la  imatge no 
discriminatori de la dona en els mitjans de comunicació, i la seua plena visibilitat.
7. Que l'Administració autonòmica i Estatal incloguen en el sistema educatiu la promoció de  
valors que afavoresquen l'educació en la igualtat.
8. Retre homenatge en aquest dia a les dones, per l'esforç realitzat en la busca de la igualtat de  
drets i oportunitats, i per a fer realitat el seu ple desenvolupament, familiar, laboral, cultural i  
social.
9. Buscar la implicació de tota la societat civil perquè es reconeguen els drets de la dona, i per a 
fer de la igualtat d'oportunitats una realitat.
10. Aquest acord es traslladarà el  president del Govern, al president de la Generalitat i Grups  
parlamentaris de les Corts Valencianes.”

Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  la  moció  presentada,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per 
unanimitat, acorda aprovar-la, i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la 
moció i elevar-la a la categoria d’acord.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  DEL  GRUP 
PARTIT  POPULAR  SOBRE  REBUIG  DE  L’ACORD  ENTRE  LA  UNIÓ 
EUROPEA I EL MARROC.

Es  dóna  compte  de  la  moció,  que  presenta  el  regidor  Sr.  Soria  Calatayud,  com a 
portaveu del Grup PP, sobre l’assumpte de l’epígraf, i que és del següent tenor literal:

“MOCIÓ
La Unió Europea i El Marroc han firmat el passat 13 de desembre un acord de liberalització  
comercial agrícola i pesquera que preveu “la liberalització recíproca de productes agrícoles i  
pesquers”. Aquest Acord, pendent únicament del vist i plau de l'EuroCambra i del Parlament 
Marroquí, suposarà una ampliació del calendari i les quotes d'entrada de producció de tomaca 
marroquina i moltes altres produccions agrícoles, especialment cítrics.

La firma de l'Acord en les esmentades condicions suposa un rotund fracàs del Ministeri de Medi  
Ambient, Medi Rural i Marí i un colp molt dur per a les expectatives de futur dels productors  
valencians  i  espanyols  en  general.  Aquest  acord,  en  les  condicions  actuals,  suposarà  la  
competència  deslleial  provocada  per  unes  produccions  amb  menors  costos  i  exigències 
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productives, i tindrà una incidència especialment negativa per a la Comunitat Valenciana, amb 
la consegüent destrucció d'ocupació i exportació.

El govern d'Espanya s'ha mostrat incapaç d'imposar un criteri que evitara perjudicar l'agricultura 
espanyola, de manera que a pesar del llarg període de  negociació, no s'ha tingut en compte 
l'impacte  que  aquest  Acord  tindrà  a  nivell  econòmic  i  social,  especialment  en  l'agricultura  
mediterrània, que inevitablement perdrà competitivitat respecte a  les produccions marroquines. 

Considerem que és injust que per un costat s'estiga exigint als productors europeus, i entre ells  
especialment  als  espanyols  i  valencians,  el  compliment  d'una  normativa  comunitària  cada 
vegada més estricta en matèria de qualitat i seguretat alimentària i mediambiental, mentrestant, 
d'altra banda, es permet l'entrada en el mercat europeu de productes que es produeixen sense 
seguir aquestes mateixes normes i, sovint,  en condicions socials i laborals ben diferents.

En el cas que més ens afecta en la Comunitat Valenciana, el dels cítrics, esta  liberalització pot  
suposar la pèrdua de 15.000 llocs de treball i l'abandonament de 16.000 hectàrees de cultiu, 
segons AVA, l'associació principal dels agricultors valencians.

Per  tot  això,  en  les  institucions  valencianes  hi  ha  una  profunda  preocupació  per  les  
conseqüències que aquestos acords presos en les condicions previstes poden tindre en la nostra  
agricultura,  i  així  ho  hem  fet  saber  reiteradament  davant  de  les  institucions  europees  i 
espanyoles.
 
Amb  aquesta  mateixa  preocupació  les  comissions  d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  i 
d'Assumptes  Europeus  dels  Corts  Valencianes,  han  aprovat  al  llarg  de  l'últim  any  tres 
Resolucions per les quals s'instava al Govern d'Espanya a prendre en consideració una sèrie  
mesures sobre les condicions d'estes negociacions amb tercers països. 

L'última  de  les  Resolucions,  la  482/VII,  s'ha  produït  per  acord  unànime  de  tots  els  grups 
parlamentaris, en la sessió de la Comissió d'Assumptes Europeus del dia 10 de desembre del 
2010 i s'ha manifestat en els termes en què s'expressa aquesta Moció.
 
La decisió del  Parlament  Europeu sobre  la  ratificació d'aquest  Acord es  produirà  durant  el 
primer  semestre  de  2011,  després  d'avaluar  els  informes  de  la  Comissió  de  Comerç 
Internacional, la Comissió d'Agricultura i la Comissió de Pesca.

Per tot això, abans que siga massa tard, es proposa l'adopció dels següents ACORDS

PRIMER.- Instar el Govern d'Espanya que rebutge la renovació d'aquest Acord d'Associació 
entre la Unió Europea  i El Marroc.

SEGON.- Instar al Parlament Europeu, i especialment als parlamentaris  espanyols i valencians 
en el mateix a  rebutjar la renovació de l'Acord  entre la Unió Europea i El Marroc.

Oliva, 23 de febrer del 2011. Rubricat.”
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Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  la  moció  presentada,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per 
majoria, amb l’abstenció de la regidora Sra. Pastor Bolo (1 abstenció), acorda aprovar-
la, i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb l’abstenció de la regidora Sra. Pastor Bolo (1 
abstenció), acorda aprovar la moció transcrita i elevar-la a la categoria d’acord.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  CONJUNTA 
SOBRE LES FALLES DE VALÈNCIA.

Es  dóna  compte  de  la  moció  conjunta,  sobre  l’assumpte  de  l’epígraf,  i  que  és  del 
següent tenor literal:

“MOCIÓ
El patrimoni cultural no sols comprén els monuments i les col·leccions d'objectes. Comprén 
també tradicions o expressions vives heretades dels nostres avantpassats i transmeses als nostres  
descendents,  com a  tradicions  orals,  arts  de  l'espectacle,  usos  socials,  rituals,  actes  festius,  
coneixements i pràctiques relatius a la naturalesa i l'univers, o sabers i tècniques tradicionals de 
fabricació d'objectes artesanals.

Encara que aqueixos elements no són materials -en el sentit que no són tangibles- constitueixen 
una part molt important del nostre patrimoni cultural. Són el patrimoni cultural immaterial, una 
forma viva del patrimoni que es recrea contínuament i evoluciona a mesura que adaptem els  
nostres usos i tradicions al món que ens envolta.

L'Organització de les nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) és  
l'organisme especialitzat  de  les  nacions  Unides  que  s'ocupa  de  qüestions  relacionades  amb 
l'educació,  les  ciències  socials  o  naturals,  la  cultura  i  la  comunicació,  amb  la  finalitat  de 
promoure la cooperació internacional en aquestes esferes per a aconseguir un món més pacífic.

La UNESCO, amb 193 estats membres i 6 Membres Associats, és l'únic organisme especialitzat  
de les nacions Unides amb un manament exprés en l'àmbit de la cultura, i procura crear les 
condicions necessàries per al diàleg basat en el respecte pels valors compartits i fomenta la  
cooperació  internacional.  L'Organització  porta  treballant  més  de  60  anys  en  l'àmbit  del 
patrimoni  cultural  immaterial  i  aquesta  tasca  ha  culminat  en  2003  amb  l'adopció  de  la 
Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

A València  la  Festa  de Les  Falles  constitueix  la  màxima expressió d'una  tradició  festiva  i  
cultural arrossegada pel nostre poble fins als nostres dies. Aquesta tradició festiva no sols s'ha  
circumscrit als límits de la ciutat de València sinó que s'ha estés a nombroses poblacions de la 
Comunitat Valenciana i més enllà a moltes localitats tant a Espanya com a l'estranger on, per  
motius d'emigració, s'han assentat colònies de valencians.

Pàgina: 84



El bagatge cultural i els ritus que comporta la festa de Les Falles sorprenen a propis i estranys.  
La  implicació  de  nombroses  professions  artesanals,  totes  amb reminiscències  en  els  antics 
gremis de la València antiga, (seders, orfebres, teixidors, fusters), altres la història dels quals es 
remunta un o dos segles cap arrere (artistes fallers, versadors, poetes festius, mestres coeters).  
Manifestacions culturals pròpies en l'àmbit de les lletres que han mantingut i transmés l'ús de la 
nostra  llengua  pròpia,  com són les  obres  de  teatre  popular  propi  de la  festa  de  Les Falles  
(sainets, a propòsits), les publicacions festives autòctones (llibrets, auques, revistes falleres).

La notorietat derivada de la dita inscripció en La Llista Representativa del Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat patrocinada per la UNESCO, donarà a conéixer millor el patrimoni 
cultural immaterial que comporta la festa de Les Falles.  S'aconseguirà que es prenga major 
consciència  de  la  seua  importància  i  propiciarà  el  diàleg.  Així  mateix  contribuirà  al 
reconeixement i  l'estima de grups minoritaris  i  inclús realçarà l'autoestima i  el  prestigi  dels 
valencians com a dipositaris i usuaris de l'element del patrimoni inscrit.

En aquest  sentit  l'Ajuntament  de València,  en sessió plenària  de 28 de gener  del  2011,  ha 
aprovat  una  Moció  on  acorda  impulsar  l'expedient  per  a  iniciar  el  procediment  que  porte 
finalment a la inscripció de la Festa de Les Falles en La Llista Representativa del Patrimoni  
Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

És per això que se sol·licita l'adopció de l'acord següent:

PRIMER.- El Ple d'Oliva mostra el seu suport a l'acord adoptat per l'Ajuntament de València, 
encaminat a obtindre de la UNESCO la declaració de la Festa de Les Falles de València com a 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

SEGON.-  Remetre el present acord a l'Ajuntament de València, president de la Generalitat,  
presidenta dels Corts Valencianes, president del Govern i Consell Executiu de la UNESCO.”

Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  la  moció  presentada,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per 
unanimitat, acorda aprovar-la, i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la 
moció i elevar-la a la categoria d’acord.

Acabada la votació, es produeix la manifestació que tot seguit s’indica:

 Sr. González Martínez:  “Sr. alcalde, a mi m’agradaria, és que estem votant una 
moció, nosaltres som molt respectuosos amb les llengües, però precisament d’una 
moció sobre un tema tan valencià, patrimoni cultural, i que no estiga en valencià, on 
les falles una de les coses que promou és l’ús del valencià, jo li demane, hem votat a 
favor, però li demane que això en enviar-se a València que s’envie en valencià. Com 
a mínim aquesta moció.”
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PRECS I PREGUNTES.

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

 Sr. Canet Alemany: “Seré molt breu. Mire, jo, personalment, he votat i he recolzat 
tots els tràmits d’urgència, d’aquestes mocions extraordinàries, i he votat també a 
favor en allò que jo considerava que havia de votar a favor; no he votat en contra, ni 
m’he abstingut en cap. Crec que vosté mateix va dir, fa molt de temps, que totes les 
mocions,  conjuntes  o  no,  que  es  presentaren  en  els  plenaris,  que  per  favor  es 
presentaren abans en comissió, perquè ens estalviaríem, i no és per no, que les veus 
són molt boniques, entre altres coses, llegir mocions que s’han debatut, i s’han llegit 
ja en les corresponents comissions. N’han passat sis, crec que és el primer plenari 
que ens empassem, amb tots els respectes, sis mocions en el tràmit d’urgència, i jo 
crec que hauríem de prendre consciència d’aquest tema, i les comissions estan per a 
alguna cosa. Estem duplicant, i triplicant els esforços, que podríem usar-los en altre 
scoses.”

 Sr.  alcalde:  “Efectivament,  encara  que  algunes  d’elles  havien  passat  per  les 
comissions corresponents, crec recordar que dos d’elles; efectivament n’han sigut 
moltes.”

 Sra. Pastor Bolo: “Jo no he fet abans explicació de vot, però va un poc en el que 
acaba de dir Carlos; que sí. Jo he votat que sí a les mocions que se m’havien donat 
fa una setmana, o se m’havia cridat per teléfon, i les que no pense que no són de 
caràcter urgent; podem estar d’acord o no, però és que si no, ací poden passar vint-i-
dos mocions. Això per un costat; i explicar un poc per què m’he abstingut en les que 
no cabia.  Després, jo li sol·licite  a vosté, Sr. alcalde,  que demane un informe al 
Consell Jurídic Consultiu, ja que considere que els meus drets, en l’assumpte de la 
qüestió d’ordre que es va plantejar  en l’últim plenari,  com a regidora,  han estat 
vulnerats. La qüestió d’ordre que vam tindre en el plenari anterior. Li sol·licite, no 
sé si he de fer-ho per registre d’entrada, li ho pregunte al secretari, li ho demanaré. 
Això per un costat, perquè la forma que es va actuar en el plenari de gener no és la 
correcta; l’informe que em van donar des de l’ajuntament no és ni clar, ni justifica 
per què no va passar la moció d’Aigua Blanca IV per plenari, ni tampoc justifica per 
què no se n’ha redactat una, segons vostés, adequada a la llei. Perquè les mocions 
estan per a debatre’s, treballar-se, i arribar a un consens, i a un acord, i que passen 
pel plenari. Per tant, com a regidora estudiaré accions legals contra les persones que 
estan afavorint aquesta injustícia. Els propietaris d’Aigua Blanca IV mereixen un 
respecte  per  part  de  l’administració  local,  tots  ací  presents,  i  més  clares 
contestacions. Es pretén presentar els propietaris com a culpables, per a ocultar la 
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vertadera situació que l’equip de govern, PSOE-Bloc, ha sigut incapaç de gestionar 
aquest problema, i del qual no assumeixen la seua responsabilitat.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que en el tema d’Aigua Blanca IV, hi ha molt a 
rascar.  Hui  mateix  hem rebut  un  informe,  en  són tres  en  realitat,  que  m’hauria 
agradat aprofundir en ells, però estem parlant que entre els tres informes hi haurà 
més de 1.000 pàgines, i clar, en tan poc de temps és impossible poder entrar a fons a 
valorar  tot  el  que  està  passant  ahí  en  Aigua  Blanca  IV;  encara  que  ja  som 
coneixedors,  i  els  propietaris  patidors  d’aquesta  situació.  Per  tant,  només  tinga 
possibilitat d’examinar detingudament aqueixos informes, és evident que diré el que 
crega convenient al respecte. Fa més d’un mes que els vaig sol·licitar, i han vingut 
hui; el que passa és que és evident que més de 1.000 pàgines, això és impossible  
poder-ho supervisar amb totes les conseqüències, i amb l’objectivitat necessària per 
poder emetre un veredicte al respecte. És evident que la Sra. Pastor té raó en moltes 
qüestions  que ha  plantejat,  i  per  tant,  jo,  en  aqueix  aspecte,  també la  recolze.  I 
sobretot la recolze perquè el que tots volem, i voldríem, és que d’una vegada per 
totes se solucione aquest problema que ja s’arrossega des de fa tres anys cap ací; i 
espere que es resolga el més prompte possible i de la forma més clara possible; amb 
llum i taquígrafs, pel bé de tots, sobretot, com he dit, dels veïns que estan patint les 
conseqüències directes d’aquesta malíssima gestió urbanística per part del govern 
municipal. Això per un costat. Després, en el Col·legi Públic de santa Anna, estan 
patint; tenen un problema, un problema gros, des de finals del curs passat, i és que a 
causa de la trama urbana on està el col·legi de santa Anna, que tots saben que és 
complicada, i a més ells tenen transport escolar, i no hi ha cap policia que puge, no 
només a  ordenar  el  trànsit,  també a vegades  a  conseqüències  dels  problemes de 
trànsit  troben  a  faltar  els  reponsables  del  col·legi,  i  els  pares  i  mares,  que 
l’ajuntament no ordena el trànsit perquè no es causen una série d’incidents que es 
causen a diari. Per tant jo li pregaria, que ho habilite un Policia Local que puge a 
diari, perquè els incidents que estan patint els escolars del centre que es pal·lien i 
sobretot que se solucionen, perquè de moment no ha passat res greu, però sí que 
podria passar; estan causant i patint greus problemes al respecte. Aqueix és un prec 
que  li  faig.  I  una  altra  qüestió.  Ahir  mateix  vaig  acompanyar  un  familiar  a 
l’ambulatori de la platja, i la veritat que en un principi em vaig alegrar, perquè a 
l’entrada de l’edifici  hi havia un aplaca que posava que l’edifici  estava dotat  de 
seguretat, d’alarmes, etc. en entrar dins i parlar amb les persones que treballen allí, 
els  vaig dir  que ja  podien estar  més tranquils,  perquè ja  eren dues vegades que 
havien entrat a robar i feia falta això; i em va dir l’alarma om està? I jo li vaig dir  
que fora estava el cartell, i vaig haver d’eixir fora a vore si el cartell existia o no, o si 
jo havia vist visions. Efectivament el cartell està instal·lat, però l’alarma no. Jo el 
que li pregaria, i tenint en compte que ja han entrat dues vegades a robar, i que està 
en perill, parlem que la mateixa directora de salut de la Safor ha dit que si tornen a 
entrar a robar i es tornen a emportar el material,  que fins i tot es plantejarien la 
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possibilitat de retirar el servei, que tant els ha costat a l’associació de veïns tindre un 
metge a diari; parlem d’un problema més seriós del que sembla. I jo crec que ens 
hauria de caure la cara de vergonya, a un ajuntament com el d’Oliva, que posen una 
placa i l’alarma no. Això, a mi em va caure la cara de vergonya com a responsable 
municipal; perquè em vaig quedar a quadres, i no sóc govern, si no m’hauria caigut 
més. Li pregue que es pose o que s’instal·le l’alarma prompte, per a evitar que torne 
a entrar a robar, i  sobretot evitar  que retiren aqueix servei que tant els ha costat 
aconseguir. I una altra qüestió. No és nova, però tots els anys es repeteix; i a vore 
què fem, perquè totes les caravanes que s’instal·len en el camí dels xiringuitos, i 
altres, que cada vegada n’hi ha més, que això s’ha d’evitar d’una forma o altra; que 
es vigile, que vaja la Policia Local més a sovint; habilitar qualsevol sistema, perquè 
la veritat és que en són moltíssimes les caravanes que estan aparcant ahí en aqueix 
lloc;  i  tot  sabem les  conseqüències,  d’aqueixa  espècia  de  càmping  pirata  per  a 
caravanes, que porta; no només per a la zona en concret, per al medi ambient, sinó 
per a moltes qüestions de salubritat, i altres. S’ha de vore què fem perquè això no es 
pot tolerar. No es pot tolerar i a més tenint Oliva els càmpings que té, un dels pobles 
que  més  càmpings  té,  i  el  que  ha  de  pretendre  l’ajuntament  és  que  aqueixes 
caravanes s’instal·len en el lloc adequat, i de la forma més adequada possible. Un 
altre prec,  que es vigile això.  Una altra  qüestió.  Jo, tots  sabem que si qualsevol 
persona sol·licita un pas permanent de vehicles, el rebaix de la vorera va a càrrec de 
la persona que el sol·licita. Crec que això no és cap novetat, és des de fa anys; però 
sí  que sorprén vore que això  és de compliment  per  a la  majoria  dels  veïns  que 
sol·liciten aqueix pas permanent, però per a altres no. Hi ha testimonis, i en dies 
concrets, que en la part de sant Francesc, en el carrer d’Àlvar Marçal, operaris de 
l’ajuntament li han rebaixat el rastell, perquè puga accedir; sí, el dia 2 i 3, operaris 
de  l’ajuntament  rebaixaren  el  rastell  perquè  es  puguera  accedir  a  un  garatge 
particular. Si això és d’obligat compliment per a tots, o quasi tots, que siga per a 
tots; o per a ningú. No és que jo vulga que pagen el rebaix, o el paguem tots., o no el 
paga ningú. El que no pot ser és la majoria sí, i algú, siga pel que siga, ni sé per què, 
ni per qui, però hi ha testimonis que els operaris de l’ajuntament li van fer el rebaix 
del rastell perquè pogueren accedir. I tos sabem que això va a càrrec del mateix 
sol·licitant. O tots moros, o tots cristians. Però el que no pots ser a uns sí, i als altres, 
a la gran majoria, no. Que s’ho paguen de la butxaca. I aqueix és el prec.”

 Sr. Sabater Savall: “A vore, pel que fa a Santa Anna, hi ha un policia que puja tots 
els dies; perdone, si els altres policies en acabar de passar els xiquets als col·legis 
tornen al seu lloc de treball habitual, el policia de jornada partida que puja allí dalt, 
no se’n va d’allí i es queda fent la ronda pel barri. És un policia que està única i 
exclusivament per a aquella zona; a l’hora de passar xiquets està allí, i la resta de la 
jornada està passejant pel barri. El tema de l’alarma que va vore vosté és una alarma 
de  fums,  una  alarma  antincendis,  si  hi  ha  alguna  plaqueta  és  perquè  està 
encomanada l’alarma a una empresa perquè la instal·le, i el primer que fa l’empresa 
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és posar la placa; vosté, si a sa casa té una instal·lació d’alarma, en el moment que la 
contracta, l’empresa el que fa és posar la placa. Ho sent, però és així, a l’ajuntament,  
a sa casa, i a ma cas, i a qualsevol casa. Està encomanada, i espere jo que no tardarà 
massa a instal·lar-la. El tema de les caravanes en el camí dels xiringuitos es porta 
una vigilància,  si no diària,  perquè la veritat  és que en aquest moment hi ha un 
dispositiu especial per a controlar el robatori de les taronges, i aleshores s’insisteix 
més en el control del terme, perquè és un moment delicat, per les qüestions dels 
robatoris, i hem decidit reforçar aqueix servei; si no diàriament, quasi diàriament; i 
de  totes  formes,  quan la  policia  no  va,  sempre  hi  ha  algú,  inclós  el  regidor  de 
Seguretat,  la  setmana  passada  vaig  telefonar  jo  i  els  vaig  dir  que  tenien  deu 
caravanes i que anaren i que es llevaren de seguida. I jo el que demane a la resta de 
la corporació, i a la resta de ciutadans, intentant aqueixa col·laboració del bé del 
poble,  que  si  detecten  una  cosa  d’aquestes,  que  immediatament  telefonen  a  la 
policia, perquè la policia té instruccions d’aquest regidor que en el moment que es 
detecten caravanes allí que vagen i que les tiren d’allí. tenim un problema, i vosté el 
deu saber; aqueixes caravanes estaven instal·lades en propietats privades, i fins ara 
no hem tingut cap problema amb els propietaris, però sàpiga vosté que les caravanes 
no se situen en espai públic, sinó en qualsevol propietat privada; en el moment, i ho 
he de dir ací i espere que no ho diga vosté per ahí fora, algun propietari ens diguera 
que no tenim autoritat allí, la veritat és que no tenim autoritat. Així i tot, fins ara, 
sempre que ha anat la policia, sempre se n’han anat. I després, del tema del rebaix 
del  rastell,  supose  que  s’haurà  informat  detingudament,  i  sabrà  en  quines 
circumstàncies està fet això: la brigada de l’ajuntament anava a apanyar la vorera 
que estava trencada, i a apanyar els rastells, i aleshores el propietari va dir jo pague 
els rastells nous i em poseu aquestos. De totes formes l’ajuntament hauria de pagar 
els rastells i canviar-los. Vosté sap que la brigada va pels carrers i si hi ha un tros de 
vorera  trencada,  o  rastells  trencats,  els  reposa;  es  va  aprofitar,  simplement  i  el 
propietari  va pagar els rastells;  així no, va lpreguntar si venia bé que pagara els 
rastells i en lloc de posar aqueixos que posaren els altres;  i l’home va pagar els 
rastells que s’han instal·lat.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo em vaig preocupar d’averiguar si existia alguna factura 
al respecte de tot això, i jo no he vist cap factura al respecte.”

 Sr. Sabater Savall: “Que li l’haurà de demanar a ell; si va portar els rastells ell.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “L’ajuntament no és prou que, i els diners que ha cobrat, 
què fa; on estan els diners? Estan ingressats, no?”

 Sr. alcalde: “Però quins diners?”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Si cobra, qui paga. Ha pagat els rastells? I la feina qui la 
paga? Això és un tracte de favor, vulguen vostés o no. Això és un tracte de favor, 
vulguen vostés o no; perquè estic segur jo;  perdone un moment;  estic segur que 
moltíssim agent voldria un tracte com aqueix; fin si tot portant el material, que vosté 
diu que l’han pagat, però encara faltaria vore-ho. Però la mà d’obra qui la paga? 
Tracte de favor.”

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar; jo crec que li hem donat ja la contestació oportuna.”

 Sr. Sabater Savall: “De totes formes, Sr. alcalde, jo vull insistir. El que no volem 
és fer rissa. Quin sentit té que posem els rastells vells i que la setmana següent vaja 
l’home i que se’ls canvie per uns altres. Vam guanyar tots. Ell va pagar els rastells 
nous i nosaltres els vam col·locar. Ja està.”

 Sr. González Martínez: “Vàries coses.  En primer lloc,  Sr.  alcalde,  estem ja  en 
març, s’acosten les vacances, l’inici de la temporada turística, falles pasqua i després 
l’estiu, i continuem amb la Via de Ronda en el mateix estat. Si ara s’iniciaren les 
obres,  si  pogueren  iniciar-se  les  obres,  per  un  costat  ja  ens  pillaria  en  plena 
temporada turística, o la gent que va á viure allí, o la gent que viu allí, en qualsevol 
cas ha de patir tots els problemes que genera aqueixa via. Encara estem esperant la 
contestació de la petició de reunió que es va fer. Sabem que tota la Via de Ronda no 
s’arreglarà, s’arreglarà parcialment, perquè una de les esmenes que va presentar el 
meu grup parlamentari en les Corts respecte a això es va denegar. Per tant hi haurà 
diners per arreglar el que hi haja. I per tant, jo crec que ja arribem tard una altra 
vegada. Li demane informació de com està el tema; i si no, no sé com ho hem de fer. 
que torne a demanar reunió, amb qui siga, perquè ja ens va dir vosté que el conseller 
no estava disposat a rebre’ns, però és que aqueix tema s’ha de solventar; si estan els 
diners, les obres s’han de licitar; perquè la Via de Ronda està intransitable. No hi ha 
altre qualificatiu. Això per una banda; per altra banda, actualment s’està canalitzant 
la xarxa de gas ciutat; com sempre, s’està començant, jo sé que el projecte incloïa 
dues fases, la primera fase era de la carretera 332 i de la carretera de Pego cap avall,  
i la segona fase era des de la via aquesta, des de la carretera cap a dalt, cap a l’oest;  
és a dir, cap a tota la zona del casc antic. Jo recorde, quan l’empresa Ono de cablejat 
de fibra òptica va arribar, el procés va ser similar, és a dir, primer va fer la molla, on 
la trama urbana era més fàcil, i on hi havia més abonats potencialment, i després tota 
la  resta,  que  sí  que  tenia  intenció  de  fer-ho,  no  ho  va  fer;  i  per  tant,  estem 
constantment  assistint  a aquestos fets,  de forma que a la fi  hi  ha uns veïns  que 
gaudeixen de serveis bàsics, de serveis de primera, i altres veïns que a poc a poc van 
quedant-se sense aqueixos serveis. Jo crec que en aquell moment vam fallar, i que 
ara estem a temps; i per això li demane que faça una reunió amb l’empresa, i que 
com a mínim firmem un conveni que a mesura que van fent part de l’eixample, on hi 
ha molts abonats potencialment i és més fàcil, també vagen fent la part de dalt; que 
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després no és passe, és una empresa, que no tinga pressupost, que el marcat vaja 
com vaja i tornen a quedar-se una part important del poble sense un servei bàsic, 
com és el del gas natural. I per acabar, en el tema d’Aigua Blanca IV, en primer lloc 
una contestació, i després una petició. I és que per allò del govern PSOE-Bloc, que 
ha dit la Sra. Pastor, jo no renegue de les meues responsabilitats, i accepte, i així ho 
he  fet  sempre,  les  responsabilitats  que  em  pertoquen  com  a  govern,  de  forma 
col·legiada en el tema d’Aigua Blanca IV. Les que ens pertoquen, que no són les 
mateixes, perquè responsabilitat directa no n’hem tingut. Sempre ho he dit, i no tinc 
cap problema a manifestar-ho. Vosté sap, i si no ho sap li ho dic, que jo també,  
després del plenari vaig demanar una série d’informes jurídics, sobre el que havia 
passat en el plenari passat al respecte del tractament de la moció, dels informes que 
s’havien presentat, i precisament per a esclarir, o intentar esclarir, o tindre seguretat 
del que havia passat. Jo també he rebut aqueixos informes recentment, i faré el que 
haja de fer. Per tant, no renegue de la meua responsabilitat, ni m’amague, no intente 
amagar-me;  jo  entenc  que  vosté  haja  de  posar  al  PSOE  i  al  Bloc,  arriben  les 
eleccions i tot això; però bé, no m’amaguem pot dir-ho sempre que vulga, que no 
m’amagaré, però ja li dic, les que em pertoquen, no més de les que em pertoquen, 
que no les assumiré. Respecte a això, i acabe, Sr. alcalde, una pregunta; l’informe 
jurídic extern que vam rebre els regidors, entre dins dels serveis? És a dir, entra dins 
de la contractació dels serveis jurídics externs? Perquè era un informe sobretot per 
qüestions internes; o aqueix informe es paga a banda?”

 Sr.  alcalde: “No  ho  sé.  Li  ho  averiguaré,  i  en  el  pròxim plenari  li  contestaré. 
Respecte  al  que  ha  comentat  de  la  Via  de  Ronda,  he  de  manifestar-li  que 
efectivament  es va fer la consulta  en el  seu moment,  es va demanar  visita;  i  en 
aquest cas, una visita que es va quedar clarament ací per tots els membres de la 
corporació municipal al conseller; el conseller ens va dir que no, es va traslladar la 
visita a la secretària autonòmica, i la secretària autonòmica ens va comentar que ens 
avisaria; d’això ha passat molt de temps. Recorde que el portaveu del Partit Popular 
va  adquirir  el  compromís,  en  aquells  moments,  de  fer  la  gestió  personalment,  i 
ajudar-nos,  per  vore  si  hi  havia  cap  possibilitat  que  ens  pugueren  rebre  en  la 
conselleria  per  tractar  el  que  és  la  infrastructura  de  la  Via  de  Ronda,  i  he  de 
manifestar-li que si no tots els dies, almenys tres o quatre vegades a la setmana es fa, 
per escrit, una petició al director general d’Aigua, que és qui en definitiva ens va 
rebre en aquells moments,  per intentar vore en quina situació es troba en aquest 
moment el projecte per arreglar la Via de Ronda; encara no tenim constància que 
això vaja endavant, i simplement el que ens comenten, segons les últimes notícies, 
possiblement  la  Generalitat  Valenciana,  a través  de la  Direcció General  d’Aigua 
licite i adjudique les obres a una empresa, però no tenim, constància oficialment de 
l’empresa, ni de quan serà. De totes formes, veig que la regidora d’Ordenació del 
Territori vol comentar alguna cosa al respecte.”
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 Sra. Tercero Alemany: “Ampliar-li la informació al Sr. portaveu del Bloc. des de 
primers de setembre que enviem fax a la Direcció General d’Aigües, que és de qui 
depenen les obres de la Via de Ronda; s’han arribat a enviar durant pràcticament 
dues setmanes, perquè hem anat esplaiant-los, primer un, als quinze dies de no rebre 
resposta un altre, als quinze dies, dos a la setmana, i després n’hem arribat a enviar 
un fax diari. Constància dels fax, el Sr. José Luís Llorca, el secretari de l’Alcaldia,  
les té; fins que per fi ens van cridar per teléfon i ens van demanar per favor que no 
enviàrem més fax, que en dues setmanes estaria licitada l’obra. Ahir vam tornar a 
cridar per teléfon, i el secretari del Sr. José Maria Benlliure, ens va dir que demà ens 
cridaria per comunicar-nos quina empresa ha de fer l’obra. Si demà no ens crida, 
evidentment a partir del dilluns tornarem a enviar un fax diari, fins que ens reben en 
la conselleria.”

 Sr. Soria Calatayud: “Primer dues puntualitzacions, una respecte al que acaba de 
comentar  vosté;  crec  que  la  setmana  passada  vam  tindre,  va  tindre  vosté,  i  jo 
l’acompanyava, una magnífica ocasió per haver-li dit cara a cara al Sr. conseller el 
que  està  manifestant  ací  que  no  li  ha  pogut  dir;  vosté  no la  va  aprofitar;  m’ho 
haguera dit també en aqueix moment, potser l’hauríem aprofitat. Per tant, pense que 
les ocasions s’han d’aprofitar; vosté la va tindre la setmana passada en una reunió 
que vam tindre a Cullera, i no la va aprofitar, doncs bé. En segon lloc, respecte a 
unes afirmacions que s’han dit ací, que ha dit el Sr. Salazar, jo no tinc entés que hi 
haja  en  el  que  ha  dit  vosté  respecte  al  consultori  de  la  platja,  compartesc  que 
evidentment s’ha de posar una alarma, les explicacions que ha donat el Sr. portaveu 
del PSOE pense que són convincents, però en el que discrepe de vosté és que no hi 
ha pense que cap amenaça, ni velada, ni directa, respecte a llevar aqueix consultori; 
per tant,  no entenc la postura que ha dit,  perquè aqueix consultori  no hi ha cap 
intenció de llevar-lo, de cap de les formes. I per últim, li voldria fer un prec, Sr. 
alcalde. És un prec que podria fer genèric, però em puc referir a un lloc especial; a 
Oliva hi ha excessius solars que no estan ni nets, ni correctament tancats, i això pot 
produir  problemes  amb  el  veïnat,  a  banda  de  problemes  directament  de  vore 
l’aspecte  de  deixadesa  de  la  ciutat.  N’hi  ha  un  que  especialment,  per  la  seua 
envergadura, que és molt gran, que pense que haurien de fer alguna cosa; i és l’antic 
magatzem de Salor. Allí hi ha un solar molt gran; hi ha un espai molt gran, al costat  
d’un pàrquing, i allò està molt deteriorat.  Els tancaments no són adequats, en els 
dies de vent estan tots per terra; a més a més, les voreres, moltes d’elles, tenen forats 
importants,  i pense que és una qüestió que vosté hauria d’emprendre i demanar a 
l’empresa propietària, o a qui calga, que això ho pose en ordre, perquè qualsevol dia 
passarà una  desgràcia,  i  no volem. Al mateix temps, que facen una revisió dels 
solars de la ciutat. En alguns d’ells em consta que hi ha alguna queixa al respecte, 
però pense que no hauria de fer-se únicament en un solar específic sinó generalitzar-
se; perquè més que l’obligatorietat de tancar-ho, que això a la millor als propietaris 
no els ve bé, per la situació que tenim ara, sobretot si són propietats particulars, sí 
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que pense que es poden produir situacions de perill, que els xiquets estiguen jugant 
en solars que no estiguen adequadament nets. Sabem que és un terreny farragós, 
vosté ha dit en un altre moment de la seua intervenció que si està en un lloc privat és 
difícil  accedir  a  l’ajuntament,  però  bé.   pense  que  n’hi  ha alguns  que  estan  les 
bicicletes, ixen d’allí sense mirar, i s’hauria de fer una revisió en profunditat dels 
solars de la ciutat, i que estiguen en condicions adequades.”

 Sr. alcalde: “M’ha fet gràcia vosté. M’ha fet gràcia vosté, que assistim a una reunió 
que convoca el Partit Popular, la Generalitat  Valenciana, on van el vice-president 
del govern valencià, el Sr. Cotino, que és precisament qui no ens vol rebre, i he de 
ser jo, quan vosté està al seu costat i es va acomiadar d’ell  l’últim, i he de ser jo qui 
li ha de recordar per què no ens vol rebre, i per què no ens vol rebre la secretària 
autonòmica; quan vosté va adquirir el  compromís, ací davant de tots, que faria la 
gestió. Fins i tot em va dir, com és possible que vosté em faça preguntes. I té gràcia, 
la  veritat.  M’ha  fet  molta  gràcia  Sr.  Soria.  I  referent  al  solar,  la  Sra.  Tercero 
complementarà la informació; ja s’ha parlat amb l’empresa, de fet es va parlar en el 
seu moment; crec que ho han netejat dues vegades; i efectivament és un solar gran, 
un solar que d’alguna forma l’empresa es va comprometre a tornar a netejar, i no sé 
com ha quedat la gestió última, perquè això es va comentar farà trenta o quaranta 
dies, per vores i hi havia la possibilitat de netejar una vegada  més aquell solar. Com 
vosté entendrà, el tema del tancament no hi ha cap ordenança que possibilite que 
puguem obligar als propietaris particulars a tancar el solar.”

 Sra. Tercero Alemany: “Té vosté tota la raó pel que fa als solars; jo firme tots els 
dies al voltant de vint o trenta ordres d’execució perquè netegen els solars que no 
estan  en  condicions;  en  concret   en  aquest,  a  banda  d’enviar-los  l’escrit  vaig 
contactar amb l’empresa via telefònica, perquè fins ara sempre que els hem cridat 
immediatament,  cosa  d’una  setmana  o  pocs  dies,  han  netejat  el  solar.  Ara, 
especialment perquè estan les tanques que de l’aire al caigut, i realment està perillós, 
els vaig enviar, a més de la notificació per escrit vaig contactar amb l’empresa, via 
telefònica, amb la delegació de València. I pel que fa a la resta, com li he dit s’estan 
enviant ordres d’execució.”

 Sr. Soria Calatayud: “És que quan diem que no hi ha una ordenança per a obligar-
los. Ja sé a què fa referència. Però sí que podem dir-los a estes persones que no 
facen un tancament insegur. Sobre la seguretat del que posen ells sí que els podem 
dir. De si han de tancar o no, està clar. Però  sobre la seguretat sí. I sobre la seguretat 
és el tema que hauríem d’incidir, perquè ells tenen allí unes tanques que no tenen les 
mesures de seguretat que haurien de tindre. Aleshores sobre això jo pense que és el 
que hem d’incidir, i jo pense que podem fer algun tipus de gestió.”
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 Sr. alcalde: “Estem en precs i preguntes. I si tornem a contestar, que si al portaveu 
del   Partit  Popular,  que si  al  portaveu del  Bloc,  jo crec  que vostés  han fet  una 
pregunta i se’ls ha contestat. A vore si ens adaptem ja.”

 Sr. Sabater Savall: “Un prec. S’ha donat una situació en aquest plenari  que ja s’ha 
donat en altres plenaris. Fins ara si una moció anava a comissió, si la moció tenia 
més vots en contra que a favor, no prosperava al plenari. Des de fa uns mesos cap 
ací, encara que tinga més vots en contra que a favor, sí que la portem al plenari. 
L’altra  vegada que es  va presentar  un moció  d’aquestes  característiques,  ja  vam 
tindre el problema de què s’ha de votar. Aleshores jo li demanaria que transmetera a 
tos els secretaris de comissió que en aquestes situacions, que facen una redacció que 
no siga ambigua; perquè a la fi hem hagut de votar en contra de la moció i a favor de 
la moció, perquè el dictamen deia una altra cosa. Jo li demanaria, per favor, que 
transmetera  a  tots  els  secretaris  de  comissions  que  estiga  clar  què  és  el  que  es 
presenta a plenari.”

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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