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Minuta núm. 03 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
27 DE MARÇ DE 2013. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.35 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL 
 
ASSISTENTS 
 

Sr. ALCALDE: 
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 
Srs. REGIDORS: 
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ  
JOSE JESÚS APARISI ROMERO 
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ 
VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA 
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ 
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO 
TERESA GASCÓN ESCRIVÁ 
SALVADOR FUSTER MESTRE 
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS 
INMACULADA MAÑÓ PERIS 
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
ROSANNA TORRES PÉREZ 
VICENT CANET LLIDÓ 
VICENT ROIG TOMAS 
IMMA IBIZA COTS 
BLAI PEIRÓ SANCHIS 
YOLANDA PASTOR BOLO 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
SR. SECRETARI ACTAL: 
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT 
 
SRA. INTERVENTORA: 
MARTA MILVAQUES CUCART 

 
El dia, hora i al lloc indicat a 
l’encapçalament, degudament 
convocats en forma de l’Ordre del 
Dia que comprén els assumptes a 
tractar, es reuneixen sota la 
presidència del Sr. alcalde, DAVID 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en 
primera convocatòria, els membres 
expressats al marge, els quals 
integren la totalitat de l’Ajuntament, 
per dur a terme sessió ordinària i 
pública. 
 
 
Sent l’hora indicada la Presidència 
declara obert l’acte. 

 



Pàgina: 2 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
PRIMER. INICIACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER A LA CONCESSIÓ 
DE CONDECORACIÓ. 
 
Vist l’escrit de data 15 de gener del 2013, emes pel Sr. intendent Cap de la Policia 
Local, Sr. José Fuster Moreno, en el qual de conformitat en el que disposa el Decret 
189/2006, de 22 de desembre del Consell, que regula les distincions i condecoracions 
que es concedesquen per la Generalitat als membres dels Cossos de la Policia Local de 
la Comunitat Valenciana, proposa es procedesca a la instrucció de l’expedient 
corresponent per tal que el Conseller de Justícia i Administracions Públiques resolga 
l’oportuna concessió de condecoració a la Creu del Mèrit Policial amb Distintiu Blau, si 
procedeix. 
 
El punt 2 de l’indicat Decret disposa que les condecoracions podran ser atorgades a 
persones i entitats encara que no tinguen vinculació amb els Cossos de la Policia Local. 
 
Que de conformitat amb la proposta presentada per la Direcció del Cos de Policia Local 
d’Oliva es manifesta que el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, previ dictamen, procedesca a 
felicitar al Sr. Pedro Herraiz Sánchez, per la seua actuació per evitar l’atropellament de 
persones per part d’un vehicle que s’havia introduït dins de l’espai destinat als vianants 
del “Mercat medieval”. 
 
Basant-se en tot allò que s’ha exposat, de la descripció dels fets, es desprén que el Sr. 
Pedro Herraiz Sánchez és mereixedor de la felicitació o si és el cas de la Creu del Mèrit 
Policial amb Distintiu Blau, per la seua actuació exemplar en les voltants del mercat 
medieval, en evitar l’atropellament de persones per part d’un vehicle que s’havia 
introduït dins de l’espai destinat als vianants del “Mercat medieval”, trobant-se el 
mateix replet de persones i el conductor del qual es trobava davall els efectes de 
l’alcohol, realitzant maniobres i accelerades brusques i portant en l’interior del vehicle 
dos gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Atés que, la Comissió Informativa de Governació, en reunió que va tindre lloc el dia 12 
de març de 2013, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre la 
iniciació del procediment per a la concessió de condecoració de referència. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica: 
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� Sr. alcalde: “A mi sí que m’agradaria dir, molt breument, com han pogut vore 
vostés, de l’informe de l’oficial de la Policia local que relata els fets ocorreguts en el 
mercat medieval d’enguany, es pot deduir clarament per què el Sr. Pedro Herráiz 
Sánchez és mereixedor d’una condecoració i de la felicitació per part de la 
corporació. Amb la seua actuació heroica, el Sr. Pedro Herráiz va demostrar un 
valor extraordinari, que va evitar una desgràcia que hauríem hagut de lamentar. Tots 
els ciutadans d’Oliva hem d’estar orgullosos de comptar entre nosaltres amb veïns 
com el Sr. Herráiz. Ell va decidir posar la seua pròpia vida en perill per salvaguardar 
la integritat i la visa dels altres; i aquesta acció diu molt de la seua persona, i sense 
dubte mereix una felicitació i un reconeixement per la nostra part.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la proposta d’iniciació de l’expedient per a la de concessió de la Creu 
del Mèrit Policial amb Distintiu Blau, en favor del Sr. Pedro Herraiz Sánchez. 
 
Segon.- Traslladar certificat d’aquest acord, al Sr. Conseller de Justícia i 
Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana perquè, si és el cas i a la vista 
de la documentació presentada dicte Resolució per a la iniciació de l’expedient per a la 
concessió dels premis, distincions i condecoracions a què es refereix l’article 1 de 
Decret 189/2006, de 22 de desembre del Consell. 
 
 
 
SEGON. FELICITAR I AGRAIR AL SR. PEDRO HERRAIZ SÁNCHEZ I A 
ALTRES MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA LOCAL, PER 
DETERMINADA ACTUACIÓ. 
 
L’Alcaldia, en base a l’informe de la Secretaria, proposa la retirada d’aquest assumpte 
de l’ordre del dia; com que la proposta inicial és de l’Alcaldia, no dóna dret a votació i 
la proposta es retira. 
 
 
 
TERCER.- ADJUDICACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC DE CONTROL DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE 
VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA, MITJANÇANT APARELLS EXPENEDORS 
DE TIQUETS, EN LA CIUTAT D’OLIVA. 
 
D’orde de l’Alcaldia, el Sr. secretari accidental dóna lectura a la proposta que, sobre 
l’assumpte de l’epígraf, eleva la Mesa de Contractació del procediment obert de 
referència, en reunió realitzada el dia 14 de març del 2013. 
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el 29 de novembre del 2012, va aprovar la 
iniciació del procediment administratiu amb vista a procedir a la contractació d’aquesta 
gestió de servei públic, i va aprovar els Plecs Econòmics, Administratius, i Tècnics que 
regeixen la contractació, mitjançant procediment obert, forma de gestió indirecta, a 
través de la figura jurídica de concessió administrativa. 
 
Aquest procediment ha sigut objecte de licitació pública per mitjà d’anunci publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 311, del 31 de desembre del 2012, i 
el termini de presentació de pliques va finalitzar el dia 21 de gener del 2013, i van 
presentar pliques o proposicions tres licitadors. 
 
EMPRESES LICITADORES: 
PLICA NÚM. 1 DORNIER, SA RE 00753 21/01/2013 
PLICA NÚM. 2 ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU RE 00777 21/01/2013 
PLICA NÚM. 3 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA RE 00778 21/01/2013 

 
El dia 22 de gener del 2013 es va constituir, en acte no públic, la Mesa de Contractació, 
amb la finalitat de procedir a la comprovació de la documentació administrativa 
assenyalada en la Clàusula XVII.3 del Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives, 
aprovades per acord del Ple de data 29 de novembre del 2012, i efectuar la qualificació 
dels documents presentats per les empreses licitadores en aquest procediment obert, 
tramitació ordinària, per a l’adjudicació de la gestió del servei públic de control de 
l’estacionament limitat de vehicles en la via pública mitjançant aparells expenedors de 
tiquets, en la ciutat d’Oliva.  
 
A la vista de tota la documentació la Mesa, per unanimitat dels seus membres va 
resoldre proposar a l’òrgan de contractació l’admissió de tota la documentació 
administrativa presentada per les empreses licitadores. 
 
En compliment de la previsió del Plec de Condicions l’obertura dels sobres B, que 
contenen la proposta tècnica, es va dur a terme en acte públic realitzat el divendres dia 
25 de gener d’enguany, acte a què van acudir representants de les mercantils 
Estacionamentos y Servicios SAU i de Pavasal Empresa Constructora SA, on de viva 
veu es va procedir a donar compte succintament de la documentació que cada un dels 
licitadors havia incorporat en la seua respectiva proposició, a continuació, es traslladava 
el tècnic de Contractació Administrativa tota la documentació perquè procedira a 
l’anàlisi i estudi de la dita documentació i que finalment elevara a la Mesa proposta de 
distribució de la puntuació en els termes en què figura reflectit en la Clàusula XX.3 del 
Plec de Condicions econòmiques, administratives, dels criteris no avaluables per mitjà 
de fórmules, informe que s’emet amb data 22 de febrer del 2013. 
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El passat 1 de març del 2013, la Mesa torna a reunir-se amb la finalitat d’elaborar 
proposta de puntuació tècnica, de la documentació presentada per les empreses 
licitadores, a la vista de l’informe emés pel tècnic de Contractació Administrativa, que 
després del debat oportú, la Mesa acorda per unanimitat dels membres presents elevar la 
proposta de puntuació tècnica que es concreta en la puntuació següent: 
 
Criteris o subcriteris DORNIER SA ESTACIONAMIENTOS I 

SERVICIOS SAU 
PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA 

1. Projecte de gestió organitzativa del 
servei (màxim total 10,00 punts). 

   

Estructura organitzativa proposada 
(màxim 4,00 punts) 

3,50 4,00 3,00 

Qualitat i presentació de plans 
d’implantacions proposats (màxim 2,50 
punts) 

2,50 2,50  2,50 

Plans de formació, prevenció i 
contingències (màxim 2,00 punts) 

1,50 2,00 2,00 

Sistemes de Gestió de qualitat 
mediambiental (màxim 1,50 punts) 

1,50 1,00 1,50 

Subtotal criteri NÚM. 1 9,00 9,50 9,00 
2. Mitjans materials, tècnics i de 
comunicació proposats (màxim total 
10,00 punts) 

   

Mitjans materials implantació (màxim 
3,50 punts) 

3,00 3,50 3,50 

Mitjans tècnics agilització imposició 
denúncies (màxim 3,50 punts) 

3,00 3,00 3,50 

Sistemes de control per al seguiment del 
personal (màxim 2,00 punts) 

1,50 1,50 2,00 

Sistemes de comunicacions proposats 
(màxim 1,00 punt) 

1,00 0,50 0,50 

Subtotal Criteri NÚM. 2 8,50 8,50 9,50  
3. Adequació informàtica expenedors a 
targeta fidelització (màxim 10,00 
punts) 

   

Detall programa o solució informàtica 
(màxim 5,00 punts) 

0,00 1,00 2,00 

Campanya divulgació i comunicació 
(màxim 4,00 punts) 

2,00  3,00 4,00 

Especificació i característiques targeta 
fidelització (màx. 1,00 punt) 

 0,00 0,00 1,00 

Subtotal Criteri NÚM. 3  2,00  4,00 7,00 
TOTAL CRITERIS NO 
MATEMÀTICS 

19,50 22,00 25,50 
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Seguint amb el procediment establert per a la contractació de la gestió del servei públic 
que ens ocupa, la Mesa de Contractació es reuneix, en acte públic, el 5 de març del 
2013, només als efectes de procedir a l’obertura de la documentació econòmica, tal com 
s’assenyala en la Clàusula XVII.3 del Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives, 
aportada per les empreses licitadores en aquest procediment obert. 
 
Aquest acte a què assisteixen representants de les tres empreses licitadores, comença 
amb la lectura de l’informe de puntuació emés respecte als criteris que conformaven la 
proposició tècnica així com amb la puntuació proposada per a cada licitador en cada un 
dels criteris objecte de valoració i que s’ha transcrit en el punt precedent. Tot seguit 
s’obrin les proposicions econòmiques i llegides de viva veu les propostes efectuades 
pels licitadors, la Mesa de Contractació, eleva tota aquesta documentació que queda a 
informe del tècnic Municipal per tal d’efectuar una proposta de puntuació dels criteris 
avaluables per mitjà de fórmules. 
 
El tècnic municipal una vegada conclòs l’estudi de les propostes econòmiques que 
formulen les tres empreses licitadores, eleva a la Mesa, amb data 11/03/2013 proposta 
de distribució de puntuació dels criteris econòmics. 
 
La valoració d’aquestos criteris econòmics es realitza de forma matemàtica i de 
conformitat amb el que estableix la clàusula XX del Plec de Clàusules Econòmiques, 
Administratives que regeix el procediment que ens ocupa, i queda concretada en les 
puntuacions següents: 
 
EMPRESES 
LICITADORES 

TIPUS 
LICITACIÓ 
CÀNON FIX 

TIPUS LICITACIÓ 
CÀNON 
VARIABLE 

INVERSIONS 
PROPOSADES 

TERMINI 
IMPLANTACIÓ 

TOTAL 
PUNTS 

DORNIER SA 5.000,00 € 
11,25 PUNTS 

100 % 
10,00 PUNTS 

92.043,01 
6,58 PUNTS 

0 dies 
3,00 PUNTS 

 
30,83 PUNTS 

ESTACIONAMIENTOS 
Y SERVICIOS SAU  

20.000,00 € 
45,00 PUNTS 

100% 
10,00 PUNTS 

167.886,40 
12,00 PUNTS 

20 dies 
2,00 PUNTS 

 
69,00 PUNTS 

PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA  

9.000,00 € 
20,25 PUNTS 

100 % 
10,00 PUNTS 

135.520,10 
9,69 PUNTS 

Max 19 dies 
3,00 PUNTS 

 
42,94 PUNTS 

 
Finalment la Mesa de contractació del procediment que ens ocupa, novament reunida en 
data 14 de març del 2013, en acte no públic, després de l’estudi de les propostes de 
puntuació atorgades a cada un dels licitadors en tots els criteris que incorpora el Plec 
que regeix aquesta contractació, i per unanimitat dels membres assistents, eleva al Ple 
de l’Ajuntament determinades propostes, en particular l’estimació com l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per a aquest Ajuntament, la formulada per la mercantil 
ESTACIONAMENTOS Y SERVICIOS SAU, per la qual cosa haurà de ser requerida la 
mateixa amb vista a aportar determinada documentació, i igualment, que s’adjudique la 
concessió per a la gestió d’aquest servei públic a favor de dita mercantil, si bé 
condicionada a l’acreditació d’haver aportat la documentació que se li requereix. 
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Resultant, que obert el torn d’intervencions, es produeix la que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar i agrair el que aquest servei durant els 

últims dotze o catorze anys ha estat prestat per una empresa, que supose que és de 
justícia reconéixer que ha fet una bona tasca, sobretot en els moments que es va 
implantar, i per tant un reconeixement públic des d’ací a aqueixa empresa, Dornier; i 
també manifestar la nostra sensibilitat en el fet que la nova empresa que comence a 
funcionar en breu, tinga en compte el tema dels drets reconeguts dels treballadors; sé 
que es farà així, ja que el plec ho explicita, però sí que voldria que l’Ajuntament 
d’Oliva tinguera una vigilància concreta en aquest tema, perquè pense que és de 
justícia que aquestos treballadors no perden cap dels dret que fins ara han tingut.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, i per tant amb el vot favorable dels regidors Sra. 
Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. 
Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascón Escrivá, Sr. Fuster Mestre, Sra. López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Mañó 
Peris, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Peiró 
Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado i del Sr. alcalde, David González 
Martínez (21 vots a favor: 7 del Grup Partit Popular, 6 del Grup Socialista Municipal 
d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup Gent 
d’Oliva), acorda: 
 
Primer.- Atorgar les següents puntuacions totals (sumats els criteris tècnics i els criteris 
econòmics) als licitadors que han participat en el procediment obert per a dur a terme la 
contractació de la gestió del servei públic d’estacionament limitat de vehicles en la via 
pública mitjançant expenedors de tiquets en la Ciutat d’Oliva, puntuacions ordenades de 
forma decreixent: 
 
EMPRESES LICITADORES Puntuació proposada 

tècnica (criteris no 
matemàtics) 

Puntuació proposta 
econòmica (criteris 
matemàtics) 

Total puntuació 

ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS SAU  

 
22,00 

 
69,00 

 
91,00 

PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA  

 
25,50 

 
42,94 

 
68,44 

DORNIER SA 19,50 30,83 50,33 

 
Considerar, conseqüentment a la vista de les puntuacions atorgades a les mercantils que 
han participat en aquest procediment obert, l’oferta econòmicament més avantatjosa per 
a aquest ajuntament, la presentada per la mercantil ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS SAU, CIF A-28385458, en haver aconseguit la major puntuació en la 
valoració dels criteris d’adjudicació assenyalats en el Plec de Condicions, puntuació 
concretada en 91,00 punts. 
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Segon.- Requerir a la mercantil ESTACIONAMENTOS Y SERVICIOS SAU, CIF A-
28385458, perquè dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en 
què haguera rebut la notificació del present acord presente la documentació següent: 
- Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions 

tributàries. 
- Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la 

Seguretat Social. 
- Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions 

tributàries respecte a la Hisenda Local d’aquest Ajuntament d’Oliva. 
- Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva corresponent, açò 

és, vuit mil euros (8.000,00 €), la dita garantia si es deposita en aval bancari, haurà 
de ser intervinguda per fedatari públic. 

- Còpia del contracte d’assegurança de responsabilitat civil derivat de l’explotació i 
gestió del servei públic de control de l’estacionament limitat de vehicles en la via 
pública mitjançant aparells expenedors de tiquets, així com el rebut acreditatiu del 
seu pagament, junt amb una declaració responsable del fet que amb caràcter anual i 
durant tota la vigència de la concessió, presentarà còpia del rebut acreditatiu del 
pagament. 

 
Tercer.- Adjudicar el contracte administratiu per a la gestió del servei públic de control 
de l’estacionament limitat de vehicles en la via pública, mitjançant aparells expenedors 
de tiquets, en la Ciutat d’Oliva, a la mercantil ESTACIONAMENTOS Y SERVICIOS 
SAU, CIF A-28385458 (condicionada al fet que que la mercantil EYSA presente dins 
del termini i la forma escaient tots els documents requerits especificats en el punt 
anterior). 
Al document administratiu de formalització del contracte, s’unirà formant part del 
contracte, un exemplar del Plec de Clàusules Administratives Particulars i un altre 
exemplar del Plec de Clàusules Tècniques Particulars degudament compulsats, així com 
les condicions de la proposició econòmica que ha formulat la mercantil adjudicatària, 
condicions que, en extracte, es resumeixen en les següents: 
� Termini de concessió: 4 anys des de la formalització del contracte més possibilitat 

de quatre pròrrogues anuals, la qual cosa suposa un total màxim de 8 anys 
� Preu de licitació:  

 Cànon Fix: 20.000,00 € anuals, que hauran d’ingressar-se abans que 
 es complisca un mes des de l’inici de la concessió.  

Cànon variable: 100 % de la diferència positiva entre ingressos i deseses, 
 que es determinarà amb una freqüència semestral. 

� Fiança definitiva: la mercantil haurà de constituir l’import de la garantia definitiva 
que serà l’equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte respecte al cànon 
fix proposat per licitador, (açò és 20.000,00 € x 8 anys = 160.000,00 € X 5%= 
8.000,00 Euros) 
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� Inversions inicials i millores ofertades pel licitador: 167.886,40 €. El licitador haurà 
de realitzar totes les inversions i millores ofertades en la seua proposició econòmica. 

� Termini d’implantació i inici de la gestió del servei: màxim 20 dies. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcaldia – Presidència d’aquest Ajuntament d’Oliva, perquè 
realitze els tràmits administratius posteriors a esta adjudicació, sense necessitat nou 
acord plenari, i en particular perquè procedisca a la firma del corresponent contracte 
administratiu, en el suposat cas que es complesca degudament el requeriment indicat. 
 
 
 
QUART.- APROVACIÓ CONVENI PER A LA CREACIÓ D’UN FONS SOCIAL 
DE VIVENDES. 
 
Vista la proposta d’adhesió al Conveni per a la creació d’un Fons Social de Vivendes de 
Lloguer com a entitat col·laboradora.. 
 
Resultant que la Comissió Municipal Informativa de Benestar Social, en reunió 
celebrada el dia 20 de març del 2013, va emetre dictamen i proposta d’acord d’adhesió 
al Conveni per a la creació d’un Fons Social de Vivendes de Lloguer com a entitat 
col·laboradora. 
 
Resultant, que obert el torn d’intervencions es produeixen les que a tot seguit 
s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Nosaltres, com no, votarem a favor i donarem recolzament a 

aquest conveni. Fa temps que la ciutadania està esperant-lo; i per tant nosaltres el 
recolzarem. Sí que és veritat que a l’hora de llegir-lo i aprofundir un poc més en el 
seu contingut, i veient la realitat social, sobretot a la nostra localitat, ens n’hem 
adonat que hi ha part de la nostra societat que es quedarà fora, i tindrà molts 
problemes a l’hora d’acollir-se a aquestes vivendes de lloguer social, perquè els 
requisits que cal complir, una família que ha sigut desnonada, i poder tindre dreta 
una vivenda en aquestes condicions, són molt estrictes i molt restringits, de forma 
que pràcticament la família ha d’estar en la misèria per poder accedir a una vivenda. 
Quin és el problema? El preu de la vivenda. El límit que es determina a través del 
conveni és que les vivendes tinguen un lloguer entre 150 i 400 euros. És veritat que 
no pot superar el 30% dels ingressos, pe`ro és veritat que les persones que 
accedeixen ací no tenen prestacions, tots estan en l’atur, tenen família nombrosa, 
tenen xiquets menuts, són persones dependents, i són persones que ja estan a la vora 
pràcticament de la misèria. Ens ha passat, i tenim persones en la localitat que ni tan 
sols poden pagar això, perquè quan s’ha produït el desnonament encara arrossegues 
el deute amb l’entitat bancària, perquè l’entitat bancària no t’ha perdonat el deute; 
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per tant arrossegues el pagament que tens amb l’entitat bancària pel préstec 
hipotecari que es va fer en el seu moment, has de pagar el lloguer, has de pagar la 
llum, has de pagar l’aigua, els tributs; i per tant considerem que amb els ingressos 
que tenen les famílies, si paguen no mengen; per tant ens hauria agradat que 
s’haguera contemplat alguna excepció per a aquells que ni tan sols podran fer front a 
150 euros de lloguer social. A banda d’això, benvingut siga, i com no, clar que li 
donarem suport.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Nosaltres també recolzem, per suposat, i és d’agrair que de 

la Federació Espanyola de Municipis i Províncies hagen tingut aquesta iniciativa. 
Després, per parat de Serveis Socials dels ajuntaments que se sumen a l’acord, 
adquireixen un especial protagonisme per ser els responsables de valorar la situació i 
els risc social dels ciutadans que sol·liciten de cara a prioritzar aquestes 
adjudicacions. De totes formes, aqueixes excepcions que podrien es contemplar 
podrien eixir d’un pla que fóra local.” 

 
� Sr. alcalde: “Sr. Peiró, hem obert un primer torn, i per tant el tema està 

suficientment debatut. Normalment, el segon torn és torn de rèplica. Per tant no hi 
ha un segon torn. Acostumen a demanar la paraula en el torn. S’espera a explicació 
de vot.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Adherir-se l’Ajuntament d’Oliva al Conveni per a la creació d’un Fons Social 
de Vivendes de Lloguer, segons el text que a continuació es reprodueix íntegrament: 
 
“CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS 
En Madrid, a 17 de enero de dos mil trece. 
 
REUNIDOS 
Doña Ana Maria Pastor Julián, Ministra de Fomento, en nombre y representación del 
Ministerio de Fomento 
Don Luis de Guindos Jurado, Ministro de Economía y Competitividad, en nombre y 
representación del Ministerio de Economía y Competitividad, 
Doña Ana Mato Adrover, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en nombre y 
representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Don lñigo de la Serna Hernáiz, Presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), en nombre y representación de la FEMP, 
Don Luciano Poyata Roca, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, en nombre y 
representación de la Plataforma del Tercer Sector, 
Don José Maria Roldán Alegre, Director General de Regulación y Estabilidad Financiera del 
Banco de España, en nombre y representación del Banco de España, 
Don Pedro Pablo Víllasante, Secretario General de la Asociación Española de Banca (AEB), 
en nombre y representación de la AEB, 
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Don José María Méndez Álvarez-Cedrón, Director General de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros (CECA), en nombre y representación de la CECA, 
Doña Marta de Castro Aparicio, Secretaria General de la Unión Nacional de Cooperativas de 
Crédito (UNACC), en nombre y representación de la UNACC, 
Don Santos GonzáJez Sánchez, Presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), en 
nombre y representación de la AHE, 
Don Alberto del Cid Picado, Director General del Área Financiera de Banca March, S.A., en 
nombre y representación de Banca March, SA, 
Don Antonio José Bejar González, Director de Real Estate de Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. (BBVA), en nombre y representación de BBVA, 
Don José M· de la Vega Carnicero, Director General de Banco de Caja España de 
Inversiones, Salamanca y Serie, S.A. (Banco CEISS), en nombre y representación de Banco 
CEISS, 
Doña Blanca Montero Corominas, Subdirectora General y Directora Territorial de Madrid y 
Castilla de Banco de Sabadell, S.A., en nombre y representación de Banco de Sabadell, SA, 
Don José Antonio Iturriaga Miñón, Director General de Banco de Valencia, S.A., en nombre y 
representación de Banco de Valencia, S.A., 
Don Jesús Fuentes Colella, Director General de Inversión y Riesgos de Banco Español de 
Crédito, S.A., en nombre y representación de Banco Español de Crédito, S.A., 
Don Ignacio Iglesias Arauzo y Don Luís Sánchez Serrano, Director General Financiero y 
Recursos Humanos y Director General de Medios, respectivamente, de Banco Espirito Santo, 
S.A., Sucursal en España, en nombre y representación de Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal 
en España, 
Don José Agustín Lalaguna Aranda, Director de Participadas y Negocio Inmobiliario, de 
Banco Grupo Cajatres, S.A., en nombre y representación de Banco Grupo Cajatres, SA, 
Don Joaquin Cánovas Páez, Director General de Banco Mare Nostrum, S.A., en nombre y 
representación de Banco Mare Nostrum, S.A., 
Don Miguel Ángel Prieto Martín, Director de RSC de Banco Popular Español, S.A. y de la 
Fundación Banco Popular Español, en nombre y representación de Banco Popular Español, 
S.A. y Targobank, SA, 
Don Remigio Iglesias Surribas, Director General Adjunto de Banco Santander, S.A., en 
nombre y representación de Banco Santander, S.A., 
Don José Sevilla Álvarez, Director General de Presidencia de Bankia, S.A., en nombre y 
representación de Bankia, SA, 
Don lñigo Guerra Azcona, Secretario General de Bankinter, S.A., en nombre y representación 
de Bankinter, S.A., 
Don Pedro Fernández de Sataella Heredia, Consejero Ejecutivo de Barclays Bank, S.A., en 
nombre y representación de Barclays Bank, S.A., 
Don Juan Antonio Alcaraz García, Director General de Caixabank, S.A., en nombre y 
representación de Caixabank, S.A., 
Don José Antonio Penades Torró, Jefe de Asesoria Jurídica de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Ontínyent, en nombre y representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Ontinyent, 
Don Txomin García Hernández, Presidente de Caja Laboral Popular Coop. De Crédito, en 
nombre y representación de Caja Laboral Popular Soco Coop., 
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Don Andrés Gómez Mora, Presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, S.C.C., en nombre y 
representación de Caja Rural Castilla-La Mancha, S.C.C., 
Don Dimas Rodríguez Rute, Director General de Caja Rural de Granada, S.C.C., en nombre y 
representación de Caja Rural de Granada, S.C.C., 
Don Francisco Javier Gracia Bernal, Director Área Participada e Inmuebles de Caja Rural de 
Soria, S.C.C., en nombre y representación de Caja Rural de Soria, S.C.C., 
Don José Luis Garcia Palacios, Presidente del Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito y de 
Caja Rural del Sur, S.C.C., en nombre y representación de Caja Rural del Sur, S.C.C., Caja 
Rural de Extremadura, S.C.C. y Caja Rural de Córdoba, S. C, C., 
Don Luis Rodriguez González, Subdirector General de Cajas Rurales Unidas, S.C.C., en 
nombre y representación de Cajas Rurales Unidas, S.C.C., 
Don Fernando Berge Royo, Director General de Cajasiete, Caja Rural, S.C.C., en nombre y 
representación de Cajasiete, Caja Rural, S.C.C., 
Don Jaume Masana Ríbalta, Consejero Delegado de Catalunya Banc, S.A., en nombre y 
representación de Catalunya Banc, S.A., 
Don José Manuel Mora-Figueroa Monfort, Director General de Deutsche Bank, S. A. E., en 
nombre y representación de Deutsche Bank, S. A. E., 
Don José Luís Aguírre Loaso, Consejero Delegado de IberCaja Banco, S.A., en nombre y 
representación de IberCaja Banco, S.A., 
Don Daniel Llano Manibardo y Doña Patrícia Inés Leiva Asenjo, Director General de 
Clientes Particulares y Directora General de Relaciones Institucionales y RSC, 
respectivamente, en nombre y representación de ING Direct, NV Sucursal en España, 
Don Ignacio Sánchez-Asíaín Sanz, Director General de Kutxabank, S.A., en nombre y 
representación de Kutxabank, S.A. y BBK Bank CajaSur, S.A.U., 
Don Álvaro Vaca Atienza, Director del Área de Estrategia Comercial y Desarrollo de Negocio 
de Liberbank, S.A., en nombre y representación de Liberbank, S.A., 
Don Ramón Seoane Sánchez, Director General de Gabinete de Presidencia de NCG Banco, 
S.A., en nombre y representación de NCG Banco, S.A., 
Don Javier Hermosilla Martínez, Director General de Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C., en 
nombre y representación de Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C., 
Don Manuel Azuaga Moreno, Director General de Unicaja Banco, S.A., en nombre y 
representación de Unicaja Banco, S.A. 
Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les 
confieren, reconociéndose capacidad y legitimación bastante en derecho para otorgar y firmar 
el presente Convenio y, a tal efecto, EXPONEN 
 
El deterioro de la situación económica de los últimos años ha desembocado progresivamente en 
el incremento del número de familias que, habiendo accedido a su vivienda habitual gracias a 
la financiación hipotecaria, no han podido afrontar adecuadamente el pago de sus préstamos y 
han sufrido finalmente el desalojo de sus viviendas. La intensidad y gravedad de las 
consecuencias que ocasionan los desahucios sobre las circunstancias personales y sociales de 
las familias, exigen la adopción de medidas por parte de todos los agentes económicos y 
sociales. 
En efecto, aliviar este padecimiento social concierne muy especialmente a los poderes públicos, 
por el principio rector contenido en el artículo 47 de la Constitución Española y dada su 
función última de protección de los intereses generales, pero también preocupa a las entidades 
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de crédito en cuanto miembros de una colectividad en la que desean asumir una especial 
responsabilidad social. El objeto de este Convenio consiste, por tanto, en aportar nuevos 
instrumentos que, sin alterar el régimen jurídico vigente, mejoren la situación de aquellas 
familias que se encuentren en una situación de mayor dificultad social, fundamentalmente en lo 
que al acceso a la vivienda se refiere. 
Este Convenio responde igualmente a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-
ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios. A través de la referida norma se instó al Gobierno a promover con el 
sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de 
crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su 
vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurren en ellas 
circunstancias de especial vulnerabilidad. Con la suscripción de este Convenio se da 
cumplimiento a la citada encomienda. 
De acuerdo con lo anterior, las partes asumen el compromiso de llevar a buen fin los objetivos 
acordados y suscriben el presente Convenio, con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Objeto. 
El presente Convenio tiene por objeto promover la creación, por parte de las entidades de 
crédito, de fondos sociales de viviendas en el marco de la encomienda realizada al Gobierno en 
la disposición adicional única del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas 
urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. 
Estos fondos, que no requerirán personalidad jurídica, tendrán por finalidad la puesta a 
disposición de viviendas propiedad de la entidad de crédito, para su arrendamiento en las 
condiciones previstas en la cláusula cuarta. Las viviendas serán ofrecidas a personas que 
cumplan con las condiciones que se establecen en la cláusula tercera y que, habiendo sido 
desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo hipotecario, se encuentren en 
situaciones de especial vulnerabilidad social. 
 
SEGUNDA.- Constitución de fondos sociales de vivienda. 
1. Cada entidad de crédito que se adhiera al presente Convenio constituirá un fondo social de 

vivienda para cumplir los objetivos del mismo, que estará dotado con el número inicial 
mínimo de viviendas que figura en el Anexo 1. Las entidades podrán ampliar las viviendas 
incorporadas en su fondo social comunicándolo al efecto a la Comisión de Coordinación y 
Seguimiento. 

2. Los fondos sociales de viviendas constituidos en cada entidad de crédito se destinarán 
exclusivamente a aquellas familias cuyo desalojo se haya producido como consecuencia de 
una demanda de ejecución iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo 
social de viviendas. 
No obstante, aquellas de las entidades de crédito intervinientes que no hayan concedido 
préstamos cuyo impago haya dado lugar al desalojo de familias con posterioridad a 1 de 
enero de 2008, ofertarán las viviendas a las familias que cumplan los requisitos 
establecidos en la cláusula tercera aun cuando hayan sido desalojados como consecuencia 
del impago de un préstamo hipotecario concedido por otra entidad de crédito. 

3. Las viviendas puestas a disposición de los fondos cumplirán con los requisitos siguientes: 
a) Ser viviendas en propiedad de la entidad de crédito, directamente, o a través de 

sociedades participadas por ella. 
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b) No encontrarse entre los bienes inmuebles adjudicados o adquiridos en pago de deudas 
que deban transmitirse a la Sociedad de Gestión de Activos para la Reestructuración 
Bancaria de conformidad con lo establecido en el artículo 48.1.a) del Real Decreto 
1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las 
sociedades de gestión de activos. 

c) Hallarse en condiciones adecuadas para su uso inmediato y sin necesidad de que un 
potencial arrendatario acometa ninguna inversión previa sobre la vivienda. 

4. La ubicación geográfica de las viviendas puestas a disposición se inspirará en un principio 
de proporcionalidad en relación con la distribución geográfica de la cartera total de 
viviendas elegibles de la entidad, y de los municipios en los que se produjeron los desalojos 
de los posibles beneficiarios, en la medida que ello sea posible y siempre que se disponga 
de viviendas en la zona geográfica que corresponda. 

5. Las entidades de crédito pondrán a disposición de los posibles beneficiarios, de los 
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales colaboradoras y de la Comisión de 
Coordinación y Seguimiento, información relativa a las viviendas incluidas en su fondo 
social, sus características básicas (tales como, referencia catastral, dirección y superficie), 
su distribución por municipios y Comunidades Autónomas, los requisitos para acceder a un 
contrato de arrendamiento y los términos básicos del mismo. Esta información estará 
igualmente disponible en las sucursales de las entidades de crédito y en sus páginas 
electrónicas. 

6. La creación del fondo social de viviendas no impedirá que las entidades de crédito puedan 
sustituir una de las viviendas ofrecidas por otra de similares características, siempre que 
cumpla con los requisitos previstos en este Convenio y se informe adecuadamente de ello, 
de conformidad con lo previsto en el apartado anterior. Asimismo, las entidades podrán 
acordar con los arrendatarios la sustitución de la vivienda arrendada por otra de 
condiciones análogas, manteniéndose en todos los demás términos el contrato de 
arrendamiento. 

 
TERCERA.- Condiciones para acceder a las viviendas en arrendamiento. 
1. Podrán ser arrendatarios de los contratos de alquiler de las viviendas incluidas en el fondo 

social, las personas físicas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual y cumplan 
las siguientes condiciones: 
a) Que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, 

por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad de crédito que 
constituye el fondo social de viviendas. 

b) Que el desalojo se haya producido a partir del día 1 de enero de 2008. 
c) Que, en el momento de presentación de la solicitud, se encuentre en las circunstancias 

siguientes: 
1. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de su unidad familiar no supere el 

límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. 
2. Que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en 

propiedad o de un derecho de usufructo sobre una vivienda. 
d) Que se encuentre en un supuesto de especial vulnerabilidad. A tal fin, se entenderán 

como tales cualquiera de los siguientes: 
1. Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente. 
2. Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo. 
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3. Unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor de hasta tres años. 
4. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad 

superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite 
acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. 

5. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario desalojado se encuentre en 
situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo. 

6. Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas 
que estén unidas con el titular de la hipoteca cuyo impago produjo el desalojo o su 
cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad, y que alguno de sus miembros se encuentren en situación personal de 
discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente 
de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral. 

7. Unidad familiar en que exista alguna víctima de violencia de género, conforme a lo 
establecido en la legislación vigente. 

2. Se entenderá por unidad familiar la compuesta por el solicitante, su cónyuge no separado 
legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que 
residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o 
acogimiento familiar. 

 
CUARTA.- Términos del contrato de arrendamiento. 
1. La renta del arrendamiento estará comprendida entre un mínimo de 150 y un máximo de 

400 euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la 
unidad familiar. 

2. Los gastos del inmueble, incluyendo tributos y obras de reparación, en este caso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, serán de cuenta del propietario, con excepción de los gastos por 
suministros, tales como electricidad, agua, gas o teléfono. 

3. La duración del contrato de arrendamiento será de dos años. No obstante, el contrato se 
prorrogará un año más salvo que la entidad arrendadora, tras una revaluación del 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en la cláusula anterior, concluya 
que estos ya no se cumplen. En este caso, la entidad deberá notificar a los beneficiarios y a 
la Comisión de Coordinación y Seguimiento la extinción del contrato, al menos con un mes 
de antelación al vencimiento del plazo de dos años. Para la realización de la revaluación 
del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, la entidad arrendadora podrá acordar la 
colaboración de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales en el mismo sentido 
previsto en el apartado 4 de la cláusula quinta. 

4. El arrendatario se obligará a destinar el inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo 
en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en el que se encontraba en el momento de 
su entrega. 

5. Sin perjuicio de los compromisos asumidos en este convenio, y de conformidad con la 
normativa especial de aplicación durante el tiempo de vigencia de este convenio, los 
contratos de arrendamiento se regirán por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
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QUlNTA.- Procedimiento de asignación de viviendas. 
1. Las solicitudes de viviendas por los beneficiarios se dirigirán a la entidad de crédito titular 

del préstamo hipotecario cuyo impago haya originado el desalojo de la vivienda habitual 
del solicitante y trae causa de la propia solicitud, o a las entidades de crédito a que se 
refiere el párrafo segundo del apartado 2 de la cláusula segunda. 

2. Las entidades evaluarán el cumplimiento de los requisitos previstos en la cláusula tercera 
de este Convenio por parte de los solicitantes, admitiendo aquellas solicitudes que 
efectivamente cumplan dichos requisitos. 

3. Las solicitudes admitidas serán valoradas por las entidades al objeto de priorizar aquellas 
que presenten una mayor necesidad o riesgo social. A estos efectos, ponderarán el riesgo 
de exclusión social de los solicitantes, en función de la concurrencia de circunstancias tales 
como el número de hijos menores de tres años, número de hijos menores de edad, número 
de personas con discapacidad, dependencia, situación de desempleo y que hayan agotado 
sus prestaciones sociales, presencia de víctimas de violencia de género, disponibilidad de 
viviendas adecuadas en el municipio de residencia de los solicitantes y otros análogos. 
Para realizar la referida valoración, las entidades de crédito deberán solicitar informe a 
los servicios sociales del Ayuntamiento o Diputación Provincial que corresponda del 
municipio de residencia de los solicitantes, siempre que dicho Ayuntamiento o Diputación 
Provincial se haya adherido a este Convenio con una anterioridad de, al menos, quince 
días a la finalización del plazo de admisión de solicitudes. Dicho informe valorará las 
circunstancias sociales de las familias solicitantes y su elegibilidad a los efectos de lo 
previsto en esta cláusula. Las entidades locales adheridas deberán emitir su informe en el 
plazo de 15 días desde que reciban su solicitud. 

4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, las entidades de crédito podrán 
llegar a acuerdos de colaboración con los Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales que 
correspondan de los municipios de residencia de los solicitantes, con el fin de que sean 
estos los encargados de realizar la evaluación recogida en el apartado 2. 

5. Antes del 15 de febrero de 2013, la entidad habrá de publicar los criterios de valoración en 
su página electrónica, poniéndolos a disposición de los solicitantes en las sucursales de la 
entidad y comunicándolos a la Comisión de Coordinación y Seguimiento. 

6. Las viviendas se asignarán a las solicitudes recibidas y admitidas antes de la finalización 
de cada trimestre, comenzando el31 de marzo de 2013, en función de la valoración 
realizada por las entidades. Los contratos de arrendamiento deberán estar suscritos antes 
del día 15 del segundo mes siguiente al de cierre de la aceptación de solicitudes. 

7. Excepcionalmente, cuando existan razones justificadas de carácter social que lo aconsejen 
y así lo consideren los servicios sociales de las entidades locales colaboradoras, los 
contratos de arrendamiento de las primeras solicitudes recibidas podrán suscribirse antes 
del plazo de 31 de marzo de 2013 al que se refiere el apartado anterior. 

8. Los servicios de atención al cliente y los defensores del cliente de las entidades de crédito 
atenderán cualquier reclamación que pueda surgir derivada del cumplimiento del 
Convenio. 

 
SEXTA.- Plataforma del tercer sector. 
La Plataforma del tercer sector se compromete al desarrollo de las siguientes funciones para el 
cumplimiento de los objetivos de este Convenio: 
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a) Asesorar y facilitar el acceso a quienes soliciten información sobre el procedimiento para 
solicitar una vivienda de los fondos sociales, mediante la difusión de este Convenio entre 
las Organizaciones no Gubemamentales. 

b) Participar mediante la designación de un representante en la Comisión de Coordinación y 
Seguimiento. 

 
SÉPTIMA.- Entidades Locales colaboradoras. 
Las Entidades Locales que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la cláusula 
siguiente, se adhieran al presente Convenio y actúen como entidades colaboradoras, se 
comprometen al desarrollo de las siguientes funciones para el cumplimiento de los objetivos de 
este Convenio: 
a) Asesorar a quienes soliciten información sobre el procedimiento para solicitar una 

vivienda de los fondos sociales. 
b) Emitir, en el plazo previsto, el informe sobre la valoración de las circunstancias sociales a 

que se refiere el apartado 3 de la cláusula quinta. 
c) Colaborar con las entidades de crédito, cuando así lo acuerden con éstas, en la evaluación 

de las solicitudes, tal como se dispone en el apartado 4 de la cláusula quinta. 
d) Difundir en su territorio e informar a sus ciudadanos sobre el objeto y contenido del 

presente Convenio. 
 
OCTAVA.- La Federación Española de Municipios y Provincias y la adhesión de Entidades 
Locales. 
1. La Federación Española de Municipios y Provincias se compromete al desarrollo de las 

siguientes funciones para el cumplimiento de los objetivos de este Convenio: 
a) Asesorar a quienes soliciten información sobre el procedimiento para solicitar una 

vivienda de los fondos sociales. 
b) Participar con un representante en la Comisión de Coordinación y Seguimiento. 
c) Difundir e informar sobre el objeto y contenido del presente Convenio. 
d) Colaborar con las Entidades Locales para el cumplimiento de los objetivos previstos en 

este Convenio. 
e) Fomentar y tramitar la adhesión de las Entidades Locales al Convenio. 

2. La adhesión al presente Convenio por parte de las Entidades Locales lo será con arreglo al 
siguiente procedimiento: 
a) La decisión de adhesión deberá adoptarse por acuerdo del Pleno de la Corporación o 

de la Junta de Gobierno Local, según la distribución de atribuciones establecida en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

b) La adhesión se formalizará mediante la suscripción por el Alcalde/Presidente del 
protocolo que figura como Anexo 11 al presente Convenio. 

c) El protocolo suscrito junto con una certificación del acuerdo plenario serán remitidos 
por la Entidad Local a la Federación Española de Municipios y Provincias, que los 
hará llegar a la Comisión de Coordinación y Seguimiento.  
Recibido el protocolo de adhesión por la Comisión de Coordinación y Seguimiento, la 
Entidad Local podrá realizar las funciones de colaboración con las entidades de 
crédito previstas en este Convenio. 
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NOVENA.- Comisión de Coordinación y Seguimiento. 
1. Con el fin de coordinar las actuaciones necesarias para la ejecución del presente 

Convenio, así como efectuar su interpretación y seguimiento se constituirá una Comisión 
de Coordinación y Seguimiento, compuesta por: 
• 1 representante del Ministerio de Economía y Competitividad, que presidirá la misma y 

tendrá voto de calidad, 
• 1 representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
• 1 representante del Ministerio de Fomento, 
• 1 representante del Banco de España, 
• 1 representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
• 1 representante designado por la Plataforma del tercer sector, y, 
• 4 representantes de las entidades de crédito, designados por la Asociación Española de 

Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de 
Cooperativas de Crédito y la Asociación Hipotecaria Española. 

2. La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de sus integrantes y, al menos, una vez 
cada tres meses, para examinar los resultados e incidencias que suscite la ejecución del 
presente Convenio. Las controversias, quejas y sugerencias que puedan surgir entre los 
intervinientes en su interpretación y cumplimiento serán resueltas por la Comisión. 
La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría y se regirá, respecto a lo no contemplado 
en esta cláusula, por las normas de funcionamiento que apruebe al efecto. 

3. La Comisión será informada de las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en 
la ejecución de los compromisos incluidos en este Convenio. 
Asimismo, podrá proponer las medidas que estime oportunas para garantizar la plena 
efectividad del Convenio. 

4. Las entidades de crédito habrán de presentar a la Comisión de Coordinación y 
Seguimiento, con la periodicidad que aquella determine, la información necesaria para 
acreditar el cumplimiento de los compromisos previstos en este Convenio. A estos efectos, 
la Comisión podrá solicitar cuanta información considere oportuna y, en particular: 
a) Número de solicitudes recibidas y admitidas de conformidad con el procedimiento 

establecido en la cláusula quinta. 
b) Número de viviendas arrendadas en aplicación de este Convenio y distribución 

geográfica de las mismas. 
c) Número de familias arrendatarias, en función de diferentes clasificaciones (renta, 

condiciones sociales o familiares, etc). 
d) Número de contratos de arrendamiento prorrogados. 
e) Número de contratos de arrendamiento en situación de impago. 
f) Número de desahucios por impagos de la renta del arrendamiento. 
g) Número de reclamaciones tramitadas por los servicios de atención al cliente y 

defensores del cliente y sentido de su resolución. 
h) Modelos de contrato de arrendamiento empleados. 

5. Asimismo, la Comisión de Coordinación y Seguimiento podrá solicitar otra información a 
las entidades relativa a las situaciones de dificultad social, relacionadas con el impago del 
préstamo hipotecario de sus clientes. 
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6. La Comisión de Coordinación y Seguimiento podrá solicitar al Banco de España, a través 
de su representante en la misma, la recopilación de la información a remitir por las 
entidades de crédito de conformidad con lo previsto en esta cláusula. 

7. La Comisión de Coordinación y Seguimiento, a través de su Presidente, se coordinará y 
podrá intercambiar información con la Comisión de control del Código de Buenas 
Prácticas prevista en el artículo 6 del Real Decreto-ley 612012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. 

 
DÉCIMA.- Régimen aplicable y vigencia del Convenio. 
El presente convenio se regirá por sus propias cláusulas y la interpretación que de las mismas 
haga la Comisión de Coordinación y Seguimiento, así como de la normativa general que resulte 
aplicable. 
El Convenio tendrá una vigencia de dos años desde la fecha de suscripción. 
Las cuestiones litigiosas que surjan de la aplicación de este Convenio, en caso de no poder 
resolverse mediante acuerdo de la Comisión de Coordinación y Seguimiento, se someterán a la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Como prueba de conformidad, las partes firman, a un solo efecto, el presente documento, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
INSTITUCIÓN FIRMA 
Ministerio de Economía y Competitividad 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Ministerio de Fomento.  
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
Plataforma del Tercer Sector 
Banco de España 
Asociación Española de Banca (AEB) 
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) 
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) 
Asociación Hipotecaria Española (AHE) 
Banca March, S.A. 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) 
Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (Banco CEISS) 
Banco de Sabadell, S.A. 
Banco de Valencia, S.A. 
Banco Español de Crédito, S.A. (BANESTO) 
Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España 
Banco Grupo Cajatres, S.A. 
Banco Mare Nostrum, S.A. (BMN) 
Banco Popular Español, S.A. y Targobank, S.A. 
Banco Santander, S.A. 
Bankia, S.A. 
Bankinter, S.A. 
Barclays Bank, S.A. 
Caixabank, S.A. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent 
Caja Laboral Popular Coop. de Crédito 
Caja Rural Castilla-La Mancha, S.C.C. 
Caja Rural de Granada, S.C.C. 
Caja Rural de Soria, S.C.C. 
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Caja Rural del Sur, S.C.C., Caja Rural de Extremadura S.C.C. y Caja Rural de Córdoba S.C.C. (Grupo 
Cooperativo Ibérico de Crédito) 
Cajas Rurales Unidas, S.C.C. 
Cajasiete, Caja Rural, S.C.C. 
Catalunya Banc, S.A. 
Deutsche Bank, S. A. E. 
IberCaja Banco, S.A. 
ING Direct, N.V. Sucursal en España 
Kutxabank, S.A. y BBK Bank CajaSur, S.A.U. 
Liberbank, S.A. 
NCG Banco, S.A. (Novagalicia Banco) 
Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C. 
Unicaja Banco, S.A. 

ANEXO I 
VIVIENDAS INCLUIDAS EN EL FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS 

 
ENTIDADES ADHERIDAS Nº DE 

VIVIENDAS 
Banca March, SA 6 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) 900 
Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Seria, SA (Banco CEISS) 100 
Banco de Sabadell, S.A 250 
Banco de Valencia, SA 93 
Banco Español de Crédito, SA (BANESTO) 149 
Banco Espirito Santo, SA, Sucursal en España 5 
Banco Grupo Cajatres, SA 20 
Banco Mare Nostrum, SA (BMN) 180 
Banco Popular Español, SA y Targobank, SA 336 
Banco Santander, S.A 441 
Bankia, SA 1000 
Bankinter, SA 56 
Barclays Bank, SA 142 
BBK Bank CajaSur, SAU. 50 
Caixabank, SA 850 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent 14 
Caja Laboral Popular Coop. de Crédito 35 
Caja Rural Castilla-La Mancha, S.C.C. 10 
Caja Rural de Granada, S.C.C. 23 
Caja Rural de Soria, S.C.C. 5 
Caja Rural del Sur, s.c.c., Caja Rural de Extremadura S.C.C. y Caja Ruralde Córdoba S.C.C. (Grupo 
Cooperativo Ibérico de Crédito) 

20 

Cajas Rurales Unidas, S.C.C 80 
Cajasiete, Caja Rural, S.C.C. 5 
Catalunya Banc, SA 355 
Deutsche Bank, S. A. E 87 
IberCaja Banco, SA 105 
ING Direct, N.v. Sucursal en España 33 
Kutxabank, SA 100 
Liberbank, SA 96 
NCG Banco, S.A. (Novagalicia Banco) 200 
Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C. 20 
Unicaja Banco, S.A 125 
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ANEXO II 
PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL CONVENIO PARA LA 
CREACIÓN DE FONDOS SOCIALES DE VIVIENDAS 
En a, de 2013 
 
El/la IImo/Ilma. Sr/Sra. D/Dña ____________________________________, Alcalde/Alcaldesa 
Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento/Diputación Provincial de ________________, y en 
representación del mismo, en cumplimiento del acuerdo plenario adoptado en sesión de __ de 
__________ de ____ se adhiere al Convenio para la creación de fondos sociales de vivienda, 
suscrito entre el o los Ministerios de_______________________, la Federación Española de 
Municipios y Provincias y varias entidades de crédito de fecha __ de ____________ de _____, 
aceptando todas las cláusulas y condiciones que figuran en dicho Convenio. 
 
Y para que conste, se firma el presente protocolo de Adhesión en el lugar y fecha indicados. 
 
CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C. 
Luis Rodríguez González, Subdirector General 
CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C. 
Dimas Rodriguez Rute, Director General 
NUEVA CAJA RURAL DE ARAGÓN, S.C.C. 
Javier Hermosilla Martínez, Director General 
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. 
Fernando Berge Royo, Director General 
CAJALABORALPOPULAR,COOP.DE CRÉDITO 
Txomin García Hernández, Presidente 
CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C., CAJA RURAL DE EXTREMADURA S.C.C. y CAJA RURAL DE CÓRDOBA 
S.C.C. (GRUPO COOPERATIVO IBÉRICO DE CRÉDITO) 
José Luis García Palacios, Presidente 
CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA 
Andrés Gómez Mora, Presidente 
CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 
Francisco Javier García Bernal, Director Área Participada e Inmuebles 
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 
Joaquín Cánovas Páez, Director General 
BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 
José Ma de la Vega Carnicero, Director General 
BANKIA, S.A. 
José Sevilla Álvarez, Director General de Presidencia 
KUTXABANK, S.A. BBK BANK CAJASUR, S.A.U. 
Ignacio Sánchez-Asiaín Sanz, Director General 
LIBERBANK,SA 
Álvaro Vaca Atienza, Director del Área de Estrategia Comercial y Desarrollo de Negocio 
IBERCAJA BANCO, S.A. 
José Luis Aguirre Loaso, Consejero Delegado 
NCG BANCO, S.A. (NOVAGALlCIA BANCO) 
Ramón Seoane Sánchez, Director General de Gabinete de Presidencia 
CAIXABANK, S.A. 
Juan Antonio Alcaraz García, Director General 
UNICAJA BANCO, S.A. 
Manuel Azuaga Moreno, Director General 
CATALUNYA BANC, S.A. 
Jaume Masana Ribalta, Consejero Delegado 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT 
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José Antonio Penades Torró, Jefe de Asesoría Juridica 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA, S.A. 
Antonio José Béjar González, Director de Real Estate 
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. TARGOBANK, S.A. 
Miguel Ángel Prieto Martín, Director de RSC 
BANKINTER, SA 
Iñigo Guerra Azcona, Secretaría General 
BANCO SABADELL, S.A. 
Blanca Montero Corominas, Subdirectora General y Directora Territorial Madrid y Castilla 
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 
José Agustín Lalaguna Aranda, Director de Participadas y Negocio Inmobilíarío 
BANCO SANTANDER, S.A. 
Remigio Iglesias Surribas, Director General Adjunto 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. 
Jesús Fuentes Colella, Director General de Inversión y Riesgos 
BARCLAYS BANK, S.A. 
Pedro Fernández de Santaella Heredia, Consejero Ejecutivo 
ING DIRECT, N.V. 
Daniel Llano Manibardo,Director General Clientes Particulares; Patricia Inés Leiva, Directora Gral. Relaciones 
Institucionales y RSC 
DEUTSCHE BANK, S.A.E. 
José Manuel Mora-Figueroa Monfort, Director General 
BANCA MARCH, S.A. 
Alberto del Cid Picado, Director General del Área Financiera 
BANCO DE VALENCIA, S.A. 
José Antonio Iturriaga Miñón, Director General 
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. 
Ignacio Iglesias Arauzo, Director General Financiero y RRHH; Luis Sánchez Serrano Director General de Medios/ 
MINISTRA DE FOMENTO 
Ana María Pastor Julián 
MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
Ana Mato Adrover 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
Iñigo de la Serna Hernáiz 
SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA 
Pedro Pablo Villasante 
SECRETARIA GENERAL UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
Marta de Castro Aparicio 
MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
Luis de Guindos Jurado 
PRESIDENTE PLATAFORMA TERCER SECTOR 
Luciano Poyato Roca 
DIRECTOR GENERAL DE CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO 
José Mª Méndez Álvarez-Cedrón 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN HIPOTECARIA ESPAÑOLA 
Santos González Sánchez 
DIRECTOR GENERAL DE REGULACIÓN Y ESTABILIDAD FINANCIERA BANCO DE ESPAÑA 
José Mª Roldán Alegre 
 
 
Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde per a firmar el corresponent conveni i els tràmits 
necessaris per a la seua execució. 
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Tercer.- Remetre certificat del present acord a la Direcció General d’Administració 
Local de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i a la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
 
Acabada la votació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Sí; únicament manifestar que Projecte oliva ha votat a favor 

d’aquest conveni. Sí que pensem que efectivament té algunes deficiències, no 
deficiències sinó que no cobreix realment totes les necessitats que en l’actualitat té 
la nostra societat; i sí que Projecte Oliva voldríem obrir un espai, que supose que en 
posteriors plenaris i comissions podrà debatre’s, si aquestes mancances que hi ha en 
aquest conveni es pugueren suplir a través d’un acord municipal pròpiament dit amb 
alguna entitat d’ací del poble d’Oliva. Pense que vivendes en tenen; pense que no és 
incompatible que hi haja un conveni amb la Federació de Municipis , però que pel 
nostre compte, que des de l’ajuntament es plantejara amb alguna entitat un conveni 
molt més beneficiós per a aqueixes situacions d’exclusió que hem parlat fa un 
segon, i que les entitats pugueren cedir aqueixes vivendes per a aquestes famílies.” 

 
 
 
CINQUÉ.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX1/2003. 
 
La Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en sessió que va tindre lloc el dia 21 de març 
de l’any 2013, va emetre, entre altres, el següent dictamen: 
 
“El dia 13 de març es va proposar l’inici del corresponent expedient REX 01/2013 per a 
procedir a l’aprovació de determinades despeses que es relacionen que van quedar pendents 
d’aplicar al pressupost corresponent o que han tingut entrada en aquest Ajuntament en l’exercici 
2013 corresponent el gasto a l’exercici anterior per un import total de 23.165,44€, corresponents 
als serveis o subministraments que s’indiquen. 
 
FUNC ECON 

COD 
FRA Nº FRA FECHA CONCEPTO TERCERO IMPORTE Estado 

15100 2269900        

  2013000931 20130226154357800000 
12-mar-

13 

INICIO PROCMTO EXTINC DEUDAS 
AVANCE AUTORIZAC INSTALACS 
TEMP ‘12 EN DOMINIO PB 
MARÍTIMOTERRESTRE DE 8-3-12/15-
10-12. 

S4617003A-DEMARCACION DE COSTAS EN 
VALENCIA 3.912,36 

REX 
2013 

15500 2140000        

  2013000016 02783 15-ene-13 LIMPIEZA MOTOR PALA Y RETRO.  B97931836-GRUPO SILIATO SL 143,46 
REX 
2013 

15500 2210000        

  2013000092 O/0019/V 18-ene-13 ADQU. MAT. OBRAS VIAS PUBLICAS  A46015129-PAVASAL S.A. 887,97 
REX 
2013 

16500 2210000        

  2013000828 20121210010411500 
11-mar-

13 
LUZ UR C/NOGUER, 11 28/11/12 A 
01/12/12-ALUM.PUB.  

A95554630-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE 
ULTIMO RECURSO, S.A. 98,95 

REX 
2013 
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23184 2270000        

  2013000102 RI 12013000 18-ene-13 426 MENÚS DIC ‘12 Y 2 MENÚS BT.  B80267420-EUREST COLECTIVIDADES, S.L. 833,24 
REX 
2013 

31300 2210000        

  2013000137 00407 21-ene-13 629 M. AGUA PERRERA.  E46387643-MOTOR ANDO C.B. 269,84 
REX 
2013 

34100 2210000        

  2013000015 20120000179 15-ene-13 
GLIFOSATO Y HERPAN 
POLIDEPORTIVO.  B46301693-GENAGRI S. L. 59,40 

REX 
2013 

34100 2210000        

34100 2270000        

  2013000775 46181-2012-07-3 
06-mar-

13 
COBER.SER.PREV.VERANO’12 EN 
INSTALACIONES POLIDEPORTIVO  

Q2866001G-CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL 
OLIVA 6.138,01 

REX 
2013 

43200 2150000        

  2013000524 00015 19-feb-13 
1 PIEZA 300 X 10,5 X 6,3 Y PREPARAC 
TARIMA DUCHAS PLAYA.  20007101E-ISNARDO MORENO CONCEPCION 25,29 

REX 
2013 

92000 2120000        

  2013000525 00001 19-feb-13 

OBRA HORT PALAU VIEJO : 
PREMARCOS, PIEZA MADERA 
SUECIA, POR TONES, PERNIOS, 
PICAPORTES, MANIVELAS, 
BACALLAVES, ASAS, ... 20007101E-ISNARDO MORENO CONCEPCION 1.862,60 

REX 
2013 

92000 2230000        

  2013000131 A00123547 21-ene-13 SERVS MENSAJEROS DIC ‘12.  B46626842-GOZALBEZ Y DIAZ SL 225,79 
REX 
2013 

92400 4810000        

  2013000017 CL00000010 15-ene-13 

COMPAS, LÁPICES ALPINO, LÁPICES 
NORIS, ROT FLUOR Y ROT ALPINO 
CONCURSO DIBUJO REYES MAGOS.  20042436Y-RUIZ- DIAZ GONZALEZ JORGE 20,00 

REX 
2013 

92402 2270000        

  2013000013 VAL-FVR-12-01369 15-ene-13 
REVISIÓN MEDIA TENSIÓN CPC AÑO 
2012.  

B91499152-AGRUPACION DE EMPRESAS 
AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS,SL 528,83 

REX 
2013 

      TOTAL REX 2013 15.005,74  

         

FUNC ECON COD FRA Nº FRA FECHA CONCEPTO TERCERO IMPORTE Estado 

43200 2269900        

  2012003087 9204/11 10-jul-12 
ESTRAT.Y PROM.INIC. Y ACC. 
DESAR.TURISTICO  B46586616-CIVA RELACIONES PUBLICAS S.L. 8.159,70 VF 

      TOTAL VF 8.159,70  

      TOTAL REX 2013 + VF 23.165,44  

 
Vist l’Informe de la interventora Municipal de data 13 de març del 2013, en relació amb este 
expedient REX 01/2013 en el que 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 2013, i que hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a aquestes despeses en les 
aplicacions pressupostàries corresponents, la qual cosa queda acreditat amb les RC núm. que 
s’incorporen a l’expedient, i sense perjudici que en el pressupost que està pendent d’aprovació 
es consigne la quantitat necessària per a fer front a les despeses de l’exercici 2013 així com a les 
despeses l’aprovació de la qual es proposa.” 
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Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Canet Llidó: “El que ve a proposta és el REX, com tots sabem, que ja va 

suscitar un cert debat en el plenari passat, al voltant d’una de les factures que ens 
criden a tots especialment l’atenció; concretament és la de la mercantil CIVA. Que 
factura, suposadament per un treball de pla estratègic de turisme; nosaltres ja vam 
incidir en el plenari passat que des del nostre grup entenem que es tracta d’un treball 
que correspon a un document d’escassa qualitat, que no compta amb el suport 
acadèmic de cap institució d’ensenyament, ni de cap professional reconegut, o 
almenys conegut, del sector del turisme, que presenta abundants còpia pega de 
documents ja existents, i que, a banda de desvetllar-nos que Oliva està al 
Mediterrani, poca cosa més ens diu sobre la nostra ciutat, i menys sobre les 
propostes sòlides per a un sector tan important de la nostra ciutat. Considerem que 
aquesta factura és una burla per a les persones de la nostra ciutat que treballen en el 
món del turisme, ja que és un document de turisme suposadament per a Oliva, que 
no ha passat per cap comissió d’aquest Ajuntament, per cap, que no ha passat pel 
Consell Local de Turisme, que no ha passat, tampoc, per la permanent del mateix 
consell, i que per a la seua elaboració i redacció no s’han tingut en compte els 
treballs anteriors, no se’ls ha consultat res als tècnics municipals de turisme, no s’ha 
fet cap enquesta ni sondeig en la nostra ciutat, no s’ha parlat en cap persona 
representativa dels sectors més marcadament turístics. En definitiva, considerem que 
és una presa de pèl als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. Per això, a banda de 
reconéixer el REX que ara ve a plenari, com no pot ser d’altra forma, per un altre 
costat, i en paral·lel, anem a fer tot el possible per evitar que aquestos 8.159 euros 
no hagen d’eixir de les butxaques dels contribuents de la nostra ciutat. O que 
aquesta empresa, com a mínim, presente un treball de la qualitat que els ciutadans 
d’Oliva es mereixen.” 

 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, Sr. Canet, sap el que és per a mi una burla? Haver 

entrat d’alcaldessa i haver hagut de pagar més de 9.000 euros d’uns vestits, d’una 
arrancada de la Festa, que no s’han tornat a utilitzar; bé, es van utilitzar en el poble 
del costat. Això és una burla, Sr. Canet. Burla també és que acompanye a un 
regidor, o regidora, un amic, o amiga. Val? Això també és una burla, i més si té 
afinitat política. D’acord? I si a vosté li sembla una burla aqueix treball perquè vosté 
a la millor té uns coneixements tan superiors a què ha fet, doncs l’única cosa que 
podria haver fet era, col·laborar, participar, ja que està com a regidor, i haver 
col·laborat i treballat. Simplement. I si vol anar més enllà, doncs deixe de pagar la 
factura i que es vaja on s’haja d’anar; i qui tinga la raó, doncs que es pague o no es 
pague. Simplement, Això és el que pensa el Partit Popular.” 
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� Sr. Canet Llidó: “Jo hauria col·laborat, desvanit, si algú ens haguera dit que això 
s’estava fent. Aqueixa la primera. I crec que tots els regidors i regidors que estan ací 
asseguts haurien participat igualment, igual que els tècnics, si hagueren tingut 
coneixement en algun moment que això s’estava fent. Per altra banda, no m’ha dit 
res absolutament sobre el treball; com sempre desvia l’atenció cap a altres línies de 
debat, enceta altres punts que no estan en l’ordre del dia; jo li parle d’una factura 
que ve en aquest REX, i li faig un comentari d’una cosa que ve en aquest punt de 
l’ordre del dia. Poc m’ha dit. M’ha dit que jo sé molt. No sé tant. M’equivoque 
moltes vegades. Però crec que qualsevol persona d’aquesta ciutat que faça una 
ullada a aqueix document fet amb Times New Roman de 14, 15, 16 o 18, amb un 
interlineat doble, i que diu les coses que diu, les obvietats, qualsevol persona 
arribaria a les mateixes conclusions que jo li he dit.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, jo no sé si de veritat haurien col·laborat desvanits, 

perquè quan aquest partit governava i vam demanar col·laboració per a Comerç, 
Festes, i altres, regidories que havien portat vostés, van donar la callada per 
resposta. I què vol que li faça? Un resum? El menys que haurien pogut fer era traure 
el que havien fet vostés, que valia molts més diners, i que no sabem on està. Ni el 
vam trobar.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sra. Escrivá 
Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez 
Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascón Escrivá, Sr. Fuster Mestre, Sra. López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, i del Sr. 
alcalde, David González Martínez (18 vots a favor: 7 del Grup PP, 6 del Grup Socialista 
Municipal d’Oliva, i 5 del Grup Bloc-Compromís), i l’abstenció dels regidors Sr. Peiró 
Sanchis i Sra. Pastor Bolo, i del Sr. Salazar Cuadrado (3 abstencions: 2 del Grup 
Projecte Oliva i 1 del Grup Gent d’Oliva),acorda: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 1/2013 per un import total 
23.165,44 €., corresponent a les factures relacionades en aquest expedient amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries que s’indiquen. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria.  
 
En el torn d’explicació de vot es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que no podia ser d’una altra forma. Encara que 

és evident que aquelles empreses que treballen, o li fan un servei o qualsevol treball 
a l’ajuntament, deuen cobrar. Però és evident que estem parlant d’aquelles persones 
que treballen de veritat per a l’ajuntament. En aquest cas em desmarque totalment 
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del REX aquest, em desmarque vull dir en l’extensió, no puc votar-lo a favor; encara 
que si haguérem de fer-ho per separat, la resta de factures que es presenten sí que 
votaria a favor; però clar, és evident que hi ha una factura, que és la que s’ha debatut 
ja ací, la de 8.159 euros a una empresa per fer un informe turístic, o un estudi, que 
això ja ho vaig dir en l’últim plenari és una vertadera presa de pèl a la ciutadania 
d’Oliva, i que hàgem de pagar la ciutadania d’Oliva quasi milió i mig de les 
antigues pessetes per quatre papers, per quatre fulls com aquell que diu, baixades 
d’internet, talla i pega com ja s’ha dit ací, la veritat és que és una vertadera presa de 
pèl, i més en la situació econòmica que estem hui en dia. Per tant, no podia votar 
mai a favor estant aquesta factura dins d’aquest REX, perquè pense que els diners 
públics s’han d’administrar com cal, s’han d’administrar amb una garantia clara que 
a la fi el resultat siga un treball que d’una forma o altra done un servei, o sobretot 
que la ciutadania se n’aprofite de veres d’aqueixos diners invertits; però és evident 
que ací, l’únic que no se n’aprofita d’aqueixos diners és la ciutadania d’Oliva. Pot 
ser que els qui se n’hagen aprofitat són els qui l’han encomanat sense cap contracte, 
que encara estic esperant que ens mostre el contracte, que ja li vaig dir en l’anterior 
plenari que a vore quan ens ensenya aqueix contracte que va donar peu a 
l’elaboració d’aquest estudi; entre cometes això d’estudi. És evident que no ha sigut 
així. Per tant, tenint en compte tots aquestos antecedents, i tenint en compte la 
utilitat que s’ha fet d’aquestos diners amb l’excusa d’un informe, arribat de la forma 
que ha arribat, difícilment es pot justificar de cap forma votant a favor de tot aquest 
REX. Per suposat, torne a dir el mateix, si haguera sigut per separat, hauria votat a 
favor de les altres factures; per suposat que sí, perquè això està clarament justificat. 
Però és evident que davant d’una injustificació total, i una presa de pèl a la 
ciutadania, que és el que representa aquesta factura, amb l’excusa d’un estudi, entre 
cometes, turístic, la veritat que no puc votar mai a favor estant aquesta factura 
inclosa ahí. 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres ja ho vam manifestar des de Projecte Oliva en la 

comissió corresponent, que ens abstindríem en la votació. No per la totalitat de les 
factures sinó simplement perquè consideràvem que entrava una factura que nosaltres 
en aquest mateix plenari ja vam manifestar el mes passat que ni ens semblava 
correcte, ni ho deixaríem passar. Per tant, sent conseqüents amb el que hem dit i 
manifestat, nosaltres no podem aprovar aqueixa factura. Aqueixa factura considerem 
que no s’han gastat els diners com cal; no ja dels 8.000 euros i escaig, parlem dels 
8.000 aquestos, més 6.000 euros que hi ha d’un altre estudi socioeconòmic que ja 
s’ha pagat. Parlem de 15.000 euros més o menys. Per tant pense que hui, la situació 
actual, no és per anar fent estudis ni informes a empreses que presumptament tenim 
relació sinó de fer tasques coherents i seriosos; i els diners s’han de mirar fil per 
agulla, i no malbaratar-los. Per tant, la nostra abstenció va en aqueix sentit.” 
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SISÉ.- MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL D’OLIVA, SOBRE LA 
RETIRADA DE L’AVANTPROJECTE DE LA LOMQUE. 
 
Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Socialista Municipal, sobre 
l’assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal: 
 
“La societat espanyola es troba sumida en una crisi que fa necessari transformacions en les 
estructures socials, polítiques i econòmiques, per poder fer front als nous paradigmes que 
planteja la societat, i la mateixa situació de crisi en qualsevol àmbit. 
 
Som conscients de tota aquesta situació, però el PP, el que està realitzant és un boicot a l’Estat 
de Benestar, per aconseguir privatitzar tot allò que envolta a l’educació i la sanitat, i això no ho 
pot permetre la societat espanyola. 
 
El govern de Mariano Rajoy, està carregant-se d’arrel tot allò aconseguit amb dècades de lluita, 
està creant un Estat diferenciat entre ciutadans de primera i de segona, està tornant a augmentar 
les diferències socioeconòmiques, està construint un model basat en la privatització, està 
debilitant l’Estat de Benestar i maltractant allò públic, i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica. 
 
L’educació pública ha estat devaluada per l’actual govern, i ha sigut un dels sectors que més ha 
sofrit el desgavell del govern estatal.  
 
La LOMQUE és el gran exemple de les particularitats de les polítiques a la matèria educativa, 
tant a nivell nacional com autonòmic, i deixa veure la “externalització” (forma curiosa de parlar 
de privatització) del sector educatiu. Les mesures que plantegen des dels governs populars, 
incloses en la LOMQUE, es basa en: 
- No adopta cap mida de recolzament a l’Educació Primària 
- Introdueix una revalida en 2n o 3r de Primària i altra en 6é per a classificar a l’alumnat i 

introduir la segregació TEMPRANA, la separació entre els que van bé i els que van mal 
dins de l’educació obligatòria. 

- Deriva a un sector de l’alumnat a la cridada Formació Professional Bàsica. Una via sense 
eixida que substitueix als actuals Programes de Qualificació Professional Inicial i que no 
condueix al títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria. 

- Comença a dividir als alumnes que opten per FP o Batxillerat en 3r ESO i definitivament en 
4t ESO. 

- Estableix dos revalides en finalitzar 4t ESO. Una per als que vulguen anar a FP i altra per 
als que vulguen anar a Batxillerat. Els que no aproven no podran continuar estudiant i 
finalitzaran l’educació obligatòria sense la titulació bàsica. 

- Suprimeix l’accés directe des dels Programes de Qualificació Professional Inicial als cicles 
formatius de grau mig de FP. 

- Suprimeix el curs pont per a accedir des dels cicles de FP de grau mig als de grau superior. 
- Suprimeix l’accés directe des de la FP de grau superior a la Universitat. 
- Estableix una revalida al final de batxillerat per a obtindre el títol de BATXILLER. Un 

alumne que aprove totes les matèries de batxillerat si no supera la revalida no tindrà el títol i 
no podrà accedir a la Universitat. 
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- Els alumnes que superen la revalida de Batxillerat i vulguen accedir a una carrera amb més 
demanda que oferta hauran de fer altre examen o prova especifica d’accés. Diuen que 
suprimeixen la selectivitat i lo que fan és canviar l’actual prova d’accés a la Universitat per 
dos. 

- Pretén establir, per Llei, el model lingüístic del Govern valencià. És dir, posa l’accent en 
garantir que el castellà siga llengua VEHICULAR de l’ensenyança i relega els models 
lingüístics que aposten per donar altre tractament a les llengües pròpies que garantisquen 
que al final de l’educació obligatòria els alumnes dominen ambdues llengües. En nostre cas 
el valencià i el castellà. 

 
Per tant, en matèria educativa, el conjunt de mesures anunciades van a suposar un increment del 
fracàs escolar i de l’abandonament escolar actual. Lluny de seguir millorant la qualitat de 
l’educació si s’aprova la LOMQUE i continua la política de retalls pressupostaris, anem perdent 
cada dia mes els grans objectius de nostre sistema educatiu: Millorar les taxes d’èxit escolar i 
reduir l’abandonament escolar. El nostre sistema educatiu no necessita sacsades legislatives, el 
que necessita és un gran Pacte Social i Polític per l’educació, que permetixca dotar a nostre 
sistema educatiu de l’estabilitat normativa i de la inversió necessària per a seguir millorant la 
qualitat de nostre sistema educatiu. 
 
Per altra banda, l’altre sector més castigat per part del govern actual és la sanitat.  
 
El Sistema Nacional de Salut, creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, és una conquesta de 
la societat espanyola. 
 
El model de sanitat creat a partir de llavors ha basat el seu desenvolupament en els principis 
d’universalitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront de les desigualtats en salut, havent 
aconseguit avanços sanitaris de gran magnitud que han situat a la sanitat espanyola entre les 
primeres del món desenvolupat. 
 
Una clau rellevant que explica l’enorme avanç del nostre sistema sanitari públic radica en el seu 
caràcter de sistema àmpliament descentralitzat, que ha permès a les comunitats autònomes 
desenrotllar serveis regionals de salut que han respost de manera satisfactòria a les necessitats 
sanitàries de la població. 
 
El Sistema Nacional de Salut espanyol disposa de professionals sanitaris altament qualificats; 
sense la seua implicació i involucració amb els objectius sanitaris no haguera sigut possible 
aconseguir els nivells de qualitat aconseguits en la Sanitat durant estos anys. 
 
Moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat a l’àmbit municipal un espai de 
col·laboració i de cooperació institucional amb les autoritats sanitàries en activitats i iniciatives 
de diversa índole que van des de la construcció i manteniment de centres sanitaris, a la 
col·laboració en programes preventius, assistencials o de promoció de la salut. 
 
Esta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que han permès avançar en 
relació a la salut dels ciutadans. 
 



Pàgina: 30 

Els ciutadans han apreciat el desenvolupament del Sistema Nacional de Salut i la seua capacitat 
de donar resposta a les necessitats socio-sanitàries de la població; de fet, la sanitat pública ha 
sigut tradicionalment el servei públic millor valorat per la ciutadania. 
 
La caiguda d’ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi econòmica, ha 
condicionat l’adopció de mesures de control de la despesa i d’austeritat que permeten contribuir 
a la sostenibilitat econòmica de la nostra sanitat pública. 
 
L’accés del PP al Govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència la caiguda de la confiança de 
la població espanyola sobre la sanitat pública i l’aparició de la sanitat com a problema que 
preocupa a la ciutadania. 
 
El Govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social en afirmar que la sanitat 
espanyola no és sostenible i plantejar una reforma del Sistema Nacional de Salut, que ha tocat 
elements essencials del model a l’acabar amb la universalització de la sanitat per raó de 
ciutadania i substituir-ho per un model d’assegurament lligat a la seguretat social. Un model en 
què qui no estiga inclòs, haurà de demostrar no disposar d’ingressos suficients per a adquirir la 
condició d’assegurat. 
 
La sanitat deixa de ser pública, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es convertix en una 
sanitat només per als assegurats i la beneficència. 
 
Esta modificació retrotrau al sistema sanitari a un model d’assegurament semblant al vigent en 
els anys setanta i principis dels huitanta; abans de l’aprovació de la Llei General de Sanitat, de 
1986.  
 
Es torna a una situació semblant al sistema insolidari que existia a Espanya en els anys 70 
 
Junt amb això, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres complementàries, obri 
la porta al copagament de moltes prestacions per les quals fins ara no calia pagar. 
 
Per primera vegada, els pensionistes van a haver de pagar per les medicines que precisen. Un 
10% dels medicaments que els recepta el metge i que les persones en actiu paguen també, 
almenys, un 25% més del que paguen ara passant del 40% al 50% del preu. 
 
Molts ciutadans que fins ara no havien de pagar pel transport sanitari no urgent, ara hauran de 
pagar per això. 
 
I així, s’obri la porta a nous copagaments sanitaris amb el canvi normatiu que el Govern ha 
realitzat publicant el Reial Decret Llei 16/2012 en el que suposa un autèntic "Decretazo" 
aprovat unilateralment sense diàleg ni consens. 
 
El sistema nacional de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, sense 
minvar la qualitat i sense implantar el copagament sanitari. 
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Una sanitat pública de qualitat és un bé irrenunciable i una política fonamental per a l’equitat i 
la cohesió. 
 
Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Exigir al Govern de la Nació i en concret al Ministre Wert la retirada l’avantprojecte de la 

LOMQUE. 
2. Davant la vulneració i menyspreu que ha mostrat vers les llengües cooficials, i l’educació en 

general, a les diferents Comunitats Autònomes exigim la dimissió del Ministre José Ignacio 
Wert. 

3. Demanar a la Consellera d’Educació Maria José Catalá que defense el paper del valencià al 
nostre sistema educatiu i lluite per a que la nostra llengua siga considerada com a matèria 
troncal i no done la callada per resposta. 

4. Demanar que el paper dels Consells Escolars i Claustres de mestres i professors seguesquen 
sent òrgans resolutius i no que amb el nomenament dels Directors dels centres educatius a 
dit passen a ser mers òrgans consultius. 

5. La derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a garantir la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues 
prestacions. I per tant, i davant del menyspreu que ha sofrit la sanitat pública, exigim la 
dimissió d’Ana Mato al front del Ministeri de Sanitat. 

6. Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, comunitats autònomes i 
Federació Espanyola de Municipis per a aconseguir un gran acord que permeta garantir la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut mantenint els principis establerts a la Llei 
General de Sanitat de 1986. 

7. Traslladar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com a 
tots els grups representats a les Corts Valencianes. 

8. Traslladar aquest acord al Ministre Jose Ignacio Wert, i a la Ministra Ana Mato, a més a la 
Consellera Maria Jose Català i al Conseller Manuel Llombart. 

 
Oliva, 27 de febrer de 2013. Rubricat.”  
 
 
Atés que, la proposta sobre la retirada de l’avantprojecte de la LOMQUE ha estat 
informada favorablement per la Comissió Informativa Municipal de Serveis 
Socioculturals, de data 21 de març de 2013.  
 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Efectivament, com ha manifestat el Sr. secretari en la lectura 

dels acords d’aquesta moció, es tracta d’una moció doble, una moció que aglutina 
assumptes tan importants que afecten els ciutadans dia a dia, com és l’educació i la 
sanitat. Aquesta moció que ha presentat el Grup Socialista, demanant la dimissió 
dels ministres Wert i Mato, se sustenta en les decisions preses pels dos ministres a 
l’hora de portar endavant un boicot als ciutadans espanyols, i un atemptat al benestar 
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social, per tal d’aconseguir privatitzar tot allò que envolta l’educació i la sanitat; 
com, a més, podem comprovar tots els dies en els mitjans de comunicació. No 
podem permetre el trencament de l’estat del benestar i els retalls en els sectors 
bàsics de la ciutadania, que és el que està fent el Partit Popular amb l’excusa de la 
crisi. En l’àmbit de l’educació necessitem un pacte entre tots els partits polítics i les 
diferents comunitats educatives, per poder fer una legislació educativa i coherent 
amb les necessitats de la societat. L’anterior ministre d’educació, Angel Gabilondo, 
va posar els fonaments per poder anar construint, entre tots, els sistema que busca la 
nostra societat educativa. No podem, pensem nosaltres, anar canviant de model 
segons el partit polític que ens governe. Cal establir un acord amb projecció de 
futur, pel bé dels escolars i tot el que envolta el sistema educatiu. I per suposat, no 
podem permetre el menyspreu que està patint aquest sector en l’actualitat, amb una 
reducció de plantilles i augment d’alumnes per ràtio. En l’àmbit de la sanitat es 
continua, desgraciadament, amb polítiques de retalls i privatitzacions. Érem l’enveja 
del món en matèria sanitària, gràcies a l’esforç de tots. I ara la sanitat deixa de ser 
pública, universal i gratuïta, obrint la porta al copagament sanitari, amb un canvi 
normatiu que el govern ha realitzat amb el Reial Decret Llei 16/2012, perjudicant 
seriosament els ciutadans més desafavorits, jubilats, i pensionistes. No podem 
trencar l’estat de benestar i llançar al buit tot allò que hem aconseguit amb dècades 
de molts sacrificis per part de tots. La gestió dels dos ministres ha estat ineficaç 
davant les dues carteres ministerials. Pensem que el president del govern té clar que 
en la pròxima remodelació del govern aquestos ministres, previsiblement, seran els 
primers a substituir. Per això pensem, i volem manifestar-ho ací en el plenari, que el 
president del govern hauria de cessar els ministres i reemplaçar-los de forma 
immediata.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Des de Bloc-Compromís considerem que la Llei Orgànica de 

Millora de la Qualitat Educativa, la LOMQE, elaborada pel ministre d’Educació, 
Cultura i Esports, Sr. Wert, significa un perillós retrocés en la qualitat de l’educació 
que atempta contra la cohesió social, amb propostes més pròpies de l’etapa 
prodemocràtica, ja que defineix l’educació no com un dret sinó com un factor 
productiu més, amb enfocaments mercantilistes d’oferta i demanda, i amb una 
concepció reduccionista de l’educació. Considera l’educació infantil com una etapa 
assistencial i no educativa. Recentralitza la política educativa, disminuint la 
definició de continguts per part de la Generalitat Valenciana. Atempta directament 
contra la normalització de la nostra llengua i la tasca de cohesió social que ve 
significant el model d’immersió lingüística, aplicat durant tots aqeustos anys, amb 
èxit. Aquest sistema d’immersió no només ha tingut un reconeixement 
internacional, sinó que els resultats, després d’anys d’aplicació, com he dit, 
corroboren que és un model d’èxit que garanteix plenament el coneixement de les 
dues llengües oficials a la nostra terra. Consolida, aquest model que proposa el Sr. 
Wert, la segregació d’alumnes per sexe, a la qual ara s’afegirà també la segregació 
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per llengua, generant un entrebanc a la cohesió social en els col·legis i en el conjunt 
de la societat. Planteja un model adoctrinador i ideològic. Renuncia al principi 
d’igualtat d’oportunitats. Avança la diferenciació d’itineraris i incorpora abundants 
revàlides durant el període escolar de l’alumne. I per últim, ressaltar que ha generat 
un conflicte amb la comunitat educativa per la intromissió flagrant en la tasca 
pedagògica dels professionals, únicament per purs motius ideològics, apartant-se del 
diàleg i el consens amb els diferents territoris de l’estat. I si això és el que fa a la 
qüestió de la LOMQE presentada pel Sr. Wert, el mateix podríem dir de les 
reformes plantejades per la ministra de Sanitat. També s’ha fet d’esquenes, si no en 
contra, dels professionals dedicats a la Sanitat, i també s’ha fet negant totes aquelles 
coses que després ens hem trobat tots. No anava a produir-se un copagament; 
després ens l’hem trobat. No es produiria una privatització dels hospitals i de 
l’atenció sanitària; després ens l’hem trobat. No es produiria una minva, una baixada 
dels serveis prestats i dels llocs on s’atenen les persones; després ens ho hem trobat. 
No es produirien retallades en el personal dedicat a l’atenció als malalts; després ens 
ho hem trobat. Com tantes altres coses. Com l’IVA, etc. No ens ho anàvem a trobar, 
però ens ho hem trobat, i per això considerem que és del tot pertinent presentar, i 
recolzar, amb el vot aquesta proposta, aquesta moció.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “A vore; podria fer-los des de l’experiència una anàlisi del 

que han suposat, a nivell de fracàs escolar, totes les reformes educatives que ha fet 
el Partit Socialista; però no ho faré perquè les dades estan ahí, i són molt clares. I 
després, pel que fa referència a les dimissions del ministre Wert i altres, dir-los que 
haurien pogut afegir-ne algun més, com ara Griñán, del Partit Socialista; tots 
aqueixos que el que fan és potenciar o animar a la violència, per part de gent del 
Bloc Compromís. I res més. El Partit Popular votarà en contra, per suposat, 
d’aquesta proposta del tot descabellada.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Salazar Cuadrado, i del Sr. alcalde, David González Martínez (12 vots a 
favor: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, 1 del 
Grup Gent d’Oliva), en contra dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, 
Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i 
Sra. Gascón Escrivá, (7 vots en contra: del Grup PP), i l’abstenció dels regidors Sr. 
Peiró Sanchis i Sra. Pastor Bolo (2 abstencions del Grup Projecte Oliva), acorda: 
 
Primer.- Exigir al Govern de la Nació i en concret al Ministre Wert la retirada 
l’avantprojecte de la LOMQUE (Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat 
Educativa). 
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Segon.- Davant la vulneració i menyspreu que ha mostrat vers les llengües cooficials, i 
l’educació en general, a les diferents Comunitats Autònomes exigim la dimissió del 
Ministre José Ignacio Wert. 
 
Tercer.- Demanar a la Consellera d’Educació Maria José Català que defense el paper 
del valencià al nostre sistema educatiu i lluite per a que la nostra llengua siga 
considerada com a matèria troncal i no done la callada per resposta. 
 
Quart.- Demanar que el paper dels Consells Escolars i Claustres de mestres i professors 
seguesquen sent òrgans resolutius i no que amb el nomenament dels Directors dels 
centres educatius a dit passen a ser mers òrgans consultius. 
 
Cinqué.- La derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a garantir 
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les 
seues prestacions. I per tant, i davant del menyspreu que ha sofrit la sanitat pública, 
exigim la dimissió d’Ana Mato al front del Ministeri de Sanitat. 
 
Sisé.- Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, comunitats 
autònomes i Federació Espanyola de Municipis per a aconseguir un gran acord que 
permeta garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut mantenint els principis 
establerts a la Llei General de Sanitat de 1986.  
 
Seté.- Traslladar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, 
així com a tots els grups representats a les Corts Valencianes. 
 
Vuité.- Traslladar aquest acord personalment al Ministre Jose Ignacio Wert, i a la 
Ministra Ana Mato, a més a la Consellera Maria Jose Català i al Conseller Manuel 
Llombart 
 
En el torn d’explicació de vot es produeix la manifestació que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “En principi Projecte Oliva s’abstén en aquesta moció, pot ser 

perquè, ja ho vam manifestar en l’anterior plenari, que consideràvem que hem de 
començar a governar no a cops de moció; vull dir, en el plenari passat en van ser 
vuit o nou, aquesta vegada n’hi ha tres; com que hi ha vuit punts realment de 
resolució, quasi és el quaranta per cent del plenari. Considerem que hem de canviar 
el sistema. És lliure, cadascú pot presentar les mocions que vulga, però jo pense que 
hauríem d’anar menys a directrius dels grans partits a nivell nacional, i centrar-nos 
més en la gestió local. Aqueixa és una opinió des de Projecte Oliva. Sí que 
manifestem, i així ho hem dit, que hi ha dos paràgrafs en la moció que recolzem 
totalment, que és que es necessita un gran pacte social i polític per a l’educació, que 
permeta dotar al nostre sistema educatiu de l’estabilitat normativa i de la inversió 
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necessària per a seguir millorant la qualitat de nostre sistema educatiu. Aqueix 
paràgraf, nosaltres estem a favor, per suposat. Però l’experiència ens ha demostrat 
que ni el PP, ni el PSOE, quan han governant han sigut capaços de seure i d’arribar 
a aqueix gran pacte. També hi ha un altre paràgraf que volem manifestar, i és que es 
parla del sistema nacional, que disposa de professionals sanitaris altament 
qualificats; sense la seua implicació i involucració amb els objectius sanitaris no 
haguera sigut possible aconseguir els nivells de qualitat aconseguits en la Sanitat. 
Aquest paràgraf també el rubriquem. Pensem que és cert, que són els professionals 
els qui han tirar endavant la sanitat; fins i tot, de vegades, amb la falta d’acords dels 
dos grans partits nacionals. Per últim, i acabar, manifestar que la nostra abstenció 
també és fruit d’un punt cinqué que hi ha en la moció del Partit Socialista, i que 
nosaltres també rubriquem i recolzem, que és instar el Govern a dialogar amb les 
forces polítiques, agents socials, comunitats autònomes i Federació Espanyola de 
Municipis per a aconseguir un gran acord que permeta garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut mantenint els principis establerts a la Llei General de 
Sanitat de 1986. Aqueix paràgraf nosaltres també el rubriquem. Però considerem 
que tant el Partit Socialista, com el PP, haurien de fer-se un examen perquè durant 
els últims anys no s’ha arribat a un gran acord, en educació o en sanitat. Per tant, la 
nostra abstenció està en aqueix sentit.” 

 
 
SETÉ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT D’OLIVA, SOBRE LA 
DECLARACIÓ DEL MUNICIPI D’OLIVA, LLIURE DE FRACTURA 
HIDRÀULICA (FRACKING). 
 
Es dóna compte de la moció, presentada amb data 4 de març pel Grup Gent d’Oliva, i 
que es presenta de forma conjunta després de la Comissió Informativa d’Ordenació del 
Territori de 20 de març d’enguany, la qual va emetre dictamen favorable sobre la 
moció; moció que és del següent tenor literal: 
 

“MOCIÓ 
El 10 de gener de 2011 es publicà en el BOE la Resolució de la Direcció General de Política 
Energètica i Mines per la qual es va fer pública la sol·licitud del permís d’investigació 
d’hidrocarburs anomenat “Polifemo”(Nº 1.660) per part de Oil and Gas Capital SL. 
 
La zona on es demana realitzar els estudis comprén els municipis de Gandia, Simat de 
Valldigna, Tavernes de Valldigna, Barx, Favara, Pinet, Xeresa, Xeraco, Rafelguaraf, 
Carcaixent, Alzira i Quatretonda. 
 
L’activitat de l’empresa Oil and Gas Capital SL és l’extracció de gas no convencional que 
comença amb uns estudis previs. El programa de treball del període d’investigació consistix en 
la perforació de diversos pous, l’estimulació per fractura hidràulica i la realització de test de 
producció. 
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La fractura hidràulica (Fracking) és un mètode ideat en EEUU. El seu objectiu és extraure gas 
atrapat en xicotetes bombolles dins de determinades roques. Per això es realitzen perforacions 
quilomètriques a través de les quals s’injecta un barrejat d’aigua, de sorra i prop de 600 
productes químics, dita barreja, en arribar a les roques les trenca i és quan s’allibera el gas.  
 
Les principals repercussions possibles en el medi ambient i en la salut de les persones són la 
emissió a l’atmosfera de contaminants, la contaminació d’aigües subterrànies degut als fluxos 
incontrolats de gas o fluïts causats per erupcions o derrames, la fuïta de fluids de fracturació i el 
vessament incontrolat d’aigües residuals. Els fluids de fracturació contenen substàncies 
perilloses i el seu reflux conté a més metalls pesats procedents del dipòsit, donat que entre els 
components de la barreja es troben vàries substàncies amb tota probabilitat cancerígens. A més 
a més, prop dels pous de gas es poden registrar contaminació de les aigües subterrànies amb 
metà, així com la de clorur potàssic, que provoca la salinització de l’aigua potable, a més de l’alt 
índex d’ocupació de terra degut a les plataformes de perforació, zones d’aparcament i maniobra 
de maquinària i camions i transport del gas. Degut a dita perillositat a França es va prohibir la 
utilització d’este mètode.  
 
Donat que diversos pobles anteriorment esmentats formen part de la comarca de La Safor, i 
tenint en compte que dita demarcació territorial és relativament reduïda, de 430 Km2, i que té 
una densitat de població de 426,49 hab/Km2 amb 31 municipis, entre els quals es troba Oliva. 
 
Donat que com a conseqüència d’eixa proximitat territorial entre el pobles de La Safor, 
qualsevol repercussió negativa en el medi ambient i en persones, i en el desenvolupament 
econòmic i social (turisme, agricultura, pesca, etc.) també ens podria afectar en major o menor 
mesura als ciutadans d’Oliva, és per això que proposem al Ple de l’Ajuntament la següent 
proposta d’ACORD 
 
 
PRIMER.- Declarar a Oliva municipi lliure de fracking, i també instem a la resta de pobles de 
la comarca de La Safor a que ho facen. 
 
 
SEGON.- Demanar al Ministeri d’Indústria un projecte de Llei que prohibisca l’ús de la tècnica 
extractiva de la fractura hidràulica “fracking”, en ares del principi de precaució, donat els riscos 
que suposa per a la salut de les persones i el medi ambient, a més de reclamar l’impuls d’un 
canvi de model energètic basat en les fonts renovables i netes, i en l’estalvi i eficiència 
energètiques, en lloc de dedicar els esforços a prolongar la dependència dels combustibles 
fòssils. 
 
TERCER.- Donar trasllat d’este acord al Ministre d’Indústria del Govern Espanyol, D. José 
Manuel Soria.” 
 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
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� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo el que faré serà llegir el contingut de la moció, encara 
que per anticipat done les gràcies a la resta de grups polítics, que s’han adherit, i a la 
fi, de forma conjunta tots participaran d’ella i per tant és una satisfacció vore la 
preocupació que han manifestat la resta de grups polítics de l’ajuntament, per un fet 
com aquest. I llig la moció, que diu.” 

 
� Sr. alcalde: “Disculpe. La moció està dictaminada, i no procedeix la seua lectura. Si 

vol explicar-la.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Doncs l’explique. La veritat és que el fet de la moció és 

precisament declarar Oliva, com diu la proposta d’acord, lliure de fracking, i al 
mateix temps instar a la resta de municipis de la Safor perquè ho facen; a banda de 
demanar al Ministeri d’Indústria un projecte de llei que prohibesca l’ús de la tècnica 
extractiva de la fractura hidràulica, que es diu fracking, que és una terminologia 
anglesa; amb vista al principi de precaució, pel risc que suposa per a la salut de les 
persones i el medi ambient, a més de reclamar l’impuls d’un canvi de model 
energètic basat en les fonts renovables i netes, i en l’estalvi i eficiència energètiques, 
en lloc de dedicar els esforços a prolongar la dependència dels combustibles fòssils. 
I la tercera proposta d’acord seria traslladar la proposta d’aquesta al ministeri 
d’Indústria espanyol, D. José Manuel Soria. Efectivament davant la preocupació que 
existeix, per la proposta que s’ha fet; recordem que el 10 de gener de 2011 es va 
publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat una resolució per la qual s’autoritzava fer 
una série de proves a una empresa determinada; en aquest cas, l’empresa es diu Oil 
and Gas Capital SL. És evident que espanyola no és, ni d’ací, de la comarca de la 
Safor tampoc. És una forma extractiva de gas de les roques, que la veritat per la seua 
forma d’utilitzar i aplicar aqueixa activitat, pot ser molt perillosa, no només per a la 
contaminació dels aqüífers sinó també ambiental, i sobretot per a la salut de les 
persones. Estem parlant d’una perforació en diversos punts, o diversos pous, que es 
van amb perforacions quilomètriques on s’injecta tot un barrejat de productes 
químics, més de 600 productes químics, i entre els quals sospitem que alguns d’ells 
poden ser altament cancerígens. Estem parlant que una vegada injectat en la roca 
tots els productes químics, es produeix una reacció, trenca la roca i extrau de la 
bambolla de la roca el gas; el has es pot extraure a la superfície, però també de 
vegades dóna la casualitat, i la perillositat, que el gas vaja a parar directament als 
aqüífers, per la qual cosa els pot contaminar, a més dels productes que s’injecten en 
les perforacions quilomètriques, com dic, en els mateixos orificis per traure el gas. 
És un fet molt perillós, com he dit, a França per exemple està prohibida l’activitat, 
aquesta forma de traure gas de les roques; i per tant estem parlant d’un mètode ideat 
als Estats Units i que ara volen aplicar-ho, pels interessos econòmics que hi ha de 
determinades empreses que es dediquen a aquest tipus d’activitat, la qual cosa aniria 
i redundaria negativament en els pobles de la comarca de la Safor. Estem parlant de 
sis municipis de tots els proposats; encara que Oliva no estiga dins dels sis 
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municipis, però tots sabem que pel reduït territori de la comarca de la Safor, allò que 
afecta un municipi del costat, ens pot afectat, amb més o menys virulència, al nostre. 
Per tant és una forma de curar-nos en salut. És una forma de dir no a aquesta forma 
d’extraure gas de les roques, per la seua contaminació i perillositat. A més que de tot 
això també ocupen una part, una zona important per poder fer les prospeccions, a 
més del trànsit de vehicles, i material, que això també impacta de forma negativa en 
tot l’entorn, i sobretot en tota la zona on es desenvolupa. Per tant, tenint en compte 
que la comarca de la Safor estem parlant d’un municipi que a dures penes té 430 
quilòmetres quadrats, i una densitat de 426 habitants per quilòmetre quadrat, i tenint 
en compte el que ja he dit, que afecta, a causa de les reduïdes dimensions de la 
comarca de la Safor allò que afecta al municipi del costat també pot afectar al 
nostre, doncs proposem al Ple aquestes tres propostes d’acord, que com he dit torne 
a agrair la voluntat dels grups polítics per haver-se adherit, i a la fi, de forma 
conjunta, eixirà.” 

 
� Sr. Aparisi Romero: “Estem completament d’acord amb tot el que s’ha comentat; i 

ja que estem pràcticament tots units en aquesta moció, crec convenient que per part 
del representant de l’Ajuntament d’Oliva en la Mancomunitat de Municipis de la 
Safor, es puguera traslladar aquesta proposta perquè no siga només la ciutat d’Oliva 
sinó tota la comarca completa que vaja en conjunt contra aquest tema, i poder tindre 
més força. Simplement el mateix document que aprovarem ací per totes les forces 
polítiques, que es puga recolzar per la mancomunitat. Simplement és que es 
trasllade. Que s’afegesca el punt a la proposta.” 

 
Atés que, en el transcurs de les intervencions el regidor Sr. Aparisi Romero ha formulat 
verbalment esmena d’addició, en el sentit de trametre certificat de l’acord, també, a la 
Mancomunitat de Municipis de la Safor. Esmena que s’accepta per unanimitat i 
s’incorpora al dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori de 20 de 
març de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda a aprovar la moció transcrita, i en 
conseqüència acorda: 
 
Primer.- Declarar a Oliva municipi lliure de fracking, i també instem a la resta de 
pobles de la comarca de La Safor a que ho facen. 
 
Segon.- Demanar al Ministeri d’Indústria un projecte de Llei que prohibesca l’ús de la 
tècnica extractiva de la fractura hidràulica “fracking”, en ares del principi de precaució, 
donat els riscos que suposa per a la salut de les persones i el medi ambient, a més de 
reclamar l’impuls d’un canvi de model energètic basat en les fonts renovables i netes, i 
en l’estalvi i eficiència energètiques, en lloc de dedicar els esforços a prolongar la 
dependència dels combustibles fòssils. 
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Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor i al 
Ministre d’Indústria del Govern Espanyol, D. José Manuel Soria. 
 
 
VUITÉ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT D’OLIVA, PER AL 
MANTENIMENT PER PART DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE LA 
SECCIÓ D’ESTUDIS ARQUEOLÒGICS VALENCIANS - SEAV.  
 
 
Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Municipal Gent d’Oliva, sobre 
l’assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal: 
 

“MOCIÓ 
La Secció d’Estudis Arqueològics Valencians – SEAV dependent de la Diputació Provincial de 
València, a més d’impulsar els treballs arqueològics per al coneixement del passat del Poble 
Valencià i dels múltiples municipis de la província, ve des de fa anys realitzant excavacions 
arqueològiques en jaciments bàsics d’acord amb plans d’investigació de llarg abast, amb la 
finalitat de recolzar tècnicament i materialment el muntatge de museus arqueològics municipals 
com a lliçons vives d’Història, posar jaciments en valor com a museus a l’aire lliure, a més de 
donar a conéixer a la Comunitat Científica Nacional i Internacional els processos i els resultats 
de les diverses i múltiples tasques arqueològiques dutes a terme per la institució. 
 
Com a mostra d’això, valga la publicació de les tasques realitzades, només en els dos últims 
anys, a través de la mateixa Direcció de la Secció (SEAV) és a dir 2011 i 2012, la qual ens 
oferix els resultats obtinguts en les excavacions realitzades en quatre importantíssims jaciments, 
com són Cova Foradà d’Oliva en la seua ocupació Musteriense durant el Paleolític Mitjà, cap al 
40.000 abans de Crist; Cova dels Mosseguellos de Vallada en la seua ocupació Magdaleniana 
cap al 12.000 abans de Crist al final del Paleolític Superior; poblat ibèric de Carmoxen a 
Moixent, amb dos ciutats superposades i importants materials ibèrics i d’importació del 
Mediterrani Oriental, concretament de Grècia i Fenícia, destacant tres magnífiques àmfores de 
grans dimensions que van poder contindre saladures, vi, oli o gra; necròpolis del poblat anterior 
amb la troballa d’un forn de grans dimensions per a la fabricació de calç, per a ús, 
presumiblement, en la pròpia necròpolis o en el poblat immediat de Carmoxen. 
 
 
A tot això cal afegir, els Seminaris d’Estudi, Cursos i Simposis realitzats, ens els que hauria que 
destacar: El II Simposi “El Túria: Riu de Vida” des del 15 al 17 de juny del 2011 i el III 
Simposi des del 13 al 15 del mateix mes, presentant-se vint-i-sis ponències pels vint-i-quatre 
investigadors i catedràtics participants. 
 
Al XIII i XIV Seminaris d’Estudi sobre Art Prehistòric, celebrats del 5 a 7 de juliol en 2011 i 
del 3 al 5 de juliol en 2012, es van presentar vint ponències pels vint investigadors i catedràtics 
que les van oferir. 
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Els dos Seminaris d’Estudis sobre Llengües i Epigrafia Antigues es van celebrar del 12 al 14 de 
juliol en 2011 i del 10 al 12 de juliol en 2012, amb 24 ponències de 15 catedràtics i 
investigadors. 
 
Quatre visites d’estudi a altres tants jaciments arqueològics van completar l’activitat dels quatre 
seminaris.  
 
Dos Cursos d’Història es van celebrar, el XXXII del 18 al 22 de juliol del 2011 i el XXXIII des 
del 16 al 27 de juliol del 2012, el primer va tractar sobre temes diversos de gran actualitat i el 
segon sobre la Constitució de Cadis i sobre el Compromís de Casp, amb motiu dels respectius 
aniversaris. 16 catedràtics i investigadors van exposar 14 ponències. 
 
El VI Curs de Ciències i el VII van ser impartits íntegrament pel Dr. González de Posada, que 
va oferir 10 lliçons sobre Cosmologia i sobre la Constitució de Cadis. 
 
També cal destacar la creació de la Universitat Valenciana d’Estiu, firmant el Conveni la 
Universitat Catòlica de València i la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, a la qual cosa es 
van adherir diversos ajuntaments de la província de València. 
 
Darrere de la relació de moltes altres activitats realitzades per la SEAV, s’oferixen les dels seus 
col·laboradors Clara Zanón Pastor, Miguel Herrero Cortell, Nemesi Jiménez Jiménez i Laura 
Egido Alcaid, en les seues especialitats pròpies d’investigació, documentació i restauració. 
 
El capítol de les publicacions, essencial per a donar a conéixer les investigacions pròpies i les 
alienes, arreplega l’edició del número 1 de la Sèrie Aigua i Vida, amb les ponències del I 
Simposi; els Diversa IX i X dels Seminaris d’Art Prehistòric; Sèrie Històrica 32 dels cursos 
d’Història, Elea 11 i 12 dels Seminaris de Llengües i Epigrafia Antigues; els calendaris 
arqueològics del 2011 i 2012 i els números 10-11-13-14 i 15 de la Sèrie Popular. En total 10 
nous números que totalitzen 10.000 nous exemplars amb textos arqueològics i més d’un milió 
de pàgines. 
 
Finalment cal ressenyar els intercanvis científics que aconseguixen a 133 centres d’investigació, 
universitats o de l’administració local i estatal i 21 estrangers; 106 biblioteques; 161 cronistes i 
347 investigadors a títol particular. En total sumen 747 els intercanvis científics. 
 
L’obra l’ha publicat la Impremta Provincial de la Diputació de València en cuidada edició de la 
Sèrie “La Labor…” núm. VI. 
 
El Partit Gent d’Oliva, sensibilitzat per la cultura, el saber i l’estudi de tot allò que faça 
referència al passat, present i futur dels valencians, i en particular al de les ciutadanes i 
ciutadans d’Oliva, i atés que incessantment ens arriben rumors, quasi sempre antesala de la 
notícia, que la dita secció (SEAV) en breu podria desaparéixer com a conseqüència dels retalls 
econòmics que La Diputació de València pensa dur a terme, és per tot això per la que elevem al 
Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’Acord: 
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PRIMER.- Que la Diputació de València mantinga i continue recolzant tècnica, humana i 
econòmicament a La Secció d’Estudis Arqueològics Valencians – SEAV, tal com ve fent-ho 
durant els últims anys. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’este acord al President de la Diputació de València, D. Alfonso Rus 
Terol.” 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Aquesta moció que es presenta a través del Grup 

Municipal Gent d’Oliva, és perquè efectivament, com bé ha dit el secretari de 
l’ajuntament, per demanar a la diputació, i al seu responsable màxim, que és el 
president de la Diputació, que és el Sr. Alfonso Rus Terol, que mantinga i continue 
recolzant econòmicament i humanament, amb material humà, igual que ho està fent 
els últims anys, la Secció d’Estudis Arqueològics Valencians. De forma abreujada 
SEAV. Diran vostés, com és que encara? No sé si vostés han tingut la possibilitat 
que a conseqüència de la retallada que es pretén portar a cap, a causa de la situació 
econòmica roín que estem patint, es pretén portar a cap en la Diputació de València, 
s’ha parlat, o existeix la possibilitat, més que real, que aquesta secció d’estudis 
arqueològics valencians desaparesca. Això es basa en una série d’informació, que 
evidentment no diré jo ací quines són els fonts d’informació que tinc, però us puc 
assegurar que efectivament les fonts d’informació són totalment fidedignes, de 
persones de confiança, i a més molt rellevant, podríem parlar de catedràtics molt 
rellevants a la Comunitat Valenciana, també de persones estudioses, investigadors, 
etc. Han demanat per escrit al mateix president de la diputació que no retalle per ahí, 
perquè la veritat és que seria una llàstima que es perdera aquesta secció. Per a Oliva 
la secció aquesta és molt important. Estem parlant d’una secció que a més 
d’impulsar els treballs arqueològics per a coneixement del passat del poble valencià 
dels múltiples municipis de la província, ací a Oliva precisament tots sabem dels 
treball que s’han realitzat en la Cova Foradada. Un importantíssim jaciment 
arqueològic, possiblement dels més importants de la Comunitat Valenciana, i 
possiblement també de tot el territori espanyol, on la veritat és que aquesta secció, 
dirigida per unes persones molt competents, han fet un treball magnífic, i han posat 
en valor una série de documents, en forma de restes arqueològiques, que formen part 
i ens diuen molt del que ha sigut el passat del nostre poble, de les nostres arrels com 
a poble; i per tant estem parlant d’una informació importantíssima per a tots els 
ciutadans; no només de tota la Comunitat Valencians sinó de l’estat espanyol, i 
especialment per als olivers. A banda d’aquestos treballs d’arqueologia que s’han fet 
a Oliva, també se n’han fet altres en diferents punts de la comarca de la Safor, i 
altres llocs de la Comunitat Valenciana, on com dic també s’han tret a la llum 
rellevants jaciments arqueològics, que d’una forma o altre, entre tots estem escrivint 
un poc, o s’ha escrit, gran part de la història dels nostres avantpassats. A banda 
d’això, de tot el tema de la secció d’arqueologia, s’han fet vàries publicacions, 
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publicacions molt importants; a més d’això, diversos seminaris d’estudis; a més 
cursos d’història, la creació de la Universitat Valenciana d’Estiu firmant un conveni 
amb la Universitat Catòlica de València i la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, 
a la qual es van adherir molts ajuntaments, a més de diverses i múltiples 
publicacions; la veritat que dir-ho tot es faria massa llarg i l’aparell aqueix 
començaria a parpellejar, i jo crec que com tots tenim la moció al davant no cal que 
diga amb detall tot el que es diu en ella. I a més d’això, una série d’intercanvis 
científics, que han possibilitat que cada dia tinguem més en compte el nostre passat i 
posem més en valor la nostra cultura i tot allò que fa referència als valencians en 
aquest aspecte. El Partit Gent d’Oliva, sensibilitzat per la cultura, i el saber i l’estudi 
de tot allò que faça referència al passat, present i futur dels valencians, i com he dit 
en particular dels ciutadans i ciutadanes d’Oliva, com he dit, tenint en compte els 
rumors que no acaben, que sempre són l’antesala de la notícia, i per intentar d’una 
forma o altra, curar-nos en salut, proposem dos acords, com ja s’ha llegit, que la 
Diputació de València mantinga i continue recolzant tècnica, humana i 
econòmicament la Secció d’Estudis Arqueològics Valencians – SEAV, com ve fent-
ho durant els últims anys. I també donar trasllat d’aquest acord al president de la 
Diputació de València, D. Alfonso Rus Terol. Bàsicament és això.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “El nostre grup també donarà suport a la moció presentada pel 

partit Gent d’Oliva, ja que pensem que aquest ajuntament ha d’estar al costat de la 
cultura i el seu patrimoni local, cm sempre ha estat, i ha de treballar conjuntament, 
colze a colze, amb la Diputació Provincial de València, com sempre s’ha fet.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Hem escoltat al proponent de la moció que la basa en unes 

fonts que té, però no des de la seguretat; per això, m’agradaria llegir una nota que 
ens esclariria que he sol·licitat a la diputació i que m’han tramés, i que diu “Els fons 
i treballs de la secció que ha dirigit fins la seua jubilació José Aparicio, es 
reincorporaran al servei i al seu Museu de Prehistòria. El Servei d’Investigació 
Prehistòrica, SIP, de la Diputació de València incrementarà la seua activitat a partir 
d’ara, ja que la Secció d’Estudis Arqueològics, SEAV, que es va desmembrar en el 
seu moment, torna a integrar-se en el servei i el seu Museu de Prehistòria. La secció 
d’estudis que José Aparicio Pérez ha dirigit fins la seua recent jubilació, vindrà a 
incrementar els mitjans que el SIP i el seu Museu de Prehistòria disposen, i a 
facilitar l’ampliació i caràcter acadèmic homologat de la seua activitat d’excavació 
arqueològica, restauració, conservació i digitalització de fons i arxius documentals, 
catalogació de peces museables, activitat investigadora i editora del SIP, i la posada 
en valor del seu patrimoni. Els fons de la SEA, convenientment inventariats i 
catalogats amb criteris científics homologats, passaran també a enriquir la col·lecció 
del SIP, declarada patrimoni històric nacional des de 1964. El SIP, que es va crear 
en l’any 1927, i el Museu de Prehistòria de València, tenen en l’actualitat amb més 
de vint professionals entre arqueòlegs, investigadors, restauradors, conservadors, i 
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personal d’administració i serveis, que garanteixen amb el seu treball diari l’aporta 
de la Diputació de València per la recuperació, investigació, posada en valor, i gaudi 
col·lectiu del riquíssim patrimoni arqueològics valencià. El retorn al SIP d’aquesta 
secció, desmembrada del mateix en l’any 2000 en virtut d’un conveni, ja acabat, 
amb la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana i de la Llengua, constitueix sense 
dubte una excel·lent notícia per al món de l’arqueologia en particular, i per a tota la 
societat valenciana en general; amb la qual cosa l’àrea de Cultura de la Diputació de 
València renova la seua aposta per desenvolupar una tasca de primer nivell, tant en 
la investigació, excavacions i recuperació de peces, com en la difusió del patrimoni 
valencià.” Amb la lectura d’aquesta nota que vaig sol·licitar i que m’han tramés, es 
posa de manifest que la diputació continua mantenint el servei. I que simplement ha 
passat al SIP, perquè la persona que ho portava des del SEAV s’ha jubilat amb més 
de 70 anys.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que en principi ens alegra que diga vosté que 

se li donarà continuïtat, dins d’un altre organisme; val, molt bé. em sembla que és el 
que pretenem a través d’aquesta moció, i també el que pretenien, perquè ara segons 
sembla ser que la cosa estiga, o pretenen encara moltíssimes persones, com he dit, 
personalitats, que han sigut ells personalment els qui han fet la petició al mateix 
president de la diputació. Això no ho invente. Jo tinc documentació per justificar-ho, 
el que passa és que no tinc per què dir el nom de les persones que li han fet la 
petició. De totes formes m’alegre que siga així, que se li done continuïtat, encara 
que siga des d’un altre organisme, en aquest cas el SIP; i com diu la moció el que 
volem és això, que continue el SEV, encara que siga dins d’un altre organisme, en 
aquest cas, però amb el seu material humà, econòmic, com s’ha recolzat fins ara, 
etc. De totes formes, jo crec que és procedent votar la moció ja que està ací, que es 
votarà, i cadascú votarà tenint en compte que de vegades, com he dit, curar-se en 
salut, que per part de Gent d’Oliva se li faça arribar al president de la diputació la 
voluntat majoritària d’aquest ajuntament perquè continue, efectivament, i molts anys 
que dure aquesta Secció d’Estudis Arqueològics Valencians.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular, la veritat és que a la moció no li trobem 

sentit, després del que coneixem que s’està fent-se. Li repetesc que el SEAV estava 
dirigit per una persona que s’ha jubilat, amb més de 70 anys, i que en el SEAV ja no 
hi havia ningú més. Per tant, tot el que formava part del SAEV, tot, el patrimoni, 
ben inventariat i catalogat per experts, ha passat al SIP, on hi ha més de 20 
professionals, i que continua mantenint-los la diputació. Per tant, que arribara a la 
diputació, sabent el que sabem, l’explicació, i que en cap moment s’ha dit que anava 
a retirar-se el servei, simplement el que va passar va ser que la persona es jubila, 
passa al SIP i continua tot igual. Continua mantenint-se, per part d’aquest grup del 
Partit Popular que votàrem a favor d’aquesta moció, sabent les dades que tenim i 
que les hem posades en coneixement de tots, la veritat és que ho trobaríem un poc 
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absurd, per tant nosaltres la moció no la votarem. Perquè tenim controlat que el 
servei està donant-se i ja per part del Partit Popular ací va arribar una moció que 
vostés sí que la van desfer i modificar, per a deixar-la en no res, afavorint el 
patrimoni, la cultura, i que continuara conservant-se” 

 
� Sr. alcalde: “Com a proponent té la paraula i acabarà dient si vol continuar 

endavant amb la moció que proposa o no.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Ja de bestreta dic que sí que vull continuar endavant amb 

la moció. Faltaria més. Perdonen. Evidentment que la persona que estem parlant, el 
màxim responsable, va a jubilar-se ara; però és que a banda d’ell, també hi ha 
persones que col·laboren directament en el servei aquest; almenys quatre persones 
que estan ací en la moció, com són Clara Zanón Pastor, Miguel Herrero Cortell, 
Nemesi Jiménez Jiménez i Laura Egido Alcaid; aquestes persones són 
col·laboradores directes, que treballen en aqueixa Secció de Serveis Arqueològics 
Valencians, i per tant volem que continue; independentment que es jubile la persona 
que estem parlant; però que no jubile el Servei Arqueològic Valencià, d’estudis. Per 
tant és una forma de manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Oliva en aquest sentit: 
no demanem la lluna. Només demanem que continue, com fins ara s’ha fet. I per 
tant és una manifestació de la voluntat d’un consistori; i res més. Ací no parlem que 
a partir d’ara s’ha de posar més. No. Volem que es continue recolzant com fins ara 
s’ha fet. encara que soga a través d’un altre organisme. I faltaria més que la voluntat, 
o l’opinió d’aquest consistori no puguera arribar-li, en forma de moció al màxim 
responsable de la diputació, el Sr. Alfonso Rus Terol.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Salazar Cuadrado, i del Sr. alcalde, David González Martínez (12 vots a 
favor: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, 1 del 
Grup Gent d’Oliva), en contra dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, 
Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i 
Sra. Gascón Escrivá, (7 vots en contra del Grup PP), i l’abstenció dels regidors Sr. Peiró 
Sanchis i Sra. Pastor Bolo (2 abstencions del Grup Projecte Oliva),acorda: 
 
Primer.- Que la Diputació de València mantinga i continue recolzant tècnica, humana i 
econòmicament a La Secció d’Estudis Arqueològics Valencians – SEAV, tal com ve 
fent-ho durant els últims anys. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al President de la Diputació de València, D. 
Alfonso Rus Terol. 
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En el torn d’explicació de vot es produeix la manifestació que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. Canet Llidó: “Ràpidament, simplement dir que nosaltres hem votat a favor de la 

proposta perquè estem en contra de totes les retallades que vagen en detriment de la 
cultura, com és en aquest cas la supressió d’una entitat que estava adquirint i portant 
endavant una série d’activitats. Comprenem el que ha dit la Sra. Escrivá, ens sembla 
molt raonable; però des d’aqueix punt de vista, com hem vist tantes vegades, amb el 
subterfugi un xicotet canvi, una xicoteta modificació, s’ha suprimit diners destinats 
a sanitat, cultura, etc. en previsió, i preventivament, votem a favor d’això perquè no 
es produesquen més retallades en la cultura.” 

 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN. 
 
 
NOVÉ. DONAR COMPTE DE L’ACTE DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 1 
DE GANDIA, D’ESTIMACIÓ DE RECURS DE REFORMA INTERPOSAT PEL 
MINISTERI FISCAL. 
 
Es dóna compte de l’acte d’estimació del recurs de reforma interposat pel Ministeri 
Fiscal, contra la resolució de 17 de gener de 2013, en les Diligències prèvies del 
procediment abreujat núm. 000224/2013, de 25 de febrer de 2013, del magistrat-jutge 
Cristian B. Mann Haeger, del Jutjat núm. 1 de Gandia. Acte dictat perquè el Ministeri 
Fiscal va interposar recurs de reforma contra la resolució de 17 de gener de 2013, pel 
qual s’acordava el sobreseïment provisional de les actuacions. S’acorda rebre declaració 
testifical del Sr. Alberto Bañuls Navarro i Sra. Gemma Empar Frasquet Carbó, i a la 
Sra. Mª Consuelo Escrivá Herraiz. Que es pose la resolució en coneixement del 
Ministeri Fiscal i a la resta de parts, i que es previnga les parts que contra la resolució 
podran interposar recurs d’apel·lació en el termini de cinc dies, a comptar des del 
següent de la notificació. 
 
Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. Canet Llidó: “En el plenari passat va vindre a donar-se compte del fet que 

dimarts, 19 de febrer, arribava a l’Ajuntament d’Oliva una notificació del Jutjat 
d’Instrucció núm. 1 de Gandia, en relació a les diligències prèvies del procés relatiu 
al procediment abreviat 224/2013, tot comunicant la incoació de diligències prèvies, 
i al mateix temps el sobreseïment de les actuacions, per no ser els fets constitutius 
d’infracció penal, deia. I posteriorment, el 15 de març, també ha arribat un acte, del 
mateix jutjat d’instrucció, en el qual ens diu que per part del Ministeri Fiscal, s’ha 
interposat un recurs de reforma contra l’esmentada resolució que comentàvem, de 
data 17 de gener de 2013, pel qual s’acordava el sobreseïment provisional de les 
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actuacions, amb la qual cosa tindran lloc unes declaracions testificals d’uns 
representants dels propietaris afectats de la urbanització Aigua Blanca IV, i també 
de la Sra. Xelo Escrivá. Això és el que ara ve a donar-se compte; pràcticament la 
mateixa intervenció que nosaltres vam fer en el plenari passat, la podríem rubricar o 
subscriure ara; no afegirem aquella part que tant li molesta a la Sra. Escrivá de 
l’estrambòtic cas de la marjal, però diem que nosaltres acollim aquest acte, que va 
vindre el 15 de març, del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Gandia, amb la mateixa 
actitud amb què hem assistit totes les vegades anteriors que s’ha donat compte 
d’aquest tema. De forma discreta, cautelosa, i per descomptat respectuosa. De fet ja 
déiem en la passada intervenció que nosaltres preníem la notificació del plenari 
passat amb la mateixa actitud que havíem assistit a l’enviament a la Fiscalia de la 
documentació, o dels papers que posaven en inici aquesta investigació. Déiem que 
nosaltres havíem assistit amb aqueix mateix respecte, ni més, ni menys. Doncs bé, 
subscrivim totalment, i amb la mateixa actitud que vam manifestar el plenari passat, 
fa ara un mes, nosaltres continuen i continuarem, per descomptat.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Per la meua banda, pràcticament són les mateixes paraules 

que ha dit el portaveu de Bloc-Compromís. Crec que en aquell cas era el 
sobreseïment; la intervenció va ser molt clara, i per tant quan es va transmetre a la 
Fiscalia inicialment la petició dels propietaris, nosaltres vam estar d’acord, perquè 
considerem que si els propietaris volen que s’esclaresquen les coses, nosaltres també 
volem el mateix. Nosaltres participarem amb la mateixa paciència, amb el mateix 
interés que ho hem fet sempre, i així continuarem, i amb la mateixa prudència; com 
sempre hem fet. També vull ratificar que el Grup Socialista sempre estarà en 
defensa dels interessos generals, per davant d’interessos partidistes. Per a nosaltres 
el ciutadà va per davant de tot i continuarem treballant en la mateixa línia. Abans, 
ara, i sempre.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Jo he estat escoltant totes les intervencions, respecte l’acte 

anterior, de l’última vegada, i les intervencions que feia el Sr. Canet, on deia que li 
va sorprendre moltíssim, que dilluns dia 27 d’agost els demana la Fiscalia que 
remeten la documentació. I jo li diria, Sr. Canet que nosaltres i la llavors alcaldessa, 
com diu vosté, el que vam fer va ser elevar l’acte, i li ho vaig repetir moltes vegades. 
Vosté sembla que no ho té clar; remetre. I després el que va passar és que ja es van 
encarregar molt bé que qui estiguera ací en l’Alcaldia per remetre tota la informació 
no fóra el Partit Popular, perquè aleshores nosaltres sí que era el que vosté deia, que 
l’hauríem tramesa tota, però tota. Per tant jo espere, i espere, i segur que serà així, 
que vostés l’hauran tramesa tota. Després, pel que feia referència a la Sra. Morell, 
diu que no es van oposar, Sra. Morell, que els ciutadans denunciaren; però vostés no 
van remetre a la Fiscalia quan en 2009 els propietaris afectats ja li van dir que ho 
elevara. Vostés van donar la callada per resposta i no van dir res. Parlava el plenari 
passat de política mediocre; vosté. No feia una intervenció tan curta, i tan plana, i 
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diguem-ne calladeta com la d’ara. Parlava el plenari passat de política mediocre, 
referint-se al Partit Popular; i que vam enviar reculls de premsa, i bé, deuen haver 
vist alguna cosa, Sra. Morell; o a la millor no eren només retalls de premsa. Estaven 
tranquils. Continuen tranquils. Veritat? Molt bé. Jo no sé on estan ara, perquè no 
entenc, si estan tan tranquils, com utilitzen vostés un cotxe oficial per a desplaçar-se 
a uns advocats perquè els esclaresquen el tema aquest. Si ací algú s’ha de defensar 
perquè té alguna cosa, o ix alguna cosa, haurà de fer-ho de forma particular, no amb 
béns del ciutadà. Això és el que volia dir-li. També dir-li que parlava vosté de quatre 
sentències. Quatre sentències. Té clar aqueixes quatre sentències, Sra. Morell? 
Parlava que el jutge ja havia dit que no hi havia res. Però mire, el fiscal sí que 
sembla que va vore alguna cosa. I després, Sr. Fuster, vosté cometia un error dient 
que l’ajuntament denunciava l’ajuntament. Nou mesos analitzant la Fiscalia. Diu 
que jo després de nou mesos no estava contenta. Això és el que vosté em va dir, que 
jo després de nou mesos no estava contenta; però mire, Sr. Fuster, ja hem vist que la 
Fiscalia tampoc estava d’acord, ni contenta; veritat, Sr. Fuster? Em diu que nosaltres 
posàvem en dubte l’honradesa i honorabilitat, i jo no sé; qui ha de tindre clar el 
dubte pense que han de ser vostés. Després Sra. Morell vosté tornava a intervindre i 
deia que jo sembre el dubte en la remesa d’informació, i que a mi, textualment, em 
rebenta; aqueixa va ser la seua paraula, no meua; la seua paraula. A mi Sra. Morell, i 
perquè vosté ho entenga bé, perquè vosté aqueixa paraula l’entén, a mi no em 
rebenta les coses; a mi el que em rebenta són les coses mal fetes, les irregularitats, i 
que s’enganye el ciutadà. I finalitze. La Sra. Morell va finalitzar la seua intervenció 
amb una dita que a qui li pica, menja alls. Li torne a repetir; no estaran molt 
contents; deuen haver menjat vostés molt d’all, i deu estar picant-los moltíssim.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Un xicotet aclariment respecte al que ha dit la Sra. Escrivá. Jo 

efectivament vaig dir que em sorprenia. Em sorprenia perquè em prenc seriosament 
les paraules que vosté mateix diu en els plenaris. I com que vosté, a pesar del que 
ara intenta dir, llig literalment la seu intervenció, la seua, no són les meues paraules, 
de 31 de maig de 2012; vosté va dir "I torne a repetir, a vore, jo no sé si no s’han 
llegit el que s’ha presentat [a la fiscalia]. Tot l’expedient. Tot l’expedient, ni més, ni 
menys. Així de clar i ras" Simplement, si vosté ho va dir, jo confiava que això era 
cert. Després vaig comprovar que no ho era. No passa res, hem enviat quasi 2.000 
fulls; era la nostra obligació i es va fer. No hi ha cap problema. El que, afegesc un 
segon motiu de sorpresa, és el fet que vosté diga que vosté ho hauria enviat tot a la 
Fiscalia. Tota la documentació. I li explique el meu motiu de sorpresa. I és que 
nosaltres, el 5 de novembre, per exemple, vam haver de remetre al Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, a la sala del contenciós administratiu, la 
secció primera, el que havia demanat el TSJ; però no ho havia demanat el 5 de 
novembre, ho havia demanat el 30 de maig, i no se li havia tramés la documentació 
que havia reclamat. El 30 de maig de 2012. I quan el tribunal, el TSJ, ens ho va 
demanar per segona vegada, li ho vam trametre aquest govern, com ha fet sempre 
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que ens han reclamat documentació des de qualsevol jutjat. Li ho vam trametre, la 
documentació que vosté no va trametre, reclamada el 30 de maig. Quina 
documentació era concretament? No eren 2.000 folis, amb cinquanta plànols com 
l’altre expedient. No. Era bastant més senzill. Però no es va trametre. Concretament 
era un informe emés pel tècnic municipal, el Sr. Antonio Mansanet, de data 29 de 
març de 2011, com a prova documental sol·licitada per la lletrada Gemma Frasquet, 
que va haver de requerir per segona vegada el tribunal aquesta documentació, per no 
haver-se-li tramés a partir de quan ho havien demanat, el 30 de maig. I això va ser 
aqueix segon apercibiment, en el qual ens advertien de desobediència greu a 
l’autoritat judicial, per registre d’entrada 11.914; va arribar el segon el 31 d’octubre 
de 2012. Però el primer havia arribat el 30 de maig de 2012, i no es va trametre. I 
igualment va passar anteriorment, perquè dilluns 16 de juliol, aquest govern, el 
primer dia de gestió del nou govern, va haver de trametre uns documents també al 
contenciós administratiu número 2 de València, en el qual no demanaven 2.000 
fulls, com el fiscal, en demanaven uns pocs. Simplement demanaven, que ja ho 
havien demanat el 23 de maig de 2012; requerien que en el termini de deu dies li 
trametérem l’acta d’aprovació dels pressupostos de 16 de maig de 2011.” 

 
� Sr. alcalde: “Sr. Canet; vaja acabant que se li ha acabat el temps.” 
 
� Sr. Canet Llidó: “Un acord del Ple, i tres escrits encapçalats per D. Alberto. 

Disculpe.”  
 
� Sra. Morell Gómez: “Intentaré ser curta, perquè sembla ser que la Sra. Escrivá fins 

i tot ha de dir-me si parle molt, si parle poc, i fins i tot ella ha d’emetre judicis de 
valor per si pensa que hui he parlat poc. Jo continue ratificant el mateix que vaig dir 
el plenari passat, que hi ha molts problemes en l’ajuntament, i que ací aquest grup 
està per treballar diàriament, per solventar els problemes als nostres ciutadans. Així 
ho hem fet, i continuarem fent-ho. Si parle molt o parle poc crec que és cosa 
d’aquesta portaveu; en aquest cas, una decisió pròpia. Torne a dir-ho i ho torne a 
ratificar, perquè a mi no m’agrada fer debats estèrils, i moltes vegades ho fem; la 
Sra. Pastor és conscient que moltes vegades ens ho diu ella. Torne a dir el mateix, 
tractarem aquest cas com ho hem fet des del començament, amb paciència, amb 
prudència, i anteposant els interessos generals per davant dels interessos partidistes. 
Ho hem fet abans en el govern, ho vam fer en l’oposició, i ara que tornem a estar en 
el govern, tornarem a tractar tots els casos amb el mateix sentiment de dignitat, 
d’honradesa i de justícia. A qui li agrade bé, i a qui no li agrade, també.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, Sr. Canet, a vore, vosté té moltes sorpreses, no 

m’estranya; però jo pense que això que acaba de dir vosté, dient el que li va 
sol·licitar el contenciós, el dia 16 de juliol, com l’altre, ja he explicat massa vegades, 
massa vegades, i a vostés també els ho van esclarir certes persones, les advocades, 
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de per quina regla de tres això no s’havia tramés. Ara no vulguen fer-se un poc els 
despistats, per a dir el que hagen de dir; d’acord? Aqueix per un costat. I després, a 
vore, Sra. Morell, jo no m’he clavat si vosté parla molt o poc; si a mi això, la veritat 
és que no m’interessa. Jo li dic que ha sigut vosté, hui, molt calmada, molt 
previnguda, perquè l’altra vegada estava vosté molt altiva; sap el que vull dir-li? 
Parlant d’aqueixa paraula que utilitza vosté i tot això. I tinc clar que ací hi ha molts 
problemes; però un problema molt clar i molt greu és el d’Aigua Blanca, que l’han 
arrossegat vostés, i durant molts anys. Si tanta ganeta té vosté per treballar i de fer 
les coses bé per a tots, el que hauria d’haver fet era haver-se arromangat i que Aigua 
Blanca no estigueren ahí patint, i haver-lo solventat. I està clar que vostés 
treballaran per a tots per igual, però ací es demostra clarament en l’acte de la 
Fiscalia que no ho han fet per a tots per igual; perquè si haguera sigut així Aigua 
Blanca ja faria temps que estaria solventat. Per tant, vostés no treballen per a tots per 
igual. Tinga-ho clar. I no ho dic jo, a les proves em remet, perquè ahí estan.” 

 
 
 
DESÉ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ PLENÀRIA. 
 
El Sr. secretari dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 0739, fins 
el Decret núm. 1.080, l’extracte dels quals és el següent: 
 
� Decret núm. 739 Elevació de propostes a resolucions dels expedients 20010000051971 de 

GARCIA FERRANDO JOSEFA I RELACIÓ 

� Decret núm. 740 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
HOFFMANN ANDREA TERCHOUNE. EXTP. 20010000066798 

� Decret núm. 741 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BAÑULS PASTOR ROSA. Exp. 2001000066817 

� Decret núm. 742 Aprovació del padró de la taxa per utilització privativa i aprofitament 
especial del domini públic: quioscos, corresponent al exercici 2013 per 2209,90€ 

� Decret núm. 743 Aprovació de 6 liquidacions corresponent a CUESTA BERTOMEU 
ENRIQUE I ALTRES per un import d 106,47€ 

� Decret núm. 744 Elevació de propostes a resolucions d’expedients 20010000057107 de 
CISCAR GUILLEM FRANCISCO I RELACIÓ 

� Decret núm. 745 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MANUEL HUESCA ALBERT. EXP. 20010000066622 

� Decret núm. 746 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CHALCUALAN PUEDMAG ELSA JUDITH. EXP. 20010000066610 

� Decret núm. 747 Elevació de proposta a resolució els exp. 20010000062583 i altres de 
HEREDEROS DE JOSE COLLADO GIL. 
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� Decret núm. 748 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BELAKHDAR BOUCHNAFA MOHAMMED. EXP. 20010000066784 

� Decret núm. 749 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
HIPPMAN GUNTER. EXP. 20010000066781 

� Decret núm. 750 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
AUSTRAL GLOBAL CONSULTIN SL. EXP. 20010000061679 

� Decret núm. 751 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
RUSU NICOLAE. EXP. 20010000066771 

� Decret núm. 752 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
LAURENTIU PAUN. EXP. 20010000066765 

� Decret núm. 753 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l’any 2012 a L’ASSOCIACIÓ MOVIMENT DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 
ESCOLA D’ESTIU MARINA-SAFOR 

� Decret núm. 754 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l’any 2012 a L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PLATGES D’OLIVA 

� Decret núm. 755 Aprovació del reconeixement de l’obligació de 60€ en concepte 
d’inscripció al taller Costialnetwork a MARTA MILVAQUES CUCART a favor del 
Col·legi Nacional de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local 

� Decret núm. 756 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 44/09RC de 
DAVID MORENO GARCIA 

� Decret núm. 757 Donar de baixa del padró municipal per ser indegudament inscrits en el 
mateix a PAUL ADAMS I RELACIO 

� Decret núm. 758 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 290/2012 
DE VICENTE TOMAS MORERA 

� Decret núm. 759 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 308/2012 
DE FERNANDO MAS MATEO 

� Decret núm. 760 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 307/2012 
DE VICENTE TOMAS LLORCA Y JOSE MOLLA BENIMELI 

� Decret núm. 761 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 304/2012 
DE MARIA ARDID MORERA 

� Decret núm. 762 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 302/2012 
DE CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA 

� Decret núm. 763 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 301/2012 
DE FRANCISCO GILABERT PONS 

� Decret núm. 764 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 300/2012 
DE CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA 

� Decret núm. 765 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 299/2012 
DE VICENTE GILABERT PONS 

� Decret núm. 766 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 317/2012 
DE ANGELES CATALA CASTELLO 
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� Decret núm. 767 Incoació d’exp. De restauració de la legalitat urbanística núm. 
0000095/2012-ERU 

� Decret núm. 768 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 336/2012 
DE JULIA PEREZ MESTRE 

� Decret núm. 769 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 335/2012 
DE PILAR PUIG ESCRIVA 

� Decret núm. 770 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 334/2012. 
EXTPE. LUISA GILABERT ESCRIVA 

� Decret núm. 771 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 333/2012 
DE CONSUELO MOÑINOS VIDAL 

� Decret núm. 772 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 329/2012 
DE FRANCISCO SALORT PEREZ 

� Decret núm. 773 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 324/12 DE 
MARIA ISABEL PI APARISI 

� Decret núm. 774 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 323/2012 
DE MARIA LLORCA LLOPIS 

� Decret núm. 775 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 322/2012 
DE REFRESCO IBERIA SLU 

� Decret núm. 776 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 321/12 DE 
REFRESCO IBERIA SLU 

� Decret núm. 777 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 320/2012 
ISABLE ESCRIVA BERTOMEU 

� Decret núm. 778 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 319/2012 
DE FRANCK ESCRIVA I NATALIE CHRISTIAN ANIOTBEHERE, LILUZKA MARIA 
ANGLES IBAÑEZ, I BERNARD MARIE GEORGES, DIDIER HENRI RICHARD 
IZQUIERDO 

� Decret núm. 779 Concessió de tràmit d’audiència en Expt. D’ordre d’execució 318/2012 
DE BALBINA GUALDA CAMPOS 

� Decret núm. 780 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 315/2012 
DE SALVADOR CLIMENT SANCHIS 

� Decret núm. 781 Concessió de tràmit d’audiència en Exp. D’ordre d’execució 309/2012 
DE VICENTE LLOPIS ESCRIVA 

� Decret núm. 782 Autoritzar i facultar a JOSE FUSTER MORENO per a la compareixença i 
exercici d’accions en nom de l’Ajuntament d’Oliva en el Procediment Abreviat 
000673/2010 

� Decret núm. 783 Rectificar el DA núm. 4366/12 d’errada aritmètica del Decret de 
confiscació parcial de fiança definitiva de MIDASCON SL per obres d’Aigua Blanca 

� Decret núm. 784 Ordenar l’inici de l’expedient administratiu referent a la contractació de la 
pòlissa d’assegurança col·lectiva de vida dels membres de la corporació. PRIV-SEC/02-
2013 
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� Decret núm. 785 Aprovació de la nòmina del personal al servei de l’Ajuntament 
corresponent al mes de febrer 2013 

� Decret núm. 786 Concessió de llicència urbanística a JOSE FUSTER FRASQUET. EXP. 
000024/2013 

� Decret núm. 787 Aprovació del padró municipal de l’impost sobre béns immobles de 
característiques especials corresponent al exercici 2013 

� Decret núm. 788 Adjudicar els contractes privats de lloguer de solars en c/Joan Roís de 
Corella-Av. Morer per a aparcament públic 

� Decret núm. 789 Reconeixement de l’obligació de 5095,00€ a la mercantil NINOS 
GESTIO EDUCATIVA COOP. VALENCIANA 

� Decret núm. 790 Concessió a SERVIHABITAT XXI SAU llicència de segona ocupació. 
Exp. 000029/2013-LO 

� Decret núm. 791 Aprovació de la remissió de l’expedient administratiu sol·licitat al Jutjat 
del Contenciós Administratiu núm. 3 de València en procediment abreviat núm. 
000635/2011-P 

� Decret núm. 792 Ordre d’incoació del procediment de responsabilitat patrimonial. Exp. 
06/13 de ALFONSO GOSP ROJAS 

� Decret núm. 793 Autorització a la JUNTA LOCAL FALLERA D’OLIVA de la realització 
d’activitats durant el mes de març 2013 

� Decret núm. 794 Aprovació de la cancel·lació de compte corrent obert a l’entitat 
SOLBANC 

� Decret núm. 795 Concessió de llicència urbanística a MILEN BORISOV KOLEV. EXPT. 
000258/2012-OME 

� Decret núm. 796 Concessió de llicència urbanística a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
RONDA SUR, 7. EXP. 000010/2013-OME 

� Decret núm. 797 Concessió de llicència urbanística a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
DR ALEJANDRO FLEMING, 5. EXP. 000015/2013-.OME 

� Decret núm. 798 Concessió de llicència urbanística a JOAQUIN PEIRO JUAN. EXP. 
000011/2013 

� Decret núm. 799 Concessió de llicència urbanística a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
CTRA CONVENT 3. EXP. 000260/2012-OME 

� Decret núm. 800 Autorització de la comissió de serveis a RAFAEL ALVAREZ GOMEZ 
per a ocupar un lloc d’agent de policia local vacant en la plantilla de l’Ajuntament de Torís.  

� Decret núm. 801 Sol·licitud a LA DEMARCACIÓ DE COSTES autorització per al 
projecte de serveis de temporada per a l’any 2013 

� Decret núm. 802 Concessió de llicència de gual permanent a FRANCISCO JOSE 
CARDONA GERMAN. EXP. V021/2013 

� Decret núm. 803 Concessió de llicència de gual permanent a JOSE DOMINGO PARRA 
LLORCA 

� Decret núm. 804 Autoritzar la transmissió de l’activitat de l’expedient CA142/2012 a 
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TELECHEAP 

� Decret núm. 805 Autoritzar la transmissió de l’activitat de l’expedient CA009/2013 a 
ASEPYMES CB 

� Decret núm. 806 Autoritzar el canvi de titularitat de l’activitat a MAREJOL OLIVA SC. 
EXPT. LC 019/2013 

� Decret núm. 807 Autoritzar el canvi de titularitat de l’activitat a EL SOMNI CB. EXP. LC 
017/2013 

� Decret núm. 808 Concessió de llicència ambiental a LAURA LLODA SERRANO. EXP. 
LA 108/2011 

� Decret núm. 809 Concessió de llicència ambiental a JOSE LUIS ARLANDIS COLLADO. 
EPXTE LC 033/2012 

� Decret núm. 810 Concessió de llicència ambiental a MARIA DOLORES VERDU 
CLIMENT. EXP. LC 059/2012 

� Decret núm. 811 Declaració de baixa de gual permanent a MARIA LUISA MOLTO 
CARDONA. EXP. V106/2002 

� Decret núm. 812 Concessió de llicència de primera ocupació a CONSTRUCCIONES 
HISPANO GERMANAS SA. EXP. 000009/2013-LO 

� Decret núm. 813 Autorització a LA JUNTA LOCAL FALLERA D’OLIVA la realització 
d’activitats falleres 2013 

� Decret núm. 814 Concessió a JOAQUIN SALINAS GARCIA llicència per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos. Exp. 259/13 

� Decret núm. 815 Autorització per a la realització de LA XI QUARTA I MITJA MARATÓ 
DE LA CIUTAT D’OLIVA al CLUB L’ESPENTA 

� Decret núm. 816 Aprovació del compte justificatiu de VICENTE SANTACATALINA 
SANCHIS en concepte de ITV vehicle V95468VE 

� Decret núm. 817 Aprovació del compte justificatiu de ROSA MARIA SORIA ESCRIVA 
per import de 3000€ en concepte de Calderes de Sant Antoni 

� Decret núm. 818 Aprovació de l’aportació de la quota CALAIX JOVE, exercici 2013 per 
import de 500€ 

� Decret núm. 819 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l’any 2012 al CENTRE NTRA SRA. DE L’EMPAR (PREVENTOR) 

� Decret núm. 820 Autorització a la JUNTA LOCAL FALLER D’OLIVA la realització 
d’activitats de la FALLA L’INSTITUT 

� Decret núm. 821 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
KHLER HANS WENER. EXP. 20010000066871 

� Decret núm. 822 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MARTI GARCIA JOSE ANTONIO. EXP. 20010000066864 

� Decret núm. 823 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de BENITO MAÑO ANTONIO. EXP. 20010000064115 

� Decret núm. 824 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment del 
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valor dels terrenys de PROSONIA SL. EXP. 20010000064068 

� Decret núm. 825 Aprovació de la no liquidació ni reconeixement el dret en comptabilitat de 
l’impost sobre el valor dels terrenys per transmissió de GRUPO PROMOTOR 3000 
MARTIN SL. EXP. 20010000064076 

� Decret núm. 826 Aprovació de la no liquidació ni reconeixement el dret en comptabilitat de 
l’impost sobre el valor dels terrenys per transmissió de GRUPO PROMOTOR 3000 
MARTIN SL. EXP. 20010000064080 

� Decret núm. 827 Aprovació de la no liquidació ni reconeixement el dret en comptabilitat de 
l’impost sobre el valor dels terrenys per transmissió de GRUPO PROMOTOR 3000 
MARTIN SL. EXP. 20010000064075 

� Decret núm. 828 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre el valor dels 
terrenys de CAMPOVERDE PONCE JUAN CARLOS. EXP. E20010000064116 

� Decret núm. 829 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre el valor dels 
terrenys PARDO MULLOR VICENTE. EXP. 20010000064210 

� Decret núm. 830 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre el valor dels 
terrenys de COSTA MAURI CARLOS ANTONIO. EXP. 20010000065362 

� Decret núm. 831 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre el valor dels 
terrenys de GOMEZ GRANADOS PEDRO JOSE. EXP. 20010000065294 

� Decret núm. 832 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre el valor dels 
terrenys de COLLANTE LEON JOSE. EXT. 20010000065372 

� Decret núm. 833 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre el valor dels 
terrenys de CUENCA VALERO MARIA DEL MAR. EXP. 20010000065295 

� Decret núm. 834 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
TECNICOS DE MAQUINARIA GANDIA SL. 2001000066847 

� Decret núm. 835 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
COSTA AHZAHAR HOMES ESTATE AGENT SL. EXP. 20010000066841 

� Decret núm. 836 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MARY TIFFANY SUSAN. EXP. 20010000066855 

� Decret núm. 837 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
JIMENEZ MARTI JOSE RAMON. EXP. 2001000066844 

� Decret núm. 838 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MEKKI BOULEM. EXP. 20010000066908 

� Decret núm. 839 Elevació de propostes a resolucions dels exp. 20010000066599 de 
SUBMINISTRAMENTS IME SL I RELACIÓ 

� Decret núm. 840 Prorrogar el termini de vigència de la llicència concedida a CENTRO 
ECUESTRE OLIVA NOVA SRL per a la instal·lació i funcionament del Centre Hípic per a 
l’ús temporal fins al 11 de juny 

� Decret núm. 841 Sol·licitar a DEMARCACIÓ DE COSTES l’autorització per a la 
instal·lació de serveis de temporada en la platja d’Oliva 2013 

� Decret núm. 842 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial de 
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DANIEL ARDID LUNA. EXP. 07/13 

� Decret núm. 843 Concessió de llicència urbanística a MARIA GARCIA BERTOMEU. 
EXP. 000019/2012-OME 

� Decret núm. 844 Concessió de llicència urbanísitca a +DENTAL OLIVA SCP. EXP. 
000022/2013-OME 

� Decret núm. 845 Concessió llicència urbanística a JOSE MALONDA GILABERT. EXP. 
0000023/2013-OME 

� Decret núm. 846 Concessió llicència urbanística a CLAUDINE SIMOME PARE DE 
ESCRIVA. EXP. 0000025/2013-OME 

� Decret núm. 847 Concessió llicència urbanística a OPTICA OLIVA SL. EXP. 
0000016/2013-OME. 

� Decret núm. 848 Concessió llicència urbanística a JUAN JESUS GOMEZ BURGUILLO. 
EXP. 000017/2013-OME 

� Decret núm. 849 Reconeixement de l’obligació i aprovació de la despesa corresponent a la 
facturació del període de 08/01/2013 a 04/02/2013 de VODAFONE ESPAÑA SAU 

� Decret núm. 850 Aprovació de factura corresponent a serveis de ADSL del període del 
26/0/2013 al 25/02/2013 de CABLEUROPA SAU 

� Decret núm. 851 Reconeixement de l’obligació i aprovació de la despesa corresponent a 
facturació del període del 21/12/2012 al 20/01/2013 de VODAFONE ESPAÑA SAU 

� Decret núm. 852 Concessió a IGNACIO BRINES LATORRE llicència de segona 
ocupació. Exp. 000036/2013-LO 

� Decret núm. 853 Concessió de llicència ambiental a VIRAUTO SC. EXP. LA 003/2012 

� Decret núm. 854 Expedició del certificat de declaració de responsable de comunicació 
ambiental a GESTORIA DOMENECH SL. EXP. CA014/2013 

� Decret núm. 855 Declaració de desistiment i procedir a l’arxiu de la petició de llicència 
d’obra menor a JOSE MANUEL YAÑEZ RIO. EXP. 000135/2011-OME 

� Decret núm. 856 Declaració de desistiment i procedir a l’arxiu de la petició de llicència 
d’obra menor a RODEWALD, ROTHAR. EXP. 000207/2011-OME 

� Decret núm. 857 Concessió de llicència urbanística a ROSA MARIA PASTOR MORERA. 
EXP. 000248/2012-OME 

� Decret núm. 858 Concessió de llicència urbanística a INMACULADA IBIZA COTS. EXP. 
000042/2013-POME 

� Decret núm. 859 Denegació de llicència urbanística a CRUZ ROJA ESPAÑOLA-
ASAMBLEA LOCAL OLIVA. EXP. 000178/2012-OME 

� Decret núm. 860 Concessió de llicència urbanística a JUAN FUSTER PIERA. EXP. 
000031/2013-OME 

� Decret núm. 861 Aprovació de la concessió d’ajudes econòmiques individualitzades a 
MIGUEL A. NAVAS LA HOZ I RELACIÓ 

� Decret núm. 862 Incoació d’expedient d’ordre d’execució a COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS AVDA. SISTERON 11. EXP. OE 313/2012 
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� Decret núm. 863 Incoació d’expedient d’ordre d’execució a VICENTE RIERA MORATO. 
EXP. OE 177/2012 

� Decret núm. 864 Incoació d’expedient d’ordre d’execució a JOSE OLTRA MIÑANA. 
EXP. 53/2012 

� Decret núm. 865 Incoació d’expedient d’ordre d’execució a ROSA ANA ALEMANY 
BELTRAN. EXP. 141/2012 

� Decret núm. 866 Incoació d’expedient d’ordre d’execució a MARIA PEIRO GARCIA. 
EXP. 137/12 

� Decret núm. 867 Incoació d’expedient d’ordre d’execució a COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DE C/ BISBE JOAN OSTA 8. EXP. 284/12 

� Decret núm. 868 Aprovació de factura corresponent a trànsit autopista del vehicle 
0303BHR del mes de gener 2013 per import de 18,35€ a CAIXABANK SA 

� Decret núm. 869 Reconeixement de l’obligació i aprovació de la despesa corresponent a 
facturació de VODAFONE ESPAÑA SAU per import de 26/41€ 

� Decret núm. 870 Reconeixement de l’obligació i aprovació de la despesa corresponent a 
facturació de TELEFONICA DE ESPAÑA SAU per import de 735,94€ 

� Decret núm. 871 Reconeixement de l’obligació i aprovació de la despesa corresponent a 
facturació de GALP ENERGIA ESPAÑA SAU per import de 7.379,94€ 

� Decret núm. 872 Reconeixement de l’obligació per la quantitat íntegra de 21.133,00€ al 
CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS DE VALENCIA. Per la quota de sosteniment 
amb venciment el dia 01/01/2013 

� Decret núm. 873 Concessió de llicència de gual permanent a VICENTE VERDU 
MALONDA. EXP. V050/2010 

� Decret núm. 874 Aprovar la devolució de la fiança dipositada per D. VICENTE ROCHER 
MOLTO. 

� Decret núm. 875 Aprovar la devolució de l’aval dipositat per IBERDROLA 
DISTRIBUCION ELECTRICA SAU en OME 65/2003. 

� Decret núm. 876 Aprovar l’aportació de la 1ª quota ordinària de l’exercici 2013 de la 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR. 

� Decret núm. 877 Aprovar la relació número REL 009/2013 de factures per import de 
43.722,06 euros. 

� Decret núm. 878 Aprovar les 3 liquidacions de la Taxa per la retirada i eliminació de 
residus de MIGUEL ANGEL PARRA GUINART i altres. 

� Decret núm. 879 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de M 
BERNARDA SIFRES ROIG. 

� Decret núm. 880 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de 
FERNANDO ALEX SILVA SAAVEDRA. 

� Decret núm. 881 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de 
RESIDENCIAL FORVISA MEDITERRANEO SL. 

� Decret núm. 882 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
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de terrenys de naturalesa urbana de RESIDENCIAL FORVISA MEDITERRANEO SL. 

� Decret núm. 883 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de RESIDENCIAL FORVISA MEDITERRANEO SL. 

� Decret núm. 884 Aprovar la despesa bancària pel cobrament de rebuts de Guarderia 
Infantil del mes de febrer de 2013. 

� Decret núm. 885 Aprovar la despesa bancària pel cobrament de rebuts de Guarderia 
Infantil del mes de febrer de 2013.- 

� Decret núm. 886 Aprovar les despeses relacionades, reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament a BANCAJA. 

� Decret núm. 887 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per la prestació 
del servei de l’Escola Infantil Municipal El Caragol del mes de març. 

� Decret núm. 888 Aprovar la nòmina complementària del personal al servei d’aquest 
Ajuntament. 

� Decret núm. 889 Ordenar el pagament de les factures aprovades als proveïdors relacionats 
per import de 64.555,42 euros. 

� Decret núm. 890 Concedir la llicència urbanística OME29/2013 a D. FRANCISCO 
LLAVORI COLLADO. 

� Decret núm. 891 Concedir a D. DOLORES HURTADO FERNANDEZ la llicència per a la 
tinença d’animal potencialment perillós. 

� Decret núm. 892 Declarar a Dª LAURA ESCRIVA MARTI desistida de la seua petició de 
llicència d’obres. OMA109/2010. 

� Decret núm. 893 Declarar a D. CARLOS GARCIA SENDRA desistida de la seua petició 
de llicència d’obres. OMA57/2011. 

� Decret núm. 894 Declarar a Dª MARIA MERCEDES FASQUET desistida de la seua 
petició de llicència d’obres. OMA56/2010 

� Decret núm. 895 Autoritzar l’exhumació del cadàver de D. CONSUELO TORRES PONS 
per al seu trasllat de nínxol. 

� Decret núm. 896 Autoritzar l’exhumació del cadaver de D. ANTONIO LLORET GIRAU 
per al seu trasllat de nínxol. 

� Decret núm. 897 Autoritzar a la JUNTA LOCAL FALLERA per a la celebració de 
diversos actes fallers. 

� Decret núm. 898 Autoritzar a FALLA SANT FRANCESC per al a celebració de diversos 
actes. 

� Decret núm. 899 Autoritzar a la GERMANDAT DE JESÚS DEL NATZARÉ per a la 
realització de diversos actes el 6 i 7 de març. 

� Decret núm. 900 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial 38/12 
de MARINA GARCIA RIESCO. 

� Decret núm. 901 Aprovar les justificacions i donar per justificades les subvencions 
concedides per a l’any 2012 a RESID. ANCIANS NTRA. SRA. DEL REBOLLET i altres. 

� Decret núm. 902 Aprovar l’expedient número T/03/2013 de modificacions de crèdit 
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mitjançant transferències. 

� Decret núm. 903 Aprovar l’expedició del Manament de Pagament de D. VICENTE 
SANTACATALINA SANCHIS "ITV vehicles". 

� Decret núm. 904 Confirmar resolució de l’expedient de multa de trànsit 183166 de D. 
ISIDRO LEON RODRIGUEZ. 

� Decret núm. 905 Incoar expedient d’OE 112/2012 a D. HUGUETTE SAMPERE. 

� Decret núm. 906 Incoar expedient d’OE 303/2012 a D. JUAN SALVADOR REIG 
GARRIGUES. 

� Decret núm. 907 Incoar expedient d’OE 342/2012 a CDAD PROPIETARIS C/ CAVALL 
BERNAT, 5.. 

� Decret núm. 908 Desestimar les al·legacions presentades per Dª ROSA M FUSTER 
TORRES en expte. OE 47/2012. 

� Decret núm. 909 Estimar els Recursos de Reposició presentats i deixar sense efecte les 
denuncies interposades als denunciats relacionats. 

� Decret núm. 910 Concedir a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicència 
de Primera Ocupació en C/ Gaudí, 4J. 

� Decret núm. 911 Concedir llicència urbanística sol·licitada per D. GUILLERMO LLOPIS 
CLIMENT per a la realització d’obres en Via Ronda, 103. 

� Decret núm. 912 Concedir llicència urbanística sol·licitada per CDAD PROPIETARIOS 
CERVANTES 1 per a la realització d’obres en C/ Cervantes, 1. 

� Decret núm. 913 Concedir llicència urbanística sol·licitada per MANET DE 
INVERSIONES SL per a la realització d’obres en C/ Ernest Lluch, 53-56. 

� Decret núm. 914 Concedir llicència urbanística sol·licitada per D. VICENTA MARTINEZ 
ROIG per a la realització d’obres en C/ Major, 22. 

� Decret núm. 915 Denegar llicència urbanística sol·licitada per D. FERNANDEZ PEREZ 
MAS per a la realització d’obres en C/ Cervantes, 11. 

� Decret núm. 916 Concedir llicència urbanística sol·licitada per VENTALUXE IBERICA 
SL per a la realització d’obres en C/ Isaac Albéniz, 44. 

� Decret núm. 917 Concedir llicència urbanística sol·licitada per D. JOAN MIQUEL 
GARCIA PEREZ per a la realització d’obres en C/ del Plebà, 7. 

� Decret núm. 918 Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’ajudes econòmiques a D. 
MIGUEL A. NAVAS LA HOZ i altres. 

� Decret núm. 919 Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte de gratificació 
de febrer de D. VICENTE COLLADO LLORCA. 

� Decret núm. 920 Procedir a l’acceptació, en règim de Col·laboració Social, a la treballadora 
en situació d’atur, D. ROSA MARIA FABREGAT POLOP, per a desenvolupar les taxes de 
netetja. 

� Decret núm. 921 Autoritzar a ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL CAVALL per a la la 
"Correguda de Joies" a la Platja de la mitja Galta el dia 10/03/13. 

� Decret núm. 922 Ordenar la incoació del procediment de Resp. Patrimonial 03/13 de D. 
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BARTOLOME BALLESTER BALLESTER. 

� Decret núm. 923 Desestimar el recurs de reposició interposat contra el DA en Exp. 
184/2012 OME de D. CARLOS CRUZ RODRIGUEZ. 

� Decret núm. 924 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de SOALMA 
SL. 

� Decret núm. 925 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de OLSAF 
2004 PROYECCIONES SL. 

� Decret núm. 926 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor 
referides als expedients de CONSUELO ESCRIVA AVARIA i altres. 

� Decret núm. 927 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística OME 
242/2012. 

� Decret núm. 928 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística OME 
243/2012. 

� Decret núm. 929 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística OME 
133/2012. 

� Decret núm. 930 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística OME 
126/2012. 

� Decret núm. 931 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística OME 
134/2012. 

� Decret núm. 932 Concedir a BROTHERHOOD,JON GEORGE llicència urbanística OME 
41/2013. 

� Decret núm. 933 Concedir a PROMOCIONES ESTERUELAS JBA SL llicència 
urbanística OME 35/2013. 

� Decret núm. 934 Concedir a VERTYDECOR INNOVA llicència urbanística OME 
256/2012. 

� Decret núm. 935 Concedir a PROMOCIONES ESTERUELAS JBA SL llicència 
urbanística OME 34/2013. 

� Decret núm. 936 Concedir a VERTYDECOR INNOVA SL llicència urbanística OME 
257/2012. 

� Decret núm. 937 Concedir a BUILDINGCENTER SAU llicència de Segona Ocupació en 
C/ Obispo Juan Osta, 5-4-7-. 

� Decret núm. 938 Concedir a D. ELISABETH ESTHER OBERSON llicència de Primera 
Ocupació en Ptda. Manegues pol 12 Parc. 138. 

� Decret núm. 939 Ordenar la incoació del procediment de Responsabilitat Patrimonial 42/12 
de ALPHABET FLEET SERVICES ESPAÑA SL. 

� Decret núm. 940 Adjudicar el contracte de prestació de serveis del tractament per a 
l’eliminació de mosquits a favor de SAT NOVA CITRUS. 

� Decret núm. 941 Autoritzar a la JUNTA LOCAL FALLERA- FALLA PENSAT I FET per 
a la realització de diversos actes. 

� Decret núm. 942 Concedir autorització municipal de terrassa en Cafeteria NELA. 
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� Decret núm. 943 Concedir autorització municipal de terrassa en BAR PELUT. 

� Decret núm. 944 Reconèixer la pròrroga de concessió d’ autorització municipal de terrassa 
en BAR PACO. 

� Decret núm. 945 Reconèixer la pròrroga de concessió d’ autorització municipal de terrassa 
en BAR CALIFORNIA. 

� Decret núm. 946 Reconèixer la pròrroga de concessió d’ autorització municipal de terrassa 
en HELADOS LA IBENSE SL. 

� Decret núm. 947 Reconèixer la pròrroga de concessió d’ autorització municipal de terrassa 
en PUB ARROBA. 

� Decret núm. 948 Acordar que es complete l’expedient d’inspecció de l’Icio 2001/63939 de 
D. VICENTE MAS MENA i altres. 

� Decret núm. 949 Declarar horari especial en la setmana de falles 2013. 

� Decret núm. 950 Aprovar la relació número 010/2013 R de factures per import de 
111.873,49 euros. 

� Decret núm. 951 Aprovar el reintegrament de 843,11 euros corresponents a percepcions 
indegudes de la mensualitat de febrer de 2013 de la Sra. M JULIA ALEMANY PEREZ. 

� Decret núm. 952 Aprovar la nòmina complementària de D. MANEL ARCOS MARTINEZ. 

� Decret núm. 953 Aprovar l’expedient I/02/2013 de modificació del Pressupost. 

� Decret núm. 954 Aprovació del Pla Local de Cremes de Falles 2013 

� Decret núm. 955 Aprovació de la flexibilitat horària de VERONICA HERRERA BRINES 

� Decret núm. 956 Aprovació de bestreta reintegrable de CONRADO LONGAS MORERA 

� Decret núm. 957 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l’any 2012 a CLUB DE PESCA ESPORTIVA LA CARACOLA per import de 1403,80€ 

� Decret núm. 958 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l’any 2012 a CLUB ESPORTIU DHARMA 

� Decret núm. 959 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l’any 2012 a CLUB DE PATINATGE ARTISTIC OLIVA 

� Decret núm. 960 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l’any 2012 a CLUB D’ESCACS OLIVA 

� Decret núm. 961 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l’any 2012 a CLUB COLLA ESPORTIVA ELCORRIOL 

� Decret núm. 962 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l’any 2012 a CLUB SENDERISME OLIVA 

� Decret núm. 963 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l’any 2012 a CLUB BILLAR OLIVA 

� Decret núm. 964 Concessió a FRANSCISCA CUESTA BLASCO llicència de tinença 
d’animals perillosos AP 255/13 

� Decret núm. 965 Aprovació de la renovació de la llicència de tinença d’animals perillosos a 
FRANCISCA CUESTA BLASCO AP 166/08 
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� Decret núm. 966 Concessió a LUIS EDUARDO PERICAS BRINES llicència de tinença 
d’animals perillosos AP 263/13 

� Decret núm. 967 Concessió a MIQUEL ESCRIVA FERRER llicència de tinença d’animals 
perillosos AP268/13 

� Decret núm. 968 Rectificació del decret 580/13 de pagament a VICENTE COLLADO 
LLORCA 

� Decret núm. 969 Aprovació de les despeses corresponents a comissió de manteniment de 
compte 6000011709 per import de 3euros 

� Decret núm. 970 Aprovació de les despeses corresponents a comissió de us de datàfon i 
altres per import de 805,83€ 

� Decret núm. 971 Adjudicació de contractes administratius menors de prestació de serveis 
esportius per al segon i tercer trimestre curs 2012-2013 

� Decret núm. 972 Adjudicació de contractes administratius menors de prestació de serveis 
de docència de cursos esportius primer trimestre curs 2012-2013a UD OLIVA. 

� Decret núm. 973 Adjudicació de contractes administratius menors de prestació de serveis de 
docència de l’escola municipal d’iniciació esportiva de bàsquet a CLUB DE BÀSQUET OLIVA 

� Decret núm. 974 Adjudicació de contractes administratius menors de prestació de serveis 
de docència a CLUB HANDBOL OLIVA 

� Decret núm. 975 Incoació d’expedient sancionador per infracció urbanística a DANIEL 
MILLET COTS. EXP. 000138/2010-EIU 

� Decret núm. 976 Incoació d’expedient sancionador per infracció urbanística a MANUEL 
ALFARO FARO TORRES. EXP. 000020/2010-EIU 

� Decret núm. 977 Autorització a la JUNTA LOCAL FALLERA les activitats de la comissió 
FALLA CONSERVATORI 

� Decret núm. 978 Rectificacio de les normes reguladores de les condiciones de les 
instal·lacions temporals en el Projecte de serveis de temporada de la platja d’Oliva 

� Decret núm. 979 Concessió de llicència urbanística a JOSE GONZALEZ LARROSA. 
Obra major 00053/2009-OMA 

� Decret núm. 980 Concessió de llicència ocupació de la via pública a VERTYDECOR 
INNOVA SL 000166/2012-LOVP 

� Decret núm. 981 Concessió de llicència ocupació de la via pública a INMA IBIZA COTS. 
EXP. 0000024/2013LOVP 

� Decret núm. 982 Concessió de llicència ocupació de la via pública a MONICA 
MARTINEZ SANCHEZ. EXP. 000036/2013-LOVP 

� Decret núm. 983 Concessió de llicència ocupació de la via pública a COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DE C/OBISPO JUAN OSTA 1 

� Decret núm. 984 Autorització a MARIA VICTORIA AGUIRREZABAL ROMEO per a la 
instal·lació de un Baby infantil en el Parc de l’Estació 

� Decret núm. 985 Autorització a MARIA VICTORIA AGUIRREZABAL ROMEO per a la 
instal·lació de un Baby infantil en el Parc de l’Estació en setmana santa 
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� Decret núm. 986 Estimació de recursos presentats i deixar sense efecte les denuncies 
presentades de JUAN ANTONIO GONZALEZ AMORES I RELACIO 

� Decret núm. 987 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment dels 
terrenys a FADDOULI ABDELLATIF. EXPT. 20010000065381 

� Decret núm. 988 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment dels 
terrenys a IBIZA LULL MARIA DEL CARMEN. EXP. 20010000065328 

� Decret núm. 989 Imposició de sanció tributària a MOR DESARROLLOS 
URBANISTICOS SL. EXP. 20010000066358 

� Decret núm. 990 Imposició de sanció tributària a MOR DESARROLLOS 
URBANISTICOS SL. EXP. 20010000066356 

� Decret núm. 991 Imposició de sanció tributària a MOR DESARROLLOS 
URBANISTICOS SL. EXP. 20010000066346 

� Decret núm. 992 Imposició de sanció tributària a ALVAREZ VIDAL SERGIO. EXP. 
2001000066380 

� Decret núm. 993 Imposició de sanció tributària a ALVAREZ VIDAL SERGIO. EXP. 
20010000066381 

� Decret núm. 994 Imposició de sanció tributària a ALVAREZ VIDAL SERGIO. EXP. 
20010000066382 

� Decret núm. 995 Imposició de sanció tributària a ALVAREZ VIDAL, VICENTE. EXP. 
20010000066378 

� Decret núm. 996 Imposició de sanció tributària a ALVAREZ VIDAL, VICENTE. EXP. 
20010000066376 

� Decret núm. 997 Imposició de sanció tributària a ALVAREZ VIDAL, VICENTE 

� Decret núm. 998 Imposició de sanció tributària a MANZANARES PASTOR VANESA. 
EXP. 20010000066415 

� Decret núm. 999 Imposició de sanció tributària a MANZANARES PASTOR VANESA, 
EXP. 2001000066414 

� Decret núm. 1000 Imposició de sanció tributària a MANZANARES PASTOR VANESA, 
EXP. 20010000066413 

� Decret núm. 1001 Imposició de sanció tributària a MANZANARES PASTOR, VANESA. 
EXP. 20010000066412 

� Decret núm. 1002 Imposició de sanció tributària a MANZANARES PASTOR VANESA. 
EXPT. 20010000066411 

� Decret núm. 1003 Imposició de sanció tributària a NAVARRO VIDAL MARIA 
DOLORES. EXP. 20010000066342 

� Decret núm. 1004 Imposició de sanció tributària a NAVARRO VIDAL MARIA 
DOLORES. EXP. 20010000066401 

� Decret núm. 1005 Aprovació de les liquidacions de l’Impost sobre activitats econòmiques a 
ANIDA OPERACIONES SINGULARES SL I RELACIÓ 

� Decret núm. 1006 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
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GUZMAN OJOPPY NADIN ABDULL. EXP. 20010000067121 

� Decret núm. 1007 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
SANDOVAL CAVA PEDRO. EXP. 20010000067105 

� Decret núm. 1008 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
PEARSON GAIL THRACE. EXPT. 20010000067114 

� Decret núm. 1009 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ZAGAL VEGA EDIAN RODRIGO.EXP. 20010000067097 

� Decret núm. 1010 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MOLL ENGUIX JOSE MIGUEL 

� Decret núm. 1011 Concessió de llicnéncia de tinença d’animals potencialment perillosos a 
JOANATHAN RAMOS BENEYTO. EXP. AP. 265/13 

� Decret núm. 1012 Declaració d’obligació legal de mantindre les condicions de l’immoble 
mitjançant ordre d’execució a VICENTA BERTOMEU PEIRO. EXP. 196/2012 

� Decret núm. 1013 Declaració d’obligació legal de mantindre les condicions de l’immoble 
mitjançant ordre d’execució a ROSA MARIA LLORCA SEMPERE 

� Decret núm. 1014 Resolució d’imposició de primera multa coercitiva en exp. OE. 268/12 
de BENALBE III SL 

� Decret núm. 1015 Autorització d’exhumació de cadàver a MARIA JOSE COTAINA 
BARRERES 

� Decret núm. 1016 Declaració d’obligació legal de mantindre les condicions de l’immoble 
mitjançant ordre d’execució a JUAN PLANA ANGUITA 311/2012 

� Decret núm. 1017 Declaració d’obligació legal de mantindre les condicions de l’immoble 
mitjançant ordre d’execució 339/12 a ANTONIO LLACER LLOPIS. 

� Decret núm. 1018 Declaració d’obligació legal de mantindre les condicions de l’immoble 
mitjançant ordre d’execució 183/2012 a PERE JOAN SERRA FOLGUERA 

� Decret núm. 1019 Declaració d’obligació legal de mantindre les condicions de l’immoble 
mitjançant ordre d’execució 260/2012 de VICENTE MASQUEFA HERRAIZ 

� Decret núm. 1020 Declaració d’obligació legal de mantindre les condicions de l’immoble 
mitjançant ordre d’execució 213/2012 de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA 

� Decret núm. 1021 Declaració d’obligació legal de mantindre les condicions de l’immoble 
mitjançant ordre d’execució 251/2012 

� Decret núm. 1022 Reconeixement de nou trienni a YOLANDA FRASQUET FERRANDO. 

� Decret núm. 1023 Reconeixement nou trienni a ANTONIO SALVADOR PEREZ MENGUAL 

� Decret núm. 1024 Reconeixement de nou trienni a ROSA ISABEL VIVES SANCHIS 

� Decret núm. 1025 Reconeixement de nou trienni a CLARA MARIA ORQUIN MORELL 

� Decret núm. 1026 Autorització de l’adscripció temporal de ELIA MARIA SANTIAGO 
MUÑOZ en comissió de serveis com a agent de la policia local 

� Decret núm. 1027 Devolució de taxa per la celebració de bodes civils per import de 60,10 
euros a SILVIA GUEROLA ARDID 
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� Decret núm. 1028 Devolució a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA aval 
dipositat per a respondre a obres d’adequació i millora en parcs infantils 

� Decret núm. 1029 Aprovació de les despeses corresponents a factures de HIPER PATRI 
SL I CORREUS I TELEGRAFS per import de 137,07 euros 

� Decret núm. 1030 Aprovació de la factura corresponent a despeses financeres per un 
import de 12 euros 

� Decret núm. 1031 Aprovació del padró de la taxa per la utilització privativa i aprofitament 
especial del domini públic: guals 2013 

� Decret núm. 1032 Aprovació del fraccionament del deute per la taxa de prestació de servei 
públic d’abasts 2009,2010,2011,2012. lloc núm. 10 de JUAN COSTA SENDRA 

� Decret núm. 1033 Concessió de fraccionament de deute tributari de cadires i taules 
OVPMS2013 de BAR LA BONA CUINA 

� Decret núm. 1034 Aprovació del fraccionament de sanció de trànsit- exp. 168573 de 
SIMEON SANSALONI MOLTO 

� Decret núm. 1035 Aprovació de devolució de fiança complementaria definitiva dipositada 
per ROSA MARIA JUST SALORT. (Entitat temporal núm. 24) 

� Decret núm. 1036 Aprovació devolució de fiança complementaria definitiva dipositada a 
GUILLERMO LLOPIS CLIMENT.(Entitat núm. 31) 

� Decret núm. 1037 Rectificació de decret d’Alcaldia núm. 724/13 relatiu a la devolució de 
l’ingrés indegut per import de 79,80 euros de RAFAEL LLORCA PARDO 

� Decret núm. 1038 Aprovació de la liquidació definitiva en Exp. LTIU núm. 000020/2013 
de JOSE JAVIER ANCIO JIMENEZ 

� Decret núm. 1039 Aprovació de la liquidació provisional en exp. Ltiu 000138/2010 de 
DANIEL MILLET COTS 

� Decret núm. 1040 Adjudicació del contracte menor de prestació de servei de salvament i 
socorrisme a la platja d’Oliva a L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA ESPANYOLA 
A OLIVA 

� Decret núm. 1041 Concessió de llicencia d’ocupació de la via exp. 000165/2012-LOVP de 
VERTYDECOR INNOVA SA 

� Decret núm. 1042 Aprovació del "pla d’actuació front a emergències en el dispar de focs 
d’artifici, Falles 2013" 

� Decret núm. 1043 Autoritzar a GDAD NATZARÉ per a la celebració de diverses activitats. 

� Decret núm. 1044 Aprovar la devolució de la fiança dipositada per D. VICENTE 
EDUARDO MARSAL BORRAS. 

� Decret núm. 1045 Aprovar la devolució de l’aval dipositat per BAMASA SA per import de 
600 euros- expte. 85/2009-OMA 

� Decret núm. 1046 Aprovar la devolució de l’aval dipositat per TORRESCAMARA Y CIA 
per a les obres de "Col·lector aigües pluvials Obres-Sec/01/2009" 

� Decret núm. 1047 Concedir a D. JOES MANUEL JARA LLORENS autorització per a la 
venda de fruits secs i joguets del 15 al 19 de març. 
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� Decret núm. 1048 Concedir a D. JOES MANUEL JARA LLORENS autorització per a la 
venda de fruits secs i joguets del 15 al 19 de març. 

� Decret núm. 1049 Concedir a D. MIGUEL SEMPERE CAMARAS autorització per a la 
venda de fruits secs i joguets del 15 al 19 de març. 

� Decret núm. 1050 Concedir a D. MARTIN NICOLAS LOPEZ autorització per a la venda 
de fruits secs i joguets del 15 al 19 de març. 

� Decret núm. 1051 Concedir ampliació en el termini de lliurament del Modificat Projecte 
UA 11 Àrea Poble a D. EDUARDO GRIÑAN RAMIS i D. ENRIQUE COLL DEL REY. 

� Decret núm. 1052 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial 
29/12 de D. LARA SANZ MIGUEL I D. JOSE LUIS SANZ GIMENEZ. 

� Decret núm. 1053 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial 
36/12 de D.SALVADOR ESTRUCH SAVALL. 

� Decret núm. 1054 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial 
08/13 de D. MILAGROS RUBIO LOPEZ. 

� Decret núm. 1055 Concedir fraccionament del deute taxa mercat divendres de D. 
SERIGNE AMAR AMAR. 

� Decret núm. 1056 Concedir fraccionament del deute taxa mercat divendres de D. 
PATRICIA NAVARRO CERVERA. 

� Decret núm. 1057 Reconèixer el dret a la devolució ingrés duplicat de D. ROSA ANA 
COSTA MIRALLES. 2004828 

� Decret núm. 1058 Autoritzar a JUNTA LOCAL FALLERA per a la celebració de diversos 
actes fallers. 

� Decret núm. 1059 Aprovar amb efectes del 25 de setembre de 2012 l’assignació de 
complement específic a D. LAURA SANCHIS BALAGUER. 

� Decret núm. 1060 Concedir endarreriments a D. PAULA SEMPERE NAVARRO. 

� Decret núm. 1061 Concedir endarreriments a D. MARIA JOSE CANET GASCO. 

� Decret núm. 1062 Aprovar amb efectes del dia 12/09/12 la modificació de les retribucions 
de la Sra. FRANCISCA MIRALLES MONZÓ. 

� Decret núm. 1063 Aprovar a SUCESORES DE PASCUAL BOLINCHES la compensació 
del Cànon per la Concessió Admva. del subministrament d’aigua potable. 

� Decret núm. 1064 Concedir llicència urbanística a D. FRANCISCO J. SALELLES MATEU. 

� Decret núm. 1065 Rectificar l’expedient de modificació de crèdits I/02/2013. 

� Decret núm. 1066 Ordenar el pagament de la factura IR-2013-00041398 a VODAFONE SA. 

� Decret núm. 1067 Concedir a D. KELVIN HERNAN ALAVA MENDOZA llicència de 
Segona Ocupació en C/ Pare Antoni Salelles, 10-2-5. 

� Decret núm. 1068 Autoritzar a JUNTA LOCAL FALLERA per a la celebració de diversos 
actes fallers. 

� Decret núm. 1069 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i la 
Mercantil MERCADONA SA. 
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� Decret núm. 1070 Concedir llicència urbanística a GAS NATURAL CEGAS SA. 

� Decret núm. 1071 Concedir llicència urbanística a GAS NATURAL CEGAS SA. 

� Decret núm. 1072 Concedir llicència urbanística a GAS NATURAL CEGAS SA. 

� Decret núm. 1073 Concedir llicència urbanística a GAS NATURAL CEGAS SA. 

� Decret núm. 1074 Concedir llicència urbanística a D. MARIA BENITO LLOPIS. 

� Decret núm. 1075 Concedir llicència urbanística a D. ROBERT FABRICIO 
GUANOLUISA CEVALLOS. 

� Decret núm. 1076 Concedir llicència urbanística a GELATS ALCARAZ SL. 

� Decret núm. 1077 Concedir llicència urbanística a D. VICENTE PARRA TERCERO. 

� Decret núm. 1078 Concedir llicència urbanística a D. MARIA ENCARNACION RIPOLL 
GONZALEZ. 

� Decret núm. 1079 Concedir llicència urbanística a D. ALEJANDRO CARDONA 
BALLESTER. 

� Decret núm. 1080 Concedir llicència urbanística a D. SALVADOR GARCIA ROIG. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
� Sr. alcalde: “Abans d’iniciar els torns per a precs i preguntes, com hem dit abans, 

en el punt de l’ordre del dia que s’ha retirat, procediré des de l’Alcaldia a realitzar, 
en forma prec al plenari el punt que s’ha retirat de l’ordre del dia sobre felicitació i 
agraïment al Sr. Pedro Herraiz Sánchez, i a membres del cos de la Policia Local. 
Llegiré la part primera que ja s’entén que va en forma de prec; diu “De conformitat 
amb la proposta presentada pel Sr. intendent Cap de la Policia Local, es sol·licita 
que el Ple de l'Ajuntament d'Oliva procedesca a felicitar al Sr. Pedro Herraiz 
Sánchez, per la seua actuació en evitar l'atropellament de persones per part d'un 
vehicle que s'havia introduït dins de l'espai destinat als vianants del “Mercat 
medieval” i als membres del Cos de la Policia Local Sr. José Manuel Alemany 
Sánchez, Sr. Juan Robledillo Vergara, Sr. David Pons Rodríguez, Sr. José Blasco 
Bataller, Sra. Julia Bañuls Alemany, i Sr. Vicente Canoves Pons per la seua ràpida 
actuació i detenció de l'autor, per dos delictes contra la seguretat vial.” He de dir-los 
també, encara que ja es va dir en la comissió, però bé, també es de justícia que 
conste en l’acta del Ple, els recorde que a conseqüència d’un precs del Partit 
Projecte Oliva, es procedirà a felicitar també totes les persones implicades, bé forces 
de seguretat, bé professionals sanitaris, per l’accident ocorregut en la N-332, el 
novembre de 2012, a conseqüència de la caiguda d’una paret sobre una altra casa; 
això ja es va fer en relació a un prec ací en el plenari. I abans d’iniciar el torn, també 
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m’agradaria fer un aclariment en relació a la resposta que vaig donar a una de les 
preguntes en el plenari passat, més concretament una pregunta referent al tema 
d’Aigua Blanca IV, on vaig anunciar que hi hauria una comunicació per part del 
regidor delegat d’Ordenació del Territori, als propietaris de la urbanització Aigua 
Blanca IV, explicant-los l’estat en què es trobaven les gestions realitzades per 
l’ajuntament, així com les previsions de futur. És evident que aqueixa comunicació 
no s’ha produït, encara que va a produir-se, insistesc, no s’ha produït perquè estem 
pendents de la recepció dels informes, dels preinformes que les empreses LESIN i 
SAIN estan realitzant en aquest moment per tal que els tècnics municipals puguen 
realitzar el seu informe definitiu sobre l’estat de la urbanització Aigua Blanca IV, 
informe que com vostés saben servirà després per a la redacció del Projecte de 
finalització de les obres. Aqueixa ha sigut la causa per la qual no s’ha produït la 
comunicació; ha hagut un retard perquè aquestes empreses no han pogut fer la seua 
feina en el temps que s’havien compromés, a conseqüència de problemes que ha 
hagut en el que són els claveguerams i els ha costat Déu i ajuda passar la càmera, 
per vore en quin estat es trobava tot el subsòl de la urbanització. Aquesta empresa ha 
demanat una ampliació de termini per presentar els informes, i des de l’Alcaldia se li 
ha donat un termini de deu dies per tal que presente aqueixos preinformes. Només 
tindrem aqueixos preinformes, s’explicaran en una Comissió extraordinària 
d’Urbanisme, i per suposat es posarà a l’abast de tots aquells, propietaris 
principalment, que vulguen consultar-lo. Demane disculpes, per no haver pogut 
atendre aqueixa petició; però en breu es realitzarà la comunicació, només tindrem la 
informació. I Ara sí, obrim el torn.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc agrair l’aclariment que acaba de fer, ja que un 

dels precs que nosaltres teníem previstos fer era el temps, i com vam quedar en el 
Centre Social de sant Francesc, que en febrer disposaríem d’aqueixos informes. Per 
tant, ens donem per contestats ja que ha fet l’aclariment. Referent a un altre precs 
que voldríem fer és que hem vist un registre d’entrada del Sindicat de Policies i 
Bombers, que es va realitzar el dia 26 d’aquest mes. Apareixen una série de 
circumstàncies, es parla d’uns temes d’uniformitat de la policia, de pràctiques de tir, 
de mitjans materials, i de la forma de realitzar les hores extraordinàries; sí que 
voldríem, vist aqueix escrit, i entenc que la policia, almenys aquest sindicat, vol 
aclariments, sí que li demanaria que se’ns plantejara la possibilitat que des de la 
prefectura de la Policia es puguera fer un informe per tal que es conega quina és la 
situació real, per vore si té sentit l’escrit que presenta el sindicat, o no; en el cas que 
ho considere convenient l’Alcaldia. Si fóra el cas, sí que demanaríem la constitució, 
o la reunió del Consell de Seguretat; però abans voldríem que des de la prefectura de 
la Policia s’emetera un informe al respecte, per vore quina és la situació de les 
diferents qüestions que planteja aquest sindicat de policies. I per últim, simplement 
recordara la delegació de Serveis Municipals el tema que com que alguns veïns ens 
han manifestat alguns punts puntuals, respecte a l’accessibilitat, que entenem que no 
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és per mala execució, sinó perquè el pas del temps també dóna peu al fet que puguen 
produir-se determinats obstacles, sí que demanaríem que es fera una revisió, 
almenys per zones, de forma periòdica, perquè el tema de l’accessibilitat, sobretot 
pel tema de minusvàlids, que van en cadira de rodes, o altres, puguera estar 
actualitzat diguem-ne, o solucionat amb la major brevetat possible.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Unes quantes preguntes. En primer lloc sí que el Partit 

Popular volem agrair al Sr. Pedro Herraiz la intervenció que va tindre, i ens sembla 
perfecte ja que a ell va se li demana una condecoració, els policies que també van 
ajudar i recolzar, és important que tinguen també l’agraïment per part de la 
corporació. Després, m’agradaria dir-li o preguntar-li quan pensa donar-nos a aquest 
partit l’informe sobre les irregularitats en els informes de servei de la Policia, que 
posava en perill tant als agents com als ciutadans; ja fa que des de Nadal ho vam 
demanar i aquest és el moment; el vam demanar, el vam tornar a demanar i no se’ns 
ha donat. A banda també dir-li que tenim registres d’informes sol·licitats des de fa 
més de sis mesos, de forma reiterada els hem demanat, i tampoc; si pensa donar-
nos-els a aquest partit, o pensa no donar-nos la informació. Després pregaria als 
regidors, i alcalde, que tenen ací com ofici aqueix, el de regidors i alcaldes, que es 
dedicaren a fer la feina i a solventar problemes dels ciutadans, i que si no saben 
arreglar un paper, que demanen ajuda que per això estan els tècnics, o que se 
n’assabenten, perquè ja seria hora, que són regidors que porten ací molts anys; però 
que no intenten enganyar als ciutadans fent-los cometre una irregularitat; 
irregularitat que s’ha comés els últims cinc anys, i parle de qui ostentava la 
Presidència i la Junta de Jubilats. Per tant, ara estan les coses ben fetes. Aquest partit 
no li ha importat, encara que no tinguem d’ofici ser regidors, fer les coses ben fetes, 
arreglar la documentació a València i registrar-la. I per molt mal que li sàpiga, si 
vosté no ha sabut fer-ho, que li corresponia, és el seu problema. Però hauria 
d’atemptar-se un poc. També li vam demanar el que deia tota aquella exposició del 
powerpoit de la graella; pense també que els propietaris tenien un registre que també 
li l’havien demanat; aquest és el moment que després de tants mesos, perquè és del 
mes de novembre, no se’ns ha tramés, almenys a aquest partit; jo no sé si vosté ara 
ha fet el favor de trametre-ho als propietaris afectats. També agraesc que haja 
esclarit allò que en el plenari passat va dir la pròxima setmana ens reunirem; i que 
no va succeir la reunió i jo ho vaig preguntar. I després ja per últim, una pregunta, 
perquè jo li vaig preguntar en l’últim plenari que quina línia de govern pensava 
portar vosté. I em va dir que ja ho havia explicat, que m’ho mirara. Però el que estic 
veient és que no hi ha cap línia de govern, perquè una pregunta molt clara que li 
dirigiria és si ha firmat vosté ja el pla d’inspecció i estan els informes per a la revisió 
de l’ICIO, dels guals, les obres majors, menors; o siga tot aqueix pla d’inspecció per 
a revisar, perquè fins ara estaven vostés treballant amb el que va firma aquesta, 
llavors, alcaldessa.” 

 



Pàgina: 69 

� Sr. alcalde: “Contestaré algunes preguntes, i les que no, com vosté sap, li contestaré 
en el pròxim plenari, o bé li contestaré per escrit. M’ha demanat vosté, diu que té 
diferents peticions d’informes. Vosté el que fa és dir que ha demanat diferents 
peticions d’informes, que no se li ha donat la informació; ja li ho vaig dir en una 
ocasió, vosté té accés pràcticament il·limitat, –faça la cara que vulga– vosté té accés 
pràcticament il·limitat, molt més que en teníem nosaltres, a tots els expedients. A 
vosté no se li amaga cap informació. Vosté demana informes que no són preceptius; 
hi ha una càrrega important de treball en aquest moment en Secretaria i en Serveis 
Jurídics, i va donant-se-li la informació, informes que no són preceptius, i que no 
estan realitzats, com van tenint disposició els Serveis Jurídics. Qualsevol informe 
que està fet, que està realitat, com vosté sabrà, se li dóna, i té vosté accés als 
expedients. Allí pot vosté fotocopiar, pot vosté consultar, pot vosté fer el que 
considere convenient. Per tant aquells informes que no siguen preceptius, ja li vaig 
contestar en un registre, on va demanar també informes sobre aquest tema a la 
Secretaria. Ja li vaig contestar que se li donarien aqueixos informes en funció de la 
càrrega de treball dels Serveis Jurídics, perquè també hem d’atendre altres 
qüestions. No vaig a contestar-li tampoc a allò de les preguntes en genèric sobre fer 
feina i sobre l’ofici de regidor. Vostés també tenen un regidor que té l’ofici de 
regidor; i per tant, vostés també han tingut set regidors en el govern per a fer l’ofici 
de regidor, han tingut tretze mesos on vostés portaven aqueixa delegació, i per tant 
no entraré en aqueixes qüestions. I respecte del powerpoint de la graella, insistesc 
aqueix powerpoint era un instrument del regidor per tal d’explicar-los en una reunió 
als propietaris, i a tots els assistents, una série d’informació. Qualsevol avanç, 
informació, o qualsevol tema que implique informació administrativa, com ara 
l’informe i els preinformes dels quals li parlava, es posaran a disposició dels 
propietaris. Per tant, res més. Dir-li al Sr. Peiró, i també a vosté, respecte dels 
informes de la Policia Local, que en la pròxima reunió de Governació, que és on 
pertoca, allí faré vindre el cap de la Policia Local perquè vostés puguen preguntar-li 
qualsevol qüestió que considerem i perquè responga davant els regidors, que és la 
seua feina.” 

 
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 


