
Minuta núm. 07

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
28 D’ABRIL DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.05 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE

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

Sr. SECRETARI:
FRANCISCO TUR O’RYAN

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en forma de  l’Ordre del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  Alcalde, 

SALVADOR  FUSTER  MESTRE, 

en  primera  convocatòria,  els 

membres  expressats  al  marge,  els 

quals  integren  la  majoria  de 

l’Ajuntament per dur a terme sessió 

extraordinària i pública.

Excusa la seua assistència el regidor 

Sr. Carlos Canet Alemany

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER. INFORMACIÓ D’ASSUMPTES I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL.

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

Publicades en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

 BOE núm. 81, de 5 d’abril de 2011, on es publica l’Ordre EHA/752/2011, de 4 
d’abril,  per la  qual  es fixen les quantitats  actualitzades  de les subvencions a les 
despeses originades per activitats electorals per a les eleccions locals de 22 de maig 
de 2011.

 BOE núm. 87, de 12 d’abril de 2011, on es publiquen:

a) Llei 6/2011, d’11 d’abril, per la qual es modifiquen la Llei 13/1985, de 25 de 
maig, de coeficients d’inversió, recursos propis i obligacions d’informació dels 
intermediaris financers, la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors i 
el Reial Decret Legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, sobre adaptació del dret 
vigent en matèria d’entitats de crèdit al de les Comunitats Europees.

b) Llei 7/2011, d’11 d’abril, per la qual es modifiquen  la Llei 41/1999, de 12 de 
novembre,  sobre  sistemes  de  pagaments  i  liquidacions  de  valors  i  el  Reial 
Decret-llei  5/2005,  d’11  de  març,  de  reformes  urgents  per  a  l’impuls  a  la 
productivitat i per a la millora de la contractació pública.

c) Ordre  FOM/872/2011,  de  6  d’abril,  per  la  qual  es  dicten  normes  sobre  la 
col·laboració del servei de correus en les eleccions autonòmiques, locals, a les 
Assemblees de Ceuta i Melilla i altres processos electorals.

Publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

 DOCV núm. 6493, d’1 d’abril de 2011, on es publica l’Ordre 8/2011, de 30 de 
març,  de  la  Conselleria  d’Economia,  Hisenda  i  Ocupació,  per  la  qual  es  dicten 
normes per  a  facilitar  el  dret  al  vot  en les  eleccions  locals  i  autonòmiques,  que 
tindran lloc el dia 22 de maig de 2011, als treballadors per compte d’altri que en esta 
data no gaudisquen de descans setmanal. 
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 DOCV núm. 6495, de 5 d’abril de 2011, on es publiquen:

a) Llei 5/2011, d’1 d’abril,  de la Generalitat,  de Relacions Familiars dels fills  i 
filles els progenitors dels quals no conviuen.

b) Llei  6/2011,  d’1  d’abril,  de  la  Generalitat,  de  Mobilitat  de  la  Comunitat 
Valenciana.

 DOCV núm. 6496, de 6 d’abril de 2011, on es publiquen:

a) Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.

b) Llei  8/2001, d’1 d’abril,  de Modificació  dels articles  86.3 i  104.2 de la  Llei 
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local.

 DOCV núm. 6497, de 7 d’abril de 2011, on es publica la correcció d’errades de la 
Llei 8/2011, d’1 d’abril, de Modificació dels articles 86.3 i 104.2 de la Llei 8/2010, 
de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local.

 DOCV núm. 6503, de 15 d’abril de 2011, on es publica la Resolució d’11 d’abril 
de 2011, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es concedixen i es dóna 
publicitat  a  les  ajudes  econòmiques  destinades  a  entitats  locals  de  la  Comunitat 
Valenciana per al finançament de les despeses corrents de les agències AMICS de la 
seua titularitat en l’exercici 2011.

 
 DOCV núm. 6506, de 20 d’abril de 2011, on es publica l’Acord de 17 de març de 

2011, de la Junta Electoral Central, pel qual s’aproven els models d’actes d’escrutini 
i de sessió de les meses electorals, i les de constitució, d’escrutini i de sessió de 
l’escrutini i de proclamació d’electes de les juntes electorals provincials, així com 
les de votació dels residents absents en l’estranger.

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

El Sr. Secretari  dóna compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia,  des del núm. 
1.276 al 1.668, que en extracte són els següents:

 Decret  núm. 1276  Pagament  membres  tribunal  borsa  treball  d’auxiliars  de  turisme  a 
Adelina Vilaplana i altres
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 Decret núm. 1277 modificació resolució 998/11, es modifica data primer exercici plaça 
bibliotecària per al dia 04-05-11

 Decret núm. 1278 reconeixement nou trienni a Salvador Daniel Escrivá Gilabert

 Decret núm. 1279 reconeixement nou trienni a Natividad Vives Garcia

 Decret núm. 1280 reconeixement nou trienni a Josefa Lull Sala

 Decret núm. 1281 reconeixement nou trienni a Clamores Diaz Tapia

 Decret núm. 1282 reconeixement nou trienni a Francisco Tur O’Ryan

 Decret núm. 1283 Orde d’execució 56/11 propietari Aigo Clara SL per a neteja de parcel·la 
en Ps. Gregori Maians i Ciscar, 24

 Decret núm. 1284 Encomanar a Luis Fco Fenollar Cots el control i seguiment de la pena 
imposada al Sr. Ruben Cotaina Marin

 Decret núm. 1285 aprovar liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de valor 
dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  en  Pda.  Terranova  núm.  21  a  nom de  Rosa  Teresa 
Balaguer Santapau

 Decret núm. 1286 aprovar liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana en C/ Alcalde Juan Sancho, 6 a nom de Inmuebles y 
Casas de Oliva sl

 Decret núm. 1287 Declarant obligació legal de SALVADOR VIDAL COTS de mantindre 
en condicions adequades l’immoble situat a ctra. Gabriel Ciscar, 22-3º OE 55/2011

 Decret  núm. 1288  Declarant  obligació  legal  de  EVARISTO  FALGAS  SENDRA  EN 
REPR. DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS de mantindre en adequades condicions 
l’immoble situat a Av. Loygorri, 4 OE 57/2011

 Decret núm. 1289 Ordre de pagament de factures relacionades de PASTOR SEMPERE 
JUAN CARLOS I ALTRES per un import total de 4.937,80€

 Decret núm. 1290 Aprovació de la nòmina del personal de l’Ajuntament corresponent al 
mes de març 2011 un import brut total de 589.712,22€

 Decret núm. 1291 Aprovació del compte justificatiu del Regidor Sr. VICENT MIQUEL 
SABATER SAVALL per import de 657,08€ en concepte de "Dia de l’arbre 2011"

 Decret núm. 1292 Autorització a l’ASSOCIACIÓ VEINAL RAVAL GERRERIA revetla a 
la Plaça de Ganguis

 Decret núm. 1293 Autorització a la JUNTA DE FESTES DEL CARRER SANT VICENT 
celebracions d’actes en honor a Sant Vicent Ferrer

 Decret núm. 1294 incoar Expedient de Restauració de Legalitat Urbanística 37/2010 a nom 
de DIAZ ESCRIVA S.L. en Sector 4

 Decret núm. 1295 incoar Exp. Restauració Legalitat Urbanística núm. 22/2010 a nom de 
Excavaciones Morell y Gosp SL en el Sector 4

 Decret  núm. 1296  Concedint  llicencia  urbanística  a  GABRIELA  RODRIGUEZ 
RABADAN AGUILAR al C/Sant Antoni, 5 PB
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 Decret núm. 1297 Concedint llicencia urbanística a JORGE CAÑAMAS MAURI per obres 
en POL 2 PARC 00388

 Decret núm. 1298 Concedint llicencia urbanística per obres en C/ Verge del Mar, 147 pb a 
JOSE LEOPOLDO BLASGASCO CHECA

 Decret núm. 1299 Denegant llicencia urbanística a LAURA LLORCA CLIMENT per a fer 
obres en C/ La Mabra, 1

 Decret  núm. 1300  Concedir  llicencia  urbanística  per  obres  en  C/Argelers,  36  a 
COMUNITAT DE PROPIETARIS representada per CELESTINO RODRIGUEZ GARCIA

 Decret núm. 1301 Concedir llicencia urbanística a la comunitat de propietaris del c/Walt 
Disney, 9 representada per Maria Consuelo Faro Colomar

 Decret núm. 1302 Relació de baixes de liquidacions i aprovació de devolucions (fem, IBI 
rústica, IBI urbana, interessos de demora, recàrrecs)

 Decret  núm. 1303  Concedir  a  Caja  Mediterraneo  llicència  de  segona  ocupació  de 
l’habitatge c/Garcia Ordoñez, 14-3º-6ª

 Decret núm. 1304 Reconeixement d’obligacions i pagament d’ajudes a ROSA SANCHIS 
LLIDO i relació

 Decret  núm. 1305 Aprovar  despesa,  reconeixement  d’obligació,  ordenar  el  pagament  a 
CAJA MADRID per cancel·lació de compte

 Decret núm. 1306 Pagament taxa del BOPV llicència activitat del CAMPING RIO MAR 
en pda. devesa, s/n

 Decret núm. 1307 Aprovar despesa, reconeixement d’obligació i ordenar el pagament a LA 
CAIXA per comissió d’ús datàfon

 Decret  núm. 1308  Aprovar  despeses,  reconeixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  al  
BBVA per despeses de correu

 Decret núm. 1309 Aprovació reconeixement obligació i  pagament quota préstec BBVA 
Núm. 000616-08 amb venciment 20/03/11

 Decret núm. 1310 Assignació gratificació personal laboral a ANTONIO ESCRIVA COTS 
per treballs extraordinaris

 Decret núm. 1311 Deixar sense efecte el DA 3301/06 de 14/09/06 d’ampliació del gual 
núm. 1310 a nom de CAPRABO, S.A. al c/Guillem de Castro, 4, passar aquesta resolució al 
departament de Gestió Tributaria als efectes oportuns

 Decret núm. 1312 Concedir a CAJA MEDITERRANEO llicència de segona ocupació en 
c/Nàpols, 5

 Decret núm. 1313 Aprovar 24 liquidacions de les taxes per retirar residus sòlids, incloure 
subjectes  passius  segons  annex  III,  i  donar  compte  als  departaments  d’intervenció  i 
tresoreria als efectes oportuns

 Decret núm. 1314 Aprovació de baixa de liquidacions per import de 1.077,72€ i aprovació 
de les devolucions per import de 4.378,33€a FUENTES LLUCH JOSE LUIS i relació.
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 Decret núm. 1315 Desestimació d’al·legacions i imposició de sancions a Cisternas Hurtans 
SL i relació. 

 Decret núm. 1316 Decret suspensió obres sense llicència en C/ La Mabra, 1 a nom de 
LAURA LLORCA CLIMENT ERU 000007/2011

 Decret núm. 1317 Decret suspensió obres sense llicència en Pol 5 Parc 136 a nom de JOSE 
MANUEL GONÇALVES DIAS ERU 000102/2010

 Decret núm. 1318 Autoritzar a la Germandat de Nostra Senyora de la Pietat per al 2 i 3  
d’abril fer cercavila quedant obligada a disposar d’una assegurança de responsabilitat civil,  
deixar l’espai utilitzat en les mateixes condicions de neteja i donar trasllat al magatzem

 Decret núm. 1319 Nomenament de funcionaria interina de MARIA VICENTA AGUILAR 
PERICAS amb la categoria de cuinera grup C2

 Decret núm. 1320 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
al any 2010 a la CREU ROJA Assemblea local d’Oliva per import de 3200€

 Decret núm. 1321 Relació núm. 028/2011 R de factures de 36216,67€

 Decret  núm. 1322 Compromís  per  part  de  aquesta  Corporació a  aportar  la  relació del 
personal  de  que  disposarà  l’Escola  Infantil  Municipal  LA  TARONJA,  així  com  les 
respectives titulacions i justificació documental

 Decret núm. 1323 Aprovar la constitució d’una borsa de treball de Mestres de formació de 
persones  adultes  segons  ordre  de  puntuació,  que  en  conseqüència  anul·la  les  borses 
anteriors.

 Decret núm. 1324 Fraccionament deute per ICIO i sanció urbanística exp. 23/09 a JOSE 
MARTINEZ MERLOS

 Decret núm. 1325 Fraccionament deute per taxa ovp liquidació mercat del divendres lloc 
núm. 19 MARIA CECILIA GONZALEZ LARROSA

 Decret núm. 1326 Devolució a J.Mª DOMENECH BALAGUER part del icio i taxa per 
eplu  73/08  en  sector  18  aigua  blanca  parc  183  i  compensació  amb  part  de  la  sanció  
urbanística

 Decret núm. 1327 Fraccionament de deute per taxa ovp liquidació mercat divendres lloc 
núm. 12 a CARMEN HERNANDEZ BARRULL

 Decret  núm. 1328  Incoar  expedient  de  restauració  de  la  legalitat  urbanística  NÚM 
000003/2011-ERU per fer obres sense llicència a JULIO GONZALEZ CALAZA

 Decret núm. 1329 

 Decret núm. 1330 Comunicació ambiental d’autorització d’instal·lació d’activitat a PEREZ 
CUENCA, JOËLLE. expedient CA023/2011 en c/Gabriel Miró, 1 per a Saló de perruqueria 
i centre estètic

 Decret  núm. 1331  Comunicació  ambiental  d’autorització  d’instal·lació  d’activitat  a 
CREMADES MAÑO, SANTIAGO. expedient CA004/2011 en c/Manuel Broseta, 45-Entlo 
(Sector 15) per Acadèmia
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 Decret  núm. 1332  Comunicació  ambiental  d’autorització  d’instal·lació  d’activitat  a 
CENTRAL  PHONE  TELEFONIA  Y  APLICACIONES  SL  expedient  CA017/2011  en 
c/Navarra, 2 per a telefonia cio menor

 Decret núm. 1333 Aprovació de la relació de factures 029/2011 per l’import de 23,416,76€

 Decret  núm. 1334  Comunicació  ambiental  d’autorització  d’instal·lació  d’activitat  a 
CISCAR Y MASCARELL, SC.expedient CA186/2010 en c/Botanico Cavanilles, 005 per a 
serveis financers comptables i altres

 Decret  núm. 1335  Comunicació  ambiental  d’autorització  d’instal·lació  d’activitat  a 
ABDELHAKIM FADILI expedient CA191/2010 en c/Juan Antoni Maians, 013 baix per a 
Locutori telefònic amb servei d’envasats i begudes

 Decret  núm. 1336  Comunicació  ambiental  d’autorització  d’instal·lació  d’activitat  a 
SHAHID  MAMMOOD  expedient  CA193/2010  en  Av.  Loygorri,  42  bº  per  a  locutori 
telefònic amb servei d’envasats i begudes

 Decret  núm. 1337  Comunicació  ambiental  d’autorització  d’instal·lació  d’activitat  a 
MAQUEDA SANCHEZ, ALICIA. expedient CA015/2011 en c/Salvador Soler i Soler, 010 
per a tenda de regals i decoració cio menor

 Decret núm. 1338 Llicència d’obertura i funcionament de l’activitat per canvi de titularitat 
a OLITRANSCOOP S COOP V expedient CA184/2010 en c/ALCALDE JUAN SANCHO, 
015 ENTLO B per Agencia de Transports

 Decret núm. 1339 Llicència d’obertura a ESCRIVA GILABERT, MERCEDES expedient 
LA099/2007 en c/ per a elaboració i venda de menjars per a emportar

 Decret  núm. 1340  Llicència  d’obertura  amb  nom  comercial  "MONEY  TRANS"  a 
REMESAS Y COMUNICACIONES expedient LA056/2009 en c/Guillem de Castro, 29 per 
a oficina serveis locutori, telefonia i internet

 Decret  núm. 1341  Llicència  d’obertura  a  CAJA  RURAL  DEL  MEDITERRANEO 
RURALCAJA expedient LA102/2008 en Ctra.. Convent, 038 per a oficina bancària

 Decret  núm. 1342  Que  no  se  reconega  el  dret  en  comptabilitat  de  l’Impost  sobre 
l’increment del valor dels terrenys de AGUSTIN COCA TORRES per tindre una quota 
inferior a 10€

 Decret  núm. 1343  Sancionar  a  MARIA  JOSE  FUSTER  ESCRIVA  Núm.  Expedient 
20010000056549

 Decret  núm. 1344  Sancionar  a  VICENTA  ESCRIVA  MAURI  Núm.  Expedient 
20010000056529

 Decret  núm. 1345  Sancionar  a  VICENTA  ESCRIVA  MAURI  Núm.  Expedient 
20010000056535

 Decret  núm. 1346  Sancionar  a  VICENTA  FUSTER  ESCRIVA  Núm.  Expedient 
20010000056547

 Decret  núm. 1347  Sancionar  a  VICENTA  FUSTER  ESCRIVA  Núm.  Expedient 
20010000056548

Pàgina: 7



 Decret  núm. 1348  Sancionar  a  MARIA  JOSE  FUSTER  ESCRIVA  Núm.  Expedient 
20010000056550

 Decret  núm. 1349  Sancionar  a  ROSA  COTAINA  VERDU  Núm.  Expedient 
20010000056551

 Decret  núm. 1350  Sancionar  a  VICENTE  COTAINA  LLACER  Núm.  Expedient 
20010000056558

 Decret  núm. 1351  Sancionar  a  VICENTE  COTAINA  LLACER  Núm.  Expedient 
20010000056560

 Decret  núm. 1352  Sancionar  a  VICENTE  COTAINA  LLACER  Núm.  Expedient 
20010000056557

 Decret  núm. 1353  Sancionar  a  BLAS  BENEYTO  GREGORI  Núm.  Expedient 
20010000056541

 Decret núm. 1354 Sancionar a MARIA VICENTA MESTRE CARDONA Núm. Expedient 
20010000056553

 Decret  núm. 1355  Sancionar  a  FRANCISCO  PALLARES  CATALA  Núm.  Expedient 
20010000056544

 Decret  núm. 1356  Sancionar  a  JUAN  MANUEL  JUANES  PONCE  Núm.  Expedient 
20010000056526

 Decret  núm. 1357  Sancionar  a  JUAN  MANUEL  JUANES  PONCE  Núm.  Expedient 
20010000056565

 Decret núm. 1358 Sancionar a DANIEL NEAGU Núm. Expedient 20010000056520

 Decret  núm. 1359  Sancionar  a  FRANCISCO  JAVIER  MESTRE  CARDONA  Núm. 
Expedient 20010000056556

 Decret  núm. 1360  Sancionar  a  ROSA  COTAINA  VERDU  Núm.  Expedient 
20010000056552

 Decret  núm. 1361  Autoritzar  l’inici  del  procediment  sancionador  a  PROMOCIONES 
MAINPAL, S.L. i altres segons relació

 Decret  núm. 1362  Autoritzar  el  començament  de  procediment  sancionador  a 
PROMOCIONES MAINPAL, S.L. i altres segons relació

 Decret núm. 1363 Autorització al CLUB DE HANDBOL per a la celebració del Dia del  
Club de Handbol dia 2 d’abril al pàrquing del pavelló mpal

 Decret  núm. 1364 Concedir  llicència  d’obertura  per  a  PLATA DOSSIFICADORA DE 
FORMIGÓ a ARENAS FORNA, SL en Ctra. Oliva-Pego Pol 20 parc 324 Mg Dreta exp.  
LA099/2009

 Decret núm. 1365 Concedir a la Sra. TERESA FERRER MIÑANA, llicència urbanístic al 
carrer Verge del Mar, 130-1º-1ª.

 Decret núm. 1366 Concedir al Sr. VICENTE TARRAZONA PARDO, llicència urbanística 
al P. Lluís Vives núm. 13-b.
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 Decret núm. 1367 Concedir al Sr. DOMINIC JOHN JULY, llicència urbanística al carrer 
San Blai, 14.

 Decret núm. 1368 Concedir a la Sra. MARIA ASUNCION ALCARAZ PEIRO, llicència 
urbanístic al carrer d’ Avinyó núm. 39.

 Decret núm. 1369 Concedir al Sr. VICENTE CLIMENT ORTIZ, llicència urbanística al 
carrer Arquebisbe Reig núm. 14.

 Decret  núm. 1370  Concedir  a  la  Sra.  MARIA  VIVCENTA  GONZALEZ  SAVALL, 
llicència urbanística al carrer Verge del Mar núm. 126.

 Decret núm. 1371 Concedir a la Sra. MARIA VICENTA GONZALEZ SAVALL, llicència 
urbanística al carrer de les Barques núm. 6-E.

 Decret núm. 1372 Concedir al Sr. PETER MERCER JOVES, llicència urbanística a Urb. 
Terranova-3, núm. 12.

 Decret  núm. 1373 Concedir  al  Sr.  JOAN PALMER PASTOR,  llicència  urbanística  al 
carrer Ausiàs March, 20-4º-11ª.

 Decret núm. 1374 Concedir al Sr. SALVDOR LLORC SANCHIS, llicència urbanística a 
l’Av. Loygorri núm. 45-7º-A.

 Decret núm. 1375 Concedir al Dª. ROSEMARY ANNE WALSH, llicència urbanística al 
carrer Sant Isidre núm. 22.

 Decret núm. 1376 Concedir a la Sra. SARAH BELCHER, llicència urbanística al carrer A. 
Roger de Lauria núm. 3.

 Decret núm. 1377 Concedir a la Sra. VICENTA MESTRE TORRES, llicència urbanística 
al carrer Francesc Ferrer i Pastor núm. 21.

 Decret núm. 1378 Concedir al Sr. RAFAEK BORJA MIRALLES, llicència urbanística al 
carrer Sant Antoni núm. 4-b.

 Decret  núm. 1379  Concedir  al  Sr.  JOSE  LUIS  RAMIREZ  ALEMANY,  llicència 
urbanística al carrer Illa de Sardenya núm. 7-b.

 Decret núm. 1380 Determinar llocs reservats per a la col·locació gratuïta de cartells per les 
eleccions locals i autonòmiques 2011

 Decret  núm. 1381  Determinació  de  locals  oficials  i  llocs  públics  reservats  per  a  la 
realització gratuïta d’actes de campanya electoral

 Decret núm. 1382 Desistiment de RAMON DOMINGO POUS MARI en la sol·licitud de 
llicència d’obra menor 000289/2010

 Decret núm. 1383 Ordenar l’inici de la contractació dels serveis de recollida de residus de 
paper, cartó i envasos exp. SERV-SEC/16-2011

 Decret núm. 1384 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
al any 2010 al LLAR DE JUBILTS I PENSIONISTES d’Oliva per import de 4,000€

 Decret núm. 1385 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2010 a l’ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO per import de 3,630 €
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 Decret núm. 1386 Incoar a FRAMPAMO, S.L. expedient sancionador 126/07 per abocar 
andròmines,  plàstics…  el  dia  6/06/07  en  les  parcel·les  de  referència 
2699932yj5029N0001UI i 2699908YJ5029n0001PI

 Decret núm. 1387 Acceptar la proposta de la Prefectura de la Policia Local per a procedir a 
fer controls preventius d’alcoholèmia per als dies 1/04/11 entre les 3:00 i  les 3:45 h al  
Passeig d’Oliva al Mar (Francisco Brines) davant el Restaurant L’Ancora i el dia 3/04/11

 Decret  núm. 1388  Ordenar  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
08/11 a ANGELES LLACER NAVARRO per entropessar en l’espai del contenidors que 
estan al costat del casal faller de Sant Francesc el dia 19/03/11

 Decret núm. 1389 Aprovar constitució d’una borsa de treball de Mediador Intercultural

 Decret núm. 1390 Concedir al Sr. Jose Arcos Martinez una bestreta de 1.414,00

 Decret núm. 1391 Concedir autorització a Sra. VICTORIA NAVARRO HEREDIA per a la 
venda de Confecció, Calçat, articles cuir en el lloc núm. 70 del mercat dels divendres

 Decret núm. 1392 Donar de baixa els rebuts de béns immobles urbana en Panorama II i  
Burguera Sector 19 a nom de FRANCISCO MARI MESTRE i GIUSEPPE RAPELLI

 Decret  núm. 1393  Donar  de  baixa  varis  rebuts  del  Impost  sobre  Béns  Immobles  de 
naturalesa  Urbana per  import  de  8,463,51,  donat  que no estan identificats  els  subjectes 
passius Núm. Exp. 20010000056883

 Decret núm. 1394 Donar de baixa la relació de rebuts del Impost sobre Bens Immobles de 
naturalesa urbana (import 32,152,56) i rústica ( import 44,84) i de la Taxa per utilització 
privativa i aprofitament especial del domini públic: guals 2011(import 2.899,93) núm. Exp. 
20

 Decret  núm. 1395  Iniciar  les  actuacions  de  comprovació  limitada  sobre  els  subjectes 
passius relacionats en l’annex, Antonio Miñana Girau i altres

 Decret  núm. 1396  Iniciar  les  actuacions  de  comprovació  limitada  sobre  els  subjectes 
passius relacionats en l’annex, Antonio Sanchez Ortega i 2 més.

 Decret núm. 1397 Incoar expedient administratiu sancionador IO 22-11 contra KHOROTI 
HOMAC BOUALAM IGLESIAS per falta lleu d’import 60€

 Decret núm. 1398 Incoar expedient administratiu sancionador IO 21-11 contra JOAQUIN 
FALGAS MONCHO per falta lleu d’import 60€

 Decret  núm. 1399  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  IO  14-11  contra  ANA 
SERRANO AGUILERA per falta lleu d’import 60€

 Decret  núm. 1400  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  IO  15-11  contra  JOSE 
TORRES GILA per falta lleu d’import 60€

 Decret  núm. 1401  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  IO  16-11  contra  Mª 
CARMEN RUEDA AGUILERA per falta lleu d’import 60€

 Decret  núm. 1402 Incoar  expedient  administratiu  sancionador  IO 17-11 contra  JOSEP 
MARTI MENA per falta lleu d’import 60€
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 Decret  núm. 1403  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  IO  18-11  contra 
FRANCISCO MIGUEL ALCARAZ PEREZ per falta lleu d’import 60€

 Decret  núm. 1404  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  IO  19-11  contra  JOSE 
ANDRES REQUENA MARIN per falta lleu d’import 60€

 Decret núm. 1405 Incoar expedient administratiu sancionador IO 20-11 contra MIREIA 
CARDENAS VERDU per falta lleu d’import 60€

 Decret núm. 1406 Nòmina complementaria mes de març de Mª VICENTA AGUILAR 
PERICAS

 Decret núm. 1407 Aprovació de despeses de caixa del mes de març (subministres i altres) 
de 353,08 euros

 Decret núm. 1408 Aprovació de despeses financeres d’import 14,50 euros per utilització 
del datàfons del 21/03/11 a 31/03/11

 Decret  núm. 1409 Aprovació del  reconeixement de l’obligació i  pagament  de la quota 
d’amortització préstec bcl núm. 9520790371 amb venciment 29/03/11

 Decret núm. 1410 Aprovar despeses de 352,30 per interessos de demora préstec 20790371 
del 29/03/10 al 29/03/11

 Decret núm. 1411 Aprovar despeses de correu de 0,70 euros

 Decret  núm. 1412  Aprovar  despeses  d  3,28  euros  per  interessos  de  demora  préstec 
9600036540 del 31/03/11 al 01/04/11

 Decret  núm. 1413  Aprovació  reconeixement  obligació  i  pagament  de  les  quotes 
amortització préstecs amb venciment en març 2011

 Decret núm. 1414 Aprovació de despeses de correu d’ 1,05 euros

 Decret núm. 1415 Aprovació del Pla d’actuació d’emergències per a la disparà de focs 
artificials "SANT VICENT 2011"

 Decret  núm. 1416  Aprovar  la  ubicació  temporal  del  lloc  de  treball  de  la  funcionaria  
CARMEN VIVES RIPOLL per a que passe a realitzar les seues tasques de telefonista a les  
dependències situades a la plaça de l’Ajuntament núm. 1 amb efectes des de l’1 d’abril

 Decret  núm. 1417  Aprovar  llicència  per  ocupació  de  la  via  pública  a  JOAN  VIDAL 
LLIDO en c/Francesc Ferrer i Pastor, 3 (15m2. per a un dia)

 Decret  núm. 1418 Aprovar  llicència  d’obres  a RAFAEL MENGUAL PEIRO, per  a la 
construcció de tancament de parcel·la en pda. Pont de Bolo, pol 4 parc 37

 Decret núm. 1419 Autoritzar l’acte del prego de Setmana Santa el diumenge 10 d’abril a 
les 12:30 h amb la corresponent cercavila amb l’acompanyament policial de les 11:30 h fins 
les 12:30 h

 Decret  núm. 1420  Aprovar  a  JOSE  LUIS  BERZAL  SANCHEZ  llicència  de  segona 
ocupació a l’habitatge amb l’emplaçament Av. Mar Mediterrani, 34-1º-2ª

 Decret núm. 1421 Incoar a la Sra. EMILIA CUENCA FUENTES expedient de restauració 
de la legalitat urbanística núm. 000125/2010-ERU per obres realitzades en c/ Assagador del 
Carro, 5.
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 Decret núm. 1422 Incoar al Sr. NIGEL HUGH GRAGG expedient de restauració de la  
legalitat urbanística núm. 000137/2010-ERU per obres realitzades en c/. Del Fartet, 9.

 Decret  núm. 1423 Aprovar  l’autoliquidació  i  ordenar  el  pagament  de  248,25  Euros,  a 
Excma. Diputació Provincial  de  València,  per  la inserció en el  BOP de l’anunci  per la 
contractació de la gestió del serveis públic de l’Escola Infantil Municipal "La Taronja".’

 Decret núm. 1424 Incoar al Sr. ANTONIO SELLENS PARDO expedient de restauració de 
la legalitat urbanística núm. 000006/2011-ERU per obres realitzades en Polígon 7 Parcel·la 
288 Pda. Canyades

 Decret núm. 1425 Incoar al Sr. JOAQUIN GALIANO GUILLEM expedient de restauració 
de la legalitat urbanística núm. 000080/2010-ERU per obres realitzades en c/Avellaner, 4

 Decret núm. 1426 Incoar al Sr PEDRO NAVARRO BALLESTA expedient de restauració 
de  la  legalitat  urbanística  núm.  000010/2011  ERU  per  obres  realitzades  en  Polígon  7 
Parcel·les 120 i 1149

 Decret núm. 1427 Incoar a la Sr. JOSEFA LLIDO SORIA expedient de restauració de la 
legalitat urbanística núm. 000008/2011-ERU per obres realitzades en Polígon 3 Parcel·la 81

 Decret  núm. 1428  Incoar  a  la  SRA.  Mª  VICENTA  LLORCA  MAS  expedient  de 
restauració  de  la  legalitat  urbanística  núm.  000100/2010-ERU  per  obres  realitzades  en 
Polígon 4 Parcel·la 27

 Decret núm. 1429 Incoar al Sr. JOAQUIN RAFAEL GALIANO GUILLEM expedient de 
restauració  de  la  legalitat  urbanística  núm.  000093/2010-ERU  per  obres  realitzades  en 
c/Avellaner, 6

 Decret  núm. 1430  Aprovar  projecte  de  l’obra  TREBALLS  DE  NETEJA  I 
RESTAURACIÓ DE LLITS I SÈQUIES AL MUNICIPI D’OLIVA 2011 FASE 1

 Decret  núm. 1431  Aprovar  projecte  de  l’obra  TREBALLS  DE  NETEJA  I 
RESTAURACIÓ DE LLITS I SÈQUIES AL MUNICIPI D’OLIVA 2011 FASE II

 Decret núm. 1432 Concessió de l’ampliació del termini en un mes per a la a formulació de  
plec en procediment disciplinari incoat a GUILLERMO PONZODA IBIZA

 Decret núm. 1433 Aprovació de la liquidació i ordre de pagament als membres del tribunal 
en les  proves  selectives  per  a una borsa de treball  de  MESTRES DE FORMACIÓ DE 
PERSONES ALDULTES

 Decret núm. 1434 Concessió d’autoritzacio a MIGUEL MORENO HEREDIA per a la 
venda de calcer en lloc de venda núm. 17 en el mercat dels divendres

 Decret núm. 1435 Concessió d’autoritzacio a IRENE RUBIO CABANES per a la venda de 
calcer en lloc de venda núm. 7 en el mercat dels divendres

 Decret  núm. 1436  Aprovació  del  compte  justificatiu  del  SR.  SALVADOR  FUSTER 
MESTRE acreditat per justificants de despeses per import de 93,65€

 Decret núm. 1437 Aprovació de la liquidació provisional  de l’increment del valor dels 
terrenys a ROSA MARIA TORRES GOMEZ. EXPTE Núm. 20010000056518
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 Decret núm. 1438 Desestimació de la petició d’indemnització a JOSEFA SIGNES FRAU. 
Exp. Responsabilitat patrimonial 41/10

 Decret núm. 1439 Ordre d’inici d’expedient administratiu per a la contractació dels serveis 
de manteniment y conservació de l’infraestructura turística del litoral d’Oliva. Exp. SERV-
SEC-18/2011

 Decret núm. 1440 Nomenament de funcionària interina a temps parcial, admó. especial, 
sub  escala  Serveis  Especials,  categoria  Mediador  Intercultural  grup  C1  a  VERONICA 
MONTON REIG

 Decret núm. 1441 Nomenament de funcionària interina a temps parcial, admó. especial, 
sub  escala  Serveis  Especials  ,  categoria  Treballadora  social  grup  C1  a  CRISTINA 
MIRAGALL RIERA

 Decret núm. 1442 Reconeixement de trienni a SALVADOR FUSTER MARTINEZ

 Decret núm. 1443 Reconeixement de trienni a ANA ESCRIVA NAVARRO

 Decret núm. 1444 Reconeixement de trienni a FELIPE JOSE TIMONER POUS

 Decret núm. 1445 Reconeixement de trienni a TERESA MIRALLES LLIDO

 Decret núm. 1446 Reconeixement de trienni a EDUARDO MARTINEZ SORIA

 Decret núm. 1447 Reconeixement de trienni a JOSE LUIS LLORCA CHORRO

 Decret núm. 1448 Reconeixement de trienni a DOLORES VENTURA MEJIAS

 Decret núm. 1449 Autorització a la Gernandat de Nostra Senyora dels Dolors d’Oliva la  
realització d’actes en el mes d’abril

 Decret  núm. 1450 Autorització de l’acte Pregó de les Festes del  Crist  de Sant  Roc el  
dissabte 9 d’abril. Autorització Benedicció del Terme dia 10/04/2011

 Decret  núm. 1451  Concedir  a  HABIB  MEKKI  llicència  de  Segona  Ocupació  en  una 
vivenda comunitària situada en C/Joanot Martorell, 18-3º-6ª. EXP. 000026/2011

 Decret núm. 1452 Suspendre l’ajuda a Dª ADRIANA I.ORELLANA MALDONADO de 
400 euros que se li havia reconegut en el DA 1256/11 per no ser les dades correctes

 Decret núm. 1453 Aprovar l’ajuda sol·licitada a CARLOS DARIO CASSERA GORGOJO 
per import de 400 euros

 Decret  núm. 1454  Aprovar  el  Mandament  de  Pagament,  per  import  de  800,00  Eures, 
despeses derivades del "Dia de la Bici 2011".

 Decret  núm. 1455  Aprovar  la  compte  justificativa  de  526,40  Euros,  per  Visita 
Oceanogràfic del 29/03/2011, alumnes Sisteron.

 Decret núm. 1456 Iniciar l’expedient número G/03/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingresos.

 Decret núm. 1457 Aprovar l’expedient núm. G/03/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos i que puja a la quantitat de 95.882,30 euros.
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 Decret  núm. 1458  Aprovar  la  certificació  núm.  3  definitiva  corresponent  a  l’obra 
"Eficiència Energètica-Climatització i subministrament elèctric del Mercat Municipal", per 
import de 8.728,96 euros.

 Decret  núm. 1459 Contracte  del  servei  públic de control  de l’estacionament limitat  de 
vehicles en la via publica i altres zones fins el 8 de juliol de l’any en curs a l’empresa  
DORNIER, SA.

 Decret  núm. 1460  Concedir  llicència  de  primera  ocupació  a  FRANCISCO  ESCRIVA 
ESCRIVA per a l’habitatge en UA DEVESA-5 BIS entitat 3 rc: 76774901YJ5077S0003AR 
en el complex residència OLIVE TREE

 Decret núm. 1461 Aprovar la baixa dels comptes de CHRISTOPHER JOHN HASTE per 
ser incobrables

 Decret núm. 1462 Aprovar amb efectes del 7/04/11 el cessament com a personal laboral  
d’aquest Ajuntament de MIGUEL BERNABEU PEIRO per compliment del període de la 
seua contractació

 Decret núm. 1463 Declarar  la jubilació de MIGUEL RODRIGUEZ LINUESA empleat 
públic d’aquest Ajuntament amb data 7/04/11

 Decret núm. 1464 Aprovació de la justificació i concessió de subvenció per a l’any 2010 a 
la CREU ROJA per import de 218.000,00€

 Decret  núm. 1465 Aprovació de liquidació provisional  sobre  l’increment de valor  dels 
terrenys de ETEÑVOMA ESTRUCH GARCIA. Exp. 20010000056698

 Decret núm. 1466 No liquidar ni  reconéixer el  dret  en comptabilitat  de l’impost  sobre 
l’increment de valor dels terrenys a BIG BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm. 1467 Concessió de l’autorització a SALVADOR PAU GONZALEZ per a la 
venda de xurros en càmpings Pepe i Ole

 Decret núm. 1468 Concessió de l’autorització a VICENTE FERNANDEZ LLORCA a la 
venda de planters d’hortalissa a la Raconada de les Ermites

 Decret núm. 1469 Concessió autorització a SALOMON BAUTISTA FERNADEZ per a la 
venda de tèxtil en el mercat dels divendres

 Decret  núm. 1470  Adjudicació  del  contracte  menor  de  prestació  de  serveis  per  a  la 
instal·lació d’activitats infantils a A EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL SL

 Decret núm. 1471 Estimació de recurs de reposició contra DA 4885/10 en allò referent a la 
prescripció de les obres efectuades sobre l’edificació principal. Exp. protecció 261/04

 Decret núm. 1472 Acord d’adhesió de l’Ajuntament al programa de Pràctiques Formatives 
de la Diputació de València "La dipu et beca"

 Decret  núm. 1473  Concedir  a  CALYSE,  QUALITAT  EN  CONSTRUCCIONS,  SL, 
llicència d’ocupació de la via pública al carrer Verge del Mar núm. 112.

 Decret núm. 1474 Aprovar l’autoliquidació i ordenar el pagament de 110 Euros, a l’Excma. 
Diputació Provincial de València per la inserció en el BOP de l’Anunci llicència d’activitat  
per CLUB SOCIAL I SERVEIS ANEXOS.
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 Decret  núm. 1475  Acceptar  la  proposta  per  la  realització  de  controls  preventius 
d’alcoholèmia els dies 8-04-2011 al Ps. Oliva al Mar, i el 10-04-2011 a la Ctra. De Pego.

 Decret  núm. 1476  Aprovació  del  pagament  de  gratificació  mensual  de  672,32€  a 
VICENTE COLLADO LLORCA

 Decret núm. 1477 Rectificació de l’exp. de modificació de crèdits I / 02/2011

 Decret núm. 1478 Aprovació de l’expedient núm. G/04/2011 de modificació del pressupost 
per generació de crèdits per ingressos

 Decret núm. 1479 Declarar el vehicle amb matricula 6391 BDV, propietat del Sr. LUIS 
EDUARDO LOPE LOPEZ, residu urbà.

 Decret  núm. 1480  Declarar  el  vehicle  amb  matricula  A6015BZ  propietat  del  Sr. 
SANCHEZ GARCIA MINGUILLAN JOAQUIN, residu urbà.

 Decret núm. 1481 Declarar els vehicles amb matricules 2306ZL30, K985 RBB I MOS AL 
502, residus urbans.

 Decret núm. 1482 Aprovar la devolució de la fiança de 480 Euros al Sr. RAFAEL MENA 
TORRES, per l’adjudicació de la instal·lació temporal de toldos-hamaques, entitat 17.

 Decret núm. 1483 Aprovar la devolució de la fiança de 10.000 Euros al  Sr.  RAFAEL 
MENA TORRES, per l’adjudicació de la instal·lació temporal de xiringuito, entitat 16.

 Decret  núm. 1484 Aprovar  la  modificació  del  pressupost  per  generació  de  crèdits  per  
ingressos.

 Decret núm. 1485 Concedir a la Sra. LAURA ORTOLA MATEU, el fraccionament del 
deute tributària taules i cadires al carrer Rinconada Ermitas núm. 7.

 Decret núm. 1486 Concedir al Sr. LUIS CAPUCHINO CAPUCHINO, el fraccionament 
del deute per sanció urbanística.

 Decret núm. 1487 Concedir a la Sra. VERONIQUE MISCIOSCIA, el fraccionament del 
deute per sanció de trànsit.

 Decret  núm. 1488  Concedir  a  la  Sra.  CLARIA  INES  BUYTRAGO  MEJIA,  el 
fracionament del deute tributària de taules i cadires al c/.A. Francisco Llorca núm. 25.

 Decret núm. 1489 Concedir a la Sra. Mª ISABEL SNCHIS POZA, el fraccionament del  
deute tributària de taules i cadires al c/ Isaac Albeniz núm. 42.

 Decret núm. 1490 Concedir al Sr. FRANCISCO MORENO MARIN, el fraccionament del 
deute per taxa O.V.P. liquidació mercadillo divendres.

 Decret núm. 1491 Concedir a la Sra. ADELINA MARIN MARIN , el fraccionament del 
deute per taxa O.V.P. liquidació mercadillo divendres.

 Decret núm. 1492 Concedir a la Sra. TERES LARROSA LARROSA, el fraccionament del 
deute per taxa O.V.P. liquidació mercadillo divendres.

 Decret núm. 1493 Concedir al Sr. JUAN GINER CLIMENT, el fraccionament del deute 
per sanció urbanística.
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 Decret núm. 1494 Incoar al Sres. SALVADOR MIÑANA COTS i VICENTA MORATO 
MENA, per infracció urbanística expedient núm. 228/08.

 Decret núm. 1495 Aprovar al Sres. SALVADOR MIÑANA COTS i VICENTA MORATO 
MENA, la liquidació del ICO i Taxa per infracció urbanística expedient núm. 228/08.

 Decret  núm. 1496  Incoar  al  Sr.  JOSE  LLOPIS  SANCHIS  ,  per  infracció  urbanística 
expedient núm. 194/07.

 Decret núm. 1497 Aprovar la liquidació definitiva ICO i Taxa per infracció urbanística 
expedient núm. 228/08, al Sr. JOSE LLOPIS SANCHIS.

 Decret  núm. 1498  Incoar  al  Sr.  FRANCISCO  CABRERA  ALCARAZ,  expedient 
administratiu sancionador per infracció urbanística expedient núm. 205/08.

 Decret  núm. 1499  Aprovar  la  liquidació  provisional  del  ICO  i  Taxa,  per  infracció 
urbanística al Sr. FRANCISCO CABRERA ALCARAZ, expedient: LTIU 205/08.

 Decret  núm. 1500  Incoar  a  la  Sra.  CONCEPCION  MALLEU  NAVARRO,  expedient 
administratiu sancionador per infracció urbanística expedient núm. 157/07.

 Decret núm. 1501 Aprovar la liquidació provisional ICO i Taxa per infracció urbanística,  
expedient LTIU 151/07, a la Sra. CONCEPCION MALLEU NAVARRO.

 Decret  núm. 1502  Aprovar  la  imposició  a  la  Sra.  VICENTA  MORATO  CATALA 
MATEU, per infracció urbanística expedient núm. 170/03.

 Decret  núm. 1503  Incoar  al  Sr.  JAVIER  BOLO  SAVALL  expedient  administratiu 
sancionador, per infracció urbanística expedient núm. 117/08.

 Decret  núm. 1504 Aprovar  amb caràcter  provisional,  la  liquidació del  ICO i  taxa,  per 
infracció urbanística realitzada per el Sr. JAVIER BOLO SAVALL, expedient 117/08.

 Decret núm. 1505 Incoar al Sr. CARLOS LLORET REDON, expedient sancionador per 
infracció urbanística expedient núm. 120/08.

 Decret núm. 1506 Aprovar, amb caràcter provisional, la liquidació del ICO y Taxa, per 
infracció  urbanística  realitzada  per  Sr.  CARLOS  LLORET  REDON,  expedient:  LTIU 
120/08.

 Decret núm. 1507 Declarar,  als efectes legals,  a COMUNIDAD DE PROPIETARIS de 
l’edifici emplaçat al C/. Illa de Creta, 3 desistit de la llicència d’obres, i procedir a l’arxiu de 
l’expedient.

 Decret núm. 1508 Concedir la llicència per interés particular, no retribuïda a la funcionària 
d’aquest Ajuntament, Sra. MARIA CONSUELO ESCRIVA HERRAIZ, del 11 al 20 d’abril  
de 2011.

 Decret núm. 1509 Aprovar amb efectes de 01-04-2011, l’encomanda temporal de funcions 
pròpies  de  la  plaça  d’encarregat  electricista  a  l’empleat  públic  Sr.  JOSE  MARTINEZ 
CANOVAS.

 Decret núm. 1510 Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos a la plaça d’Agent de 
Desenvolupament Local, i nomenar el Tribunal Qualificador.
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 Decret  núm. 1511  Ecomanar-li  al  Sr.  JOSEP  ANTONI  SANTACREU  el  control  i 
seguiment de la pena imposada al Sr. JUAN FRANCISCO CALVO MEJIAS.

 Decret  núm. 1512  Aprovar  la  relació  núm.  030/2011  R  de  factures  per  l’import  de 
21.187,94 Euros.

 Decret núm. 1513 Concedir a la Sra. MARIA EMILIA LORENTE SANCHEZ, llicència 
de segona ocupació referida la vivenda, emplaçada a la Ctra. Gandia núm. 28-2º-5ª.

 Decret núm. 1514 Aprovar la relació núm. 031/2011 de factures por import de 36.240,20 
Euros.

 Decret núm. 1515 Aprovar la relació núm. 032/2011R de factures per import de 71.254,65 
Euros.

 Decret núm. 1516 Aprovar la relació núm. 033/2011 de factures per import de 3.750,00 
Euros.

 Decret núm. 1517 Aprovar el reconeixement de l’obligació i ordenar el pagament a favor 
dels GRUPS POLÍTICS de l’assignació econòmica corresponent al 1r trimestre de 2011, 
per un import total de 1.650,00 euros.

 Decret  núm. 1518 Aprovar la liquidació a favor  dels  membres de la  Corporació sense  
règim  de  dedicació  exclusiva  per  les  assistències  als  òrgans  col·legiats  del  PRIMER 
TRIMESTRE 2011, per import total de 17.965,38 euros.

 Decret  núm. 1519  Aprovar  l’expedient  número  T/06/2011  de  modificacions  de  crèdit 
mitjançant  transferències  d’unes  partides  a  altres  de  l’estat  de  despeses  del  Pressupost 
Municipal vigent.

 Decret núm. 1520 Declarar l’obligació legal de la mercantil LA DORADA SL de netejar i  
de tancar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el C/Elca, núm. 25, C/Ramblar, 22-24-
26-28 C/Blasco Ibañez, 12-10 C/Xiricull, 13-15-17-19-21-25. Ordre d’execució 53/11.

 Decret núm. 1521 Declarar l’obligació legal de la Sra. ROSA AGUD OLTRA de reparar la 
canal de la façana de la vivenda de la seua propietat ubicada en el C/de les Tendes, núm. 26. 
Ordre d’execució núm. 59/11.

 Decret núm. 1522 Declarar l’obligació legal del Sr. FRANCISCO ALCARAZ ESCRIVÁ 
de netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el polígon 7, parcel·la núm. 183. Ordre 
d’execució 52/11.

 Decret núm. 1523 Declarar l’obligació legal del Sr. ANTONIO SERRA BALAGUER de 
netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el polígon 7, parcel·la núm. 93. Ordre  
d’execució 49/11.

 Decret  núm. 1524  Autoritzar  l’exhumació  del  cadàver  de  la  Sra.  LUISA  MESTRE 
BAÑULS, per traslladar-lo de nínxol.

 Decret  núm. 1525  Aprovar  a  SUCESORES  DE  PASCUAL  BOLINCHES  SL  la 
compensació del cànon per la Concessió Administrativa per al Subministrament d’Aigua 
Potable  en  el  Casc  Urbà  i  la  Taxa  de  Clavegueram  amb  la  facturació  de  novembre  i  
desembre 2010.
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 Decret núm. 1526 Aprovar la factura i ordenar el pagament de 7,61 euros a TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA SA, per la quota d’abonament del 01/03/11 al 31/03/11.

 Decret núm. 1527 Declarar  l’obligació legal  del  Sr.  VICTOR GUILLEM GIMENO de 
netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el polígon 7, parcel·la núm. 173. Ordre 
d’execució 51/11.

 Decret núm. 1528 Declarar l’obligació legal del Sr.  JOSÉ MALONDA GILABERT de 
netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el polígon 7, parcel·la núm. 172. Ordre 
d’execució 50/11.

 Decret  núm. 1529  Declarar  l’obligació  legal  del  Sr.  SALVADOR  FAUS  VERDÚ  de 
netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el polígon 9, parcel·la núm. 580. Ordre 
d’execució 47/11.

 Decret núm. 1530 Declarar l’obligació legal de la Sra. MARÍA MESTRE ESCRIVÁ de 
netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el polígon 4, parcel·la núm. 706. Ordre 
d’execució 32/11.

 Decret núm. 1531 Declarar l’obligació legal del Sr.  ENRIQUE LLORCA LLORCA de 
netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el polígon 3, parcel·la núm. 448. Ordre 
d’execució 26/11.

 Decret  núm. 1532  Declarar  l’obligació  legal  de  la  Sra.  CONCEPCIÓN  TERCERO 
MESTRE de netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el polígon 7, parcel·la núm. 
238. Ordre d’execució 46/11.

 Decret núm. 1533 Declarar l’obligació legal del Sr. MANUEL MONLEON CARRERAS 
de netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el polígon 7, parcel·la núm. 110. Ordre 
d’execució 45/11.

 Decret núm. 1534 Declarar l’obligació legal de la mercantil CONSTRUCCIONES JUST 
SA de netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el polígon 7, parcel·la núm. 183. 
Ordre d’execució 44/11.

 Decret núm. 1535 Declarar l’obligació legal de la Sra. ISABEL MORELL MIÑANA de 
netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en l’avinguda Metge Demetrio Pi, núm. 85-
87. Ordre d’execució 43/11.

 Decret núm. 1536 Declarar l’obligació legal del Sr.  DOMINGO MAS MASQUEFA de 
netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en l’avinguda Metge Demetrio Pi, núm. 81-
83. Ordre d’execució 42/11.

 Decret núm. 1537 Declarar l’obligació legal de la mercantil  NOVA MORAIRA SA de 
netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en C/Camí de les Canyades, núm. 85. Ordre 
d’execució 41/11.

 Decret  núm. 1538  Declarar  l’obligació  legal  del  Sr.  FRANCISCO  J  ALEMANY 
MULERO de netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en el C/Ernest Lluch, núm. 27.  
Ordre d’execució 38/11.

 Decret núm. 1539 Declarar l’obligació legal de la Sra. ANA MARIA SERVER TOMÁS 
de netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en C/Ernest Lluch, núm. 21-23. Ordre  
d’execució 37/11.
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 Decret  núm. 1540  Declarar  l’obligació  legal  del  Sr.  VICENTE SERVER TOMÁS de 
netejar  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  ubicada  en  C/Ernest  Lluch,  núm.  19.  Ordre 
d’execució 36/11.

 Decret núm. 1541 Declarar l’obligació legal del Sr. ALEJANDRO SERVER TOMÁS de 
netejar  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  ubicada  en  C/Ernest  Lluch,  núm.  25.  Ordre 
d’execució 35/11.

 Decret núm. 1542 Declarar l’obligació legal del Sr. FRANCISCO NAVARRO TERCERO 
de netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en C/Ernest Lluch, núm. 28-30. Ordre  
d’execució 40/11.

 Decret núm. 1543 Declarar l’obligació legal de la Sra. MARIA VICENTA PELLICER 
PEIRÓ i altra de netejar la parcel·la de la seua propietat ubicada en C/Murillo, núm. 31-A. 
Ordre d’execució 39/11.

 Decret núm. 1544 Declarar l’obligació legal de la mercantil PROGIAR SL de canviar la 
vorera  i  de  mantenir  tancat  l’accés  a  l’edifici  de  la  seua  propietat  ubicat  en  C/Manuel  
Broseta, núm. 43. Ordre d’execució 25/11.

 Decret  núm. 1545 Aprovar  la  factura  núm.  CIO483661962,  i  ordenar  el  pagament  de 
2.318,63 Euros a VODAFONE ESPAÑA SAU.

 Decret núm. 1546 Reconèixer la obligació i  ordenar el  pagament a favor de CARLOS 
DARIO CASSERA GORGOJO, de 400 euros.

 Decret núm. 1547 Concedir al Sr. FRANCISCO CIVICO JURADO, llicència de primera 
ocupació referida a l’edifici emplaçat en U.A. Devesa-1.

 Decret núm. 1548 Concedir al Sr. ANDRES SABATER COLLADO, llicència de primera 
ocupació referida a l’edifici emplaçat al Pla Parcial Sector-19.

 Decret  núm. 1549  Declarar  el  vehicle  amb  matricula  C6138BKB,  propietat  del  Sr. 
VASILE CONSTANTINE, residu urbà.

 Decret  núm. 1550  Abonar  al  Sr.  SEGIO  COLLADO  MAURI  una  indemnització  en 
metàl·lic de 300 euros, expedient Ref. 83/07.

 Decret núm. 1551 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA, llicència de ocupació de la 
via pública al carrer Guillem de Castro.

 Decret núm. 1552 Concedir a la Sra. GUILLERMINA LEIVE POLO, llicència d’ocupació 
de la via pública al carrer Alejandro Cardona núm. 14.

 Decret núm. 1553 Concedir al Sr. FEDERICO VILA MASCARELL, llicència d’ocupació 
de la via pública al carrer Natzaré núm. 132.

 Decret núm. 1554 Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS, llicència d’ocupació 
de la via pública a l’Av. Loygorri núm. 4.

 Decret núm. 1555 Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS de l’edifici emplaçat al 
carrer A. Roger de Lauria, 66, llicència d’ocupació de la via pública al c/. A. Roger de 
Lauria núm. 66.
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 Decret  núm. 1556  Concedir  a  PROMOCIONES  Y CONSTRUCCIONES  OLIVA SA, 
llicència d’ocupació de la via pública al carrer Salvador Mestre Parra núm. 16-18.

 Decret  núm. 1557 Concedir  a  ASCENSORES CORAC,  llicència  d’ocupació  de la  via 
pública al carrer Castellar.

 Decret  núm. 1558  Aprovar  la  baixa  de  liquidacions  per  import  de  998,25€  i  aprovar 
liquidació de 529,69€ i devolucions de 2148,21€ segons annex

 Decret núm. 1559 Alçament suspensió executiva de cobrament sanció exp 83/09 a JUAN 
GINER CLIMENT

 Decret núm. 1560 Fraccionament deute per taxa ovp mercat divendres 2010 lloc núm. 87 a 
ENRIQUETA BARRULL LARROSA

 Decret núm. 1561 Fraccionament deute per taxa ovp liquidació mercat divendres lloc núm. 
77 a Mª JOSE ESCUDERO BARRULL

 Decret núm. 1562 Devolució ingrés indegut a ENRIQUE MENA BARRERES i interessos 
de demora per error en el cobrament taxa mercat municipal

 Decret núm. 1563 Devolució a PASCUALA DOMINGUIS MARCO part del icio, taxa i  
sanció en excés exp. 192/08 en pol 12 parc 75 pda. devesa

 Decret núm. 1564 Considerar-se l’Ajuntament com a demandat en el  recurs contenciós 
administratiu procediment ordinari 000055/2011 interposat per ALBERTO BERBEGALL 
NAVARRO  i  altres  sobre  la  desestimació  d’al·legacions  de  MIDASCON,  SL  del  pp 
AIGUA BLANCA IV

 Decret núm. 1565 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per la prestació 
del servei de guarderia infantil municipal, del mes de març de 2011, curs 2010/2011, per 
import de 14.185,45€.

 Decret núm. 1566 Desestimar la sol·licitud d’abonament de dietes pel curs de formació de 
"Tècniques  de  massatge,  beneficis  i  aplicacions  en  l’esport"  a  NIEVES  SANCHEZ 
GAVILAN

 Decret núm. 1567 Desestimar la sol·licitud d’abonament de dietes pel curs de formació de 
"Tècniques de massatge, beneficis i aplicacions en l’esport" a CLARA ORQUIN MORELL

 Decret núm. 1568 Desestimar la sol·licitud d’abonament de dietes pel curs de formació de 
"Tècniques  de  massatge,  beneficis  i  aplicacions en l’esport"  a  INMACULADA MENA 
TORRES

 Decret núm. 1569 Concedir a ENRIQUETA GILABERT ESCRIVA bestreta reintegrable 
de 990 euros

 Decret núm. 1570 Proposta de resolució a l’òrgan instructor de la aprovació de la baixa de 
liquidacions  per  import  de  23293,89  euros  i  aprovar  liquidacions  de  11755,56  euros  i 
aprovar devolucions de 1884,47 euros
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 Decret núm. 1571 Autoritzar a la Junta Central de Germandats de l Setmana Santa, per a la 
celebració de diversos actes tradicionals de la Setmana Santa d’Oliva.

 Decret  núm. 1572  Autoritzar  a  la  Junta  de  Festes  del  Crist,  representada  per  PILAR 
GARCIA LARA, a la celebració de diversos actes amb motiu de les Festes del Crist 2011.

 Decret  núm. 1573  Aprovar  la  relació  número  034/2011R  de  factures  per  import  de 
176.202,34 Euros.

 Decret  núm. 1574  Aprovar  la  relació  de  factures  número  035/2011  R,  per  import  de 
17.495,06 Euros.

 Decret  núm. 1575  Nomenar  funcionària  interina,  categoria  Mestra  de  Formació  de 
persones adultes, a la Sra. ROSA ISABEL VIVES SANCHIS.

 Decret núm. 1576 Nomenar funcionària interina, categoria Auxiliar de Turisme, a la Sra.  
RODICA FILIP.

 Decret núm. 1577 Nomenar funcionària interina, categoria Auxiliar de Turisme, a la Sra.  
BLANCA MOLIO GUILLEM.

 Decret núm. 1578 Adjudicació contracte menor de serveis eliminació del mosquit en fase 
larvària  favor  de  l’empresa  SAT NOVA CITRUS,  per  import  de  4.500,00  Euros,  IVA 
inclós.

 Decret  núm. 1579 Aprovar  el  plec  de clàusules  econòmico-administratives per  regir  la 
contractació dels serveix de manteniment, reparació i conservació de la infraestructura del  
litoral.

 Decret núm. 1580 Nomenar com a director i coodinador de les obres "Desmuntatge postes i 
línia Canyades-5" a l’enginyer tècnic industrial municipal EVARISTO TODOLI VELLO, 
que  varen  ser  adjudicades  a  la  empresa  MORANT PASCUAL HERMANOS,  SL (exp 
OBRESM-SEC/2011-08)

 Decret núm. 1581 Nomenar com a director i coodinador de les obres "Desmuntatge postes i 
línia Canyades-3" a l’enginyer tècnic industrial municipal EVARISTO TODOLI VELLO, 
que varen ser adjudicades a la empresa MORANT PASCUAL HERMANOS, S.L.  (exp 
OBRESM-SEC/2011-07)

 Decret núm. 1582 Nomenar com a director i coodinador de les obres "Desmuntatge postes i 
línia Canyades-4" a l’enginyer tècnic industrial municipal EVARISTO TODOLI VELLO, 
que varen ser adjudicades a la empresa MORANT PASCUAL HERMANOS, S.L.  (exp 
OBRESM-SEC/2011-06)

 Decret núm. 1583 Adjudicar el contracte d’obra menor de les obres "DESMUNTATGE 
POSTES I LÍNIA CANYADES-3" a la empresa MORANT PASCUAL HNOS, S.L. per 
l’import de 5168,40 euros

 Decret núm. 1584 Adjudicar el contracte d’obra menor de les obres "DESMUNTATGE 
POSTES I LÍNIA CANYADES-4" a la empresa MORANT PASCUAL HNOS, S.L. per 
l’import de 5735,98 euros
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 Decret núm. 1585 Adjudicar el contracte d’obra menor de les obres "DESMUNTATGE 
POSTES I LÍNIA CANYADES-3" a la empresa MORANT PASCUAL HNOS, S.L. per 
l’import de 4507,60 euros

 Decret  núm. 1586  Autoritzar  a  JOSE  LUIS  LLORCA  CHORRO  i  als  veïns  als  qui 
representa per al muntatge de la Creu de Maig el dia 30/04/11 des de les 16:00 fins que 
finalitze el muntatge amb una sèrie de condicions

 Decret  núm. 1587  Autoritzar  a  FRANCISCO  SORIA  BOSCA  en  representació  de 
l’Associació Cultural Sant Miquel, per al muntatge de la Creu de Maig el dia 30/04/11 des 
de les 21:00 fins que finalitze el muntatge amb una sèrie de condicions

 Decret núm. 1588 Autoritzar a FRANCISCO GREGORI NAVARRO i als veïns als qui 
representa per al muntatge de la Creu de Maig el dia 30/04/11 des de les 15:00 fins que 
finalitze el muntatge amb una sèrie de condicions

 Decret  núm. 1589  Autoritzar  a  ESPERANZA  GUERRERO  M.  i  als  veïns  als  qui 
representa per al muntatge de la Creu de Maig a partir del 26/04/11 des de les 15:00 fins que 
finalitze el muntatge amb una sèrie de condicions

 Decret núm. 1590 Autoritzar a LORENZO JORDA CATALA i als veïns als qui representa 
per al muntatge de la Creu de Maig el dia 30/04/11 des de les 17:00 fins que finalitze el  
muntatge amb una sèrie de condicions

 Decret núm. 1591 Autoritzar a EUDOSIA RAFAELA TOMAS RAMON i als veïns als qui 
representa per al muntatge de la Creu de Maig el dia 30/04/11 des de les 10:00 fins que 
finalitze el muntatge amb una sèrie de condicions

 Decret núm. 1592 Resolució imposició de sanció tributària a Mª ESPERANZA COTAINA 
ARGUDO exp. 2011/ext239 d’import 52,42 euros

 Decret núm. 1593 Resolució imposició de sanció tributària a Mª ESPERANZA COTAINA 
ARGUDO exp. 2011/ex1243 d’import 59 euros

 Decret núm. 1594 Resolució imposició de sanció tributària a Mª ESPERANZA COTAINA 
ARGUDO exp. 2011/ex1241 d’import 26,72 euros

 Decret  núm. 1595 Resolució imposició de sanció tributària a JOSE MARIA MESTRE 
CARDONA exp. 2011/ex1242 d’import 54,70 euros

 Decret núm. 1596 Resolució imposició de sanció tributària a JOSE RAMON SANTAPAU 
MAYANS exp. 2011/ex1244 d’import 186,61 euros

 Decret  núm. 1597 Resolució  imposició  de  sanció  tributària  a  MAXIMINO MORANT 
ZACARES exp. 2011/ex1245 d’import 355,29 euros

 Decret núm. 1598 Resolució imposició de sanció tributària a CONCEPCION GUILLEM 
MORALES exp. 2011/ex1247 d’import 300 euros

 Decret  núm. 1599  Resolució  imposició  de  sanció  tributària  a  PROMOCIONES 
MAINPAL, S.L. exp. 2011/ex1248 d’import 300 euros

 Decret núm. 1600 Resolució imposició de sanció tributària a JUAN COSTA SENDRA 
exp. 2011/ex1249 d’import 300 euros
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 Decret  núm. 1601 Resolució imposició de sanció tributària  a  TUDOSA LUCICA exp. 
2011/ex1251 d’import 300 euros

 Decret  núm. 1602  Resolució  imposició  de  sanció  tributària  a  GORE  YANZA  exp. 
2011/ex1250 d’import 300 euros

 Decret núm. 1603 Desestimar la petició d’indemnització de CLAUDIA ANICA COTA en 
l’expedient de responsabilitat patrimonial 01/11

 Decret núm. 1604 Ordenar la incoació de l’expedient de responsabilitat patrimonial 10/11 
de ANTONIO BARRULL MORENO,  nomenat  com a instructor  al  funcionari  d’aquest 
Ajuntament Sebastián Estela Climent

 Decret núm. 1605 Aprovar les despeses de quota targeta visa per l’import de 40 euros

 Decret núm. 1606 Aprovar les despeses de comissió d’ús datàfon del 31/03 al 5/04/11 per 
l’import de 4,29 euros

 Decret núm. 1607 Aprovar la factura de despeses financeres per l’import de 3,24 euros

 Decret núm. 1608 Aprovar la factura de despeses manteniment tpv inactiu per l’import de 
14,16 euros

 Decret núm. 1609 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys urbans per las transmissió de SILVA CORDOVA IVAN HORACIO

 Decret núm. 1610 Aprovar el contracte menor de prestació dels serveis de conservació i  
manteniment preventiu i correctiu d’aire condicionat de la Biblioteca pública Sucursal a  
l’Empresa CLIMATIZACION FRICATEC, SL, per l’import 828,36 euros d’una duració 
d’un any

 Decret  núm. 1611  Comunicació  d’inici  del  procediment  sancionador  i  proposta 
d’imposició de sanció a RAMON MAROTO FERNANDEZ per no presentar la liquidació 
de l’impost sobre l’increment de valor en terrenys urbans per l’import de 11,14 euros

 Decret  núm. 1612  Comunicació  d’inici  del  procediment  sancionador  i  proposta 
d’imposició de sanció a CESAR ALEMANY GAONZALEZ per no presentar la liquidació 
de l’impost sobre l’increment de valor en terrenys urbans per l’import de 63,86 euros

 Decret  núm. 1613  Comunicació  d’inici  del  procediment  sancionador  i  proposta 
d’imposició de sanció a MILLWARD KAREN-YVONNE per no presentar la liquidació de 
l’impost sobre l’increment de valor en terrenys urbans per l’import de 9,80 euros

 Decret  núm. 1614  Comunicació  d’inici  del  procediment  sancionador  i  proposta 
d’imposició de sanció a CESAR ALEMANY GONZALEZ per no presentar la liquidació de 
l’impost sobre l’increment de valor en terrenys urbans per l’import de 21,15 euros

 Decret  núm. 1615  Comunicació  d’inici  del  procediment  sancionador  i  proposta 
d’imposició de sanció a DAVID NAVARRO NAVARRO per no presentar la liquidació de 
l’impost sobre l’increment de valor en terrenys urbans per l’import de 73,56 euros

 Decret  núm. 1616  Comunicació  d’inici  del  procediment  sancionador  i  proposta 
d’imposició de sanció a NUTRELTIC NUTRICIO VEGETAL, S.L.  per no presentar  la 
liquidació de l’impost sobre l’increment de valor en terrenys urbans per l’import de 300  
euros
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 Decret  núm. 1617  Comunicació  d’inici  del  procediment  sancionador  i  proposta 
d’imposició  de  sanció  a  VITROS AG per  no  presentar  la  liquidació  de  l’impost  sobre 
l’increment de valor en terrenys urbans per l’import de 691,45 euros

 Decret  núm. 1618  Comunicació  d’inici  del  procediment  sancionador  i  proposta 
d’imposició de sanció a CARLOS MENGUAL SASTRE per no presentar la liquidació de 
l’impost sobre l’increment de valor en terrenys urbans per l’import de 52,75 euros

 Decret  núm. 1619  Comunicació  d’inici  del  procediment  sancionador  i  proposta 
d’imposició de sanció a CARLOS MENGUL SASTRE per no presentar la liquidació de 
l’impost sobre l’increment de valor en terrenys urbans per l’import de 14,05 euros

 Decret núm. 1620 Adjudicar el contracte menor de prestació del servei de Salvament i 
Socorrisme a la platja d’oliva a favor de l’Assemblea Local  de Creu Roja Espanyola a  
Oliva.

 Decret núm. 1621 Adjudicar el contracte menor de prestació de serveis per l’elaboració de  
l’Estudi  de  Detecció,  determinació  i  jerarquització  de  la  xarxa  hidrològica  del  terme 
municipal d’Oliva a favor de la mercantil TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

 Decret núm. 1622 Aprovar les despeses, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
1,80 euros per despeses per l’ingrés de xecs d’altres bancs.

 Decret núm. 1623 Incoar expedient administratiu sancionador Núm. 37/09 a JUAN ROIG 
FAUS  i  nomenar  com  a  instructora  a  SOFIA  GREGORI  BOSCH  amb  una  proposta 
econòmica de 600 euros

 Decret núm. 1624 Concedir a SALVADOR LLORCA SANCHIS llicència per ocupar la 
via pública en Av. Loygorri, 45 per a un contenidor per a 9 dies

 Decret  núm. 1625  Concedir  a  la  COMUNITAT  DE  PROPIETARIS  BOTANICO 
CAVANILLES, 11 llicència per ocupar la via pública en c/Botànic Cavanilles, 11 per a una 
plataforma elevadora per a 5 dies

 Decret  núm. 1626  Concedir  a  PROMOCIONES  Y CONSTRUCCIONES  OLIVA,  SA 
llicència per ocupar la via pública en c/salvador mestre parra, 16-18 per a un dia

 Decret  núm. 1627  Concedir  a  BAMASA,  SA  llicència  per  ocupar  la  via  pública  en 
c/d’Argelers, 36 per a una plataforma elevadora

 Decret  núm. 1628  Concedir  a  JOAN  PALMER  PASTOR  llicència  per  ocupar  la  via 
pública en c/Ausias March, 20 per a un contenidor per a 5 dies

 Decret núm. 1629 Concedir a ROMAN RAFAEL PEIRO PASTOR en representació de 
CALYSE QUALITAT EN CONSTRUCCIONS, SL llicència per ocupar la via pública en 
c/Verge del Mar, 13 per a una bastida de peu per a 30 dies

 Decret núm. 1630 Resolució execució sentència del TSJ per a ordenar el tancament de 
l’activitat "CERRAJERIA IDUSTRIAL" a nom de PONZODA Y MIRAS, S.L.

 Decret  núm. 1631  Concedir  el  fraccionament  deute  per  taxa  ovp  i  liquidació  mercat 
divendres 2010 lloc núm. 47 d’ELVIRA GONZALEZ GONZALEZ

 Decret núm. 1632 Concedir el fraccionament deute per taxa llicència d’activitat 2011-act-
020 a SARA FERNANDEZ ANTEQUERA
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 Decret núm. 1633 Concedir el fraccionament deute per sanció urbanística exp 157/08 a 
VICENTE ALCARAZ CATALA

 Decret  núm. 1634 Concedir  el  fraccionament  del  deute per taxa ovp liquidació mercat  
divendres 2010 lloc núm. 5 a CARMEN AMADOR FERNANDEZ

 Decret núm. 1635 Tornar l’ingrés a FELIX GOMEZ ARLANDIS així com els interessos 
de demora eplu 10/09 i compensació simultània amb deutes per liquidació definitiva icio

 Decret  núm. 1636 Concedir  el  fraccionament  del  deute per taxa ovp liquidació mercat  
divendres 2010 lloc núm. 59 MANUEL MARIN CONTRERAS

 Decret  núm. 1637  Reconéixer  l’obligació  de  54461,12  euros  a  l’empresa  GESTION, 
SALUD Y DEPORTES, S.L.U (Complex de la piscina coberta municipal i pavelló)

 Decret núm. 1638 Ordenar el pagament de la factura núm. 2110000018361 per import de 
11.106,43 euros a favor de HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU.

 Decret  núm. 1639  Aprovar  la  cessió  de  crèdit  transcrita  que  cedeix  OLIBUS  SL  a 
compensar amb deutes de l’Ajuntament, essent l’import de l’endós 1.106,50 euros a favor 
del BANC DE VALÈNCIA SA.

 Decret  núm. 1640 Aprovar  la  relació  de  factures  núm.  036/2011 R,  la  qual  puja  a  la 
quantitat de 25.546,50 euros.

 Decret núm. 1641 Anul·lar i deixar sense efecte l’expedient de modificació de crèdit núm. 
T/02/20011.

 Decret  núm. 1642  Aprovar  l’expedient  núm.  T707/2011  de  modificació  de  crèdits 
mitjançant transferències d’unes aplicacions pressupostàries a altres de l’estat de despeses 
del Pressupost Municipal vigent.

 Decret núm. 1643 Declarar la baixa del gual núm. 1371, emplaçat a l’Av. València núm. 
14.

 Decret núm. 1644 Declarar la baixa del gual núm. 640, emplaçat al carrer de la Vela, 12.

 Decret  núm. 1645  Concedir  la  llicència  de  canvi  de  titularitat  d’autoturisme,  a  nom 
d’Eleuterio Velencoso Fraile.

 Decret núm. 1646 Aprovar liquidacions de les taxes per la retirada i eliminació de residus 
sòlids d’import 995,30 euros

 Decret núm. 1647 Concedir a HECTOR EGUIZABAL PEIRO llicència per a la tinença 
d’animal potencialment perillós raça american staffordshire terrier i núm. d’identificador  
941000002508346 (exp núm. a.p 204/10)

 Decret núm. 1648 Declarar la finalització del procediment de concessió d’autorització per  
al  canvi  de  titularitat  de  la  llicència  d’obertura  del  bar  DONER KEBAB OLIA (abans 
impacte), en ctra. Gandia, 16 (exp LC!179/2010) iniciat a nom de MUHAMMAD EJAZ,

 Decret núm. 1649 Concedir autorització fins finals d’any per ocupar una terrassa en el bar 
TIO PEP en la via ronda, 103 c/Almirall Roger de Lauria, 84 sol·licitat per JOSE VICENTE 
GOMEZ SAVALL
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 Decret núm. 1650 Concedir autorització fins finals d’any per ocupar una terrassa de 25 m2 
en el pub MAREJOL sol·licitada per CARLOS ESCRIVA SOLVES en representació de 
CLAN, C.B.

 Decret núm. 1651 Concedir autorització fins finals d’any per ocupar una terrassa de 57 m2 
per al pub SCIROCCO sol·licitada per JUAN VICENTE SAIS LLACER en representació 
de LA NANETA, C.B.

 Decret núm. 1652 Alçar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor de 
la relació que s’adjunta i en conseqüència aprovar la baixa de les liquidacions d’import  
1244,41 euros i aprovar les devolucions d’import 2043,64 euros

 Decret  núm. 1653 Aprovar  la  mobilitat  de  l’empleat  RAMON SEVILLA PEREZ que 
passarà a partir del 8/04/11 a exercir les seues funcions de peó en les dependències del  
poliesportiu en el lloc de conserge mantenidor

 Decret núm. 1654 Aprovar autoliquidació de 149,25 euros expedida per la DIPUTACIO 
PROVINCIAL DE VALÈNCIA- butlletí Oficial de la província i ordenar el seu pagament

 Decret núm. 1655 Aprovar la factura d’import 134,23 euros de l’empresa CABLEUROPA, 
SAU, que correspon al període 26/03/11 a 25/04/11

 Decret núm. 1656 Aprovar la factura d’import 3223,50 euros de l’empresa VODAFONE 
ESPAÑA, SAU que correspon al període 8/03/11 al 07/04/11

 Decret núm. 1657 Aprovar la factura d’import 1210,87 euros de l’empresa VODAFONE 
ESPAÑA, SAU que correspon al període 01/03/11 al 31/03/11

 Decret núm. 1658 Aprovar la factura d’import 1972,55 euros de l’empresa TELEFONICA 
DE ESPAÑA, SA que correspon al període 01/04/11 a 30/04/11

 Decret  núm. 1659  Incoar  a  HORTS  EUGEN  FUCHLUGER  expedient  administratiu 
sancionador per fer obres constitutives d’infracció urbanística (exp. sancionador 196/08)

 Decret núm. 1660 Aprovar la liquidació amb caràcter provisional de la liquidació del icio 
d’import 33,93 euros (eplu 37/09)

 Decret núm. 1661 Aprovar el projecte bàsic i d’execució de les obres "REASFALTAT I 
ADEQUACIÓ DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI " i fer els nomenaments dels 
tècnics

 Decret  núm. 1662  Autorització  a  PENYA  BARCELONISTA  instal·lació  de  pantalla 
gegant al c/Major dia 20/04/2011

 Decret núm. 1663 Incoar eplu 4/09 per realitzar obres sense llicència a CONCEPCION 
PATRICIA LLORCA ESCORTELL en pol 20 parc 765 pda. la plana

 Decret núm. 1664 Incoar eplu 20/09 per realitzar obres sense llicència a MARGARITA 
CRIADO BRAVO en pol 9 parc 1002 pda. Font de Maset

 Decret  núm. 1665 Incoar eplu 180/09 per  realitzar  obres  sense llicència  a PEDRO M. 
CHOME FUSTER en pol 9 parc 802 pda. Font de maset
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 Decret núm. 1666 Sol·licitar subvenció a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innnovació 
per a les activitats genèriques de la Xarxa Afic, i  per a la Fira del Motor i  Maquinària  
Industrial d’Oliva.

 Decret núm. 1667 Concedir  a la Sra.  KATIA GERARDINE BERNABEU, llicència de 
segona ocupació a l’habitatge en c/Poeta Lorente, 5-2º-2ª (exp l2ºo 35/11)

 Decret núm. 1668 Aprovació de l’expedició de manament de pagament a justificar a favor  
de VICENT MIQUEL SABATER SAVALL per 300 euros.

TERCER. PROPOSTA D’INTEGRACIÓ DE LA BIBLIOTECA DE L’ENVIC 
EN LA XARXA PÚBLICA VALENCIANA.

Vist que l’Ajuntament d’Oliva ha inaugurat recentment el nou centre públic de lectura 
conegut com Biblioteca de l’Envic, el qual disposa de més de 600 m2 útils per a usos 
bibliotecaris,  podent  ésser  considerat  així  com a biblioteca  central  de xarxa urbana, 
segons  l’article  25,  epígraf  b)  de  la  Llei  4/2011,  de  23  de  març,  de  la  Generalitat 
Valenciana, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana.

Vist que per atènyer oficialment aquesta consideració, cal que el Ple de l’Ajuntament 
d’Oliva sol·licite de la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana la 
integració d’aquesta biblioteca en la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, de manera 
que  a  partir  d’aquesta  integració  puga  també  acollir-se  a  totes  les  ajudes  que 
l’esmentada Conselleria convoca anualment mitjançant la Direcció General del Llibre, 
Arxius i Biblioteques.

Vista  la  proposta  presentada  en  aquest  sentit  per  la  Sra.  Rosanna  Torres  Pérez, 
Regidora-Delegada de Biblioteques.

Vist el dictamen emés per la Comissió Municipal Informativa de Serveis Socioculturals, 
en reunió que va tindre lloc el dia 18 d’abril de 2011.

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

Primer.- Sol·licitar de la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana la 
integració  en la  Xarxa de Biblioteques  Públiques  de la  Comunitat  Valenciana  de la 
Biblioteca de l’Envic d’Oliva, en qualitat de biblioteca central de xarxa urbana.

Segon.- Trametre certificat del present acord a la Conselleria de Cultura i Esport de la 
Generalitat Valenciana, als efectes oportuns.
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QUART. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I EL CEIC ALFONS 
EL VELL PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “LA SOLIDARITAT 
A OLIVA, 1936-1939”.

Vista  l’exposició  de  motius  presentada  per  la  Sra.  Rosanna  Torres  Pérez,  regidora 
Delegada  de  Biblioteques  Festes  i  Museus,  en  relació  amb la  proposta  d’exposició 
temporal titulada “La Solidaritat a Oliva. 1936-1939”, plantejada pel Sr. Joan Ramon 
Morell Gregori, la qual és com segueix:

“L’exposició que es proposa realitzar pretén la divulgació d’un projecte d’investigació, becat  
l’any  2010  pel  Centre  d’Estudis  i  Investigacions  Alfons  El  Vell”,  Organisme  Autònom de 
l’Ajuntament de Gandia, on l’autor del qual, Joan Ramon Morell Gregori, estudia el paper de la  
ciutat  d’Oliva com a centre d’acolliment de famílies senceres afectades per la Guerra Civil  
espanyola, i de xiquets i xiquetes evacuats de Madrid. La instal·lació de Colònies Escolars i  
d’un Sanatori Infantil per als refugiats, promoguts pel Govern de la República i per  L’Office  
International pour l’Enfance (OIE), en són testimoni d’un dels períodes més intensos i alhora 
més desconeguts de la història recent de la ciutat. Un període i uns esdeveniments que, a més de 
la seua publicació pel  CEIC Alfons el Vell,  considerem que cal donar a conèixer al públic  
d’Oliva i la comarca mitjançant una exposició monogràfica, fonamentada en aquest estudi i el  
nombrós fons documental inèdit existent sobre la solidaritat olivera durant aquells anys.”

Vist l’interés del tema estudiat per a la nostra ciutat, vist el contingut de la Memòria 
annexa del Projecte  d’Exposició,  tenint  en compte el  cost  del pressupost presentat  i 
considerant que la seua difusió a un públic ampli i heterogeni són objectius tant de la 
delegació de Museus de l’Ajuntament d’Oliva com del Centre d’Estudis i Investigacions 
Comarcals Alfons el Vell.

Vist que el pressupost de producció de l’exposició és de 3.000 euros.

Atés que, la Comissió Municipal de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc 
el  dia  18  d’abril  de  2011,  va  emetre  dictamen  favorable  en  relació  al  projecte  de 
referència.

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

Primer.- Aprovar  la  producció  i  realització  de l’Exposició  LA SOLIDARITAT A 
OLIVA. 1936-1939, d’acord amb els termes proposats en la Memòria que s’adjunta al 
present dictamen i amb el seu pressupost econòmic de 3.000 euros.

Segon.- Nomenar  el  Sr.  JOAN RAMON MORELL GREGORI  com a  coordinador 
responsable de la producció d’aquesta exposició, als efectes dels treballs per produir-la 
així com per a les gestions davant de particulars, institucions i/o administracions.
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Tercer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i el  Centre 
d’Estudis i Investigacions Alfons el Vell, el text del qual és com segueix:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CENTRE  D’ESTUDIS  I 
INVESTIGACIONS  COMARCALS  “ALFONS  EL  VELL”  I  LA  REGIDORIA  DE 
BIBLIOTEQUES,  FESTES  I  MUSEUS  DE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  PER  A  LA 
REALITZACIÓ  DE  L’EXPOSICIÓ:  “LA  SOLIDARITAT  A  OLIVA.  1936-1939”  I 
PUBLICACIÓ DEL CATÀLEG DE LA MATEIXA.

En la Casa Consistorial d’Oliva, a [...] de [...] del dos mil onze.

REUNITS
D’UNA  PART,  el  Sr.  GABRIEL  GARCÍA  FRASQUET,  Director  General  del  “Centre 
d’Estudis i Investigacions Alfons el Vell” (en endavant CEIC), Organisme Autònom Local de 
l’Ajuntament de Gandia, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar, en 
nom i representació del mateix, 

D’ALTRA, la Sra. ROSANNA TORRES PÉREZ, regidora Delegada de Festes, Biblioteques i 
Museus de l’Ajuntament d’Oliva, les circumstàncies personals de la qual no es ressenyen en 
virtut de la notorietat del càrrec al·ludit, que públicament consta que exerceix en l’actualitat.

Ambdues parts,

INTERVENEN
El Sr. GABRIEL GARCÍA FRASQUET, en qualitat de Director del “CEIC Alfons el Vell”, 
amb domicili social als efectes del present document en la seu de l’esmentat Centre: C/ Marqués 
de Campo, núm. 3 de Gandia; i expressament facultat per a aquest acte pel disposat en l’article  
40 dels Estatuts de l’organisme.

La Sra. ROSANNA TORRES PÉREZ, en qualitat de regidora Delegada de Festes, Biblioteques 
i Museus de l’Ajuntament d’Oliva, expressament facultada per a aquest acte per l’acord adoptat  
pel Plenari del referit Ajuntament en data [...] de [...] de dos mil onze.

EXPOSEN
1. El “CEIC Alfons el Vell” té com a objectius i finalitat promoure i potenciar els estudis i  

investigacions  científiques  d’interès  i  qualitat  per  a  la  comarca,  tot  proposant  les 
subvencions pertinents per a la seua realització, dur a terme la divulgació, edició i/o reedició 
d’aquelles obres, iniciatives o projectes d’interès i transcendència per a la mateixa, així com 
els  de contactar,  coordinar-se  i  assessorar  a  d’altres  institucions  culturals,  organismes  i  
entitats públiques que ho sol·liciten. En esta línia de treball, el CEIC becà l’any 2010 el  
treball de Joan R. Morell Gregori, presentat amb el títol “La Solidaritat en Guerra. Oliva 
1936-1939”, on s’estudia el paper de la ciutat d’Oliva com a centre d’acollida de famílies 
senceres procedents d’arreu de la geografia espanyola afectada pel conflicte i de xiquets i  
xiquetes evacuats de Madrid. La instal·lació de Colònies Escolars i d’un Sanatori Infantil  
per estos refugiats, promoguts pel Govern de la República i per L’Office International pour  
l’Enfance (O.I.E.),  en  són  testimoni  d’un  dels  períodes  més  intensos  i  alhora  més 
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desconeguts de la història recent de la ciutat. Un període i uns esdeveniments que cal donar  
a conèixer mitjançant la publicació del treball i la realització d’una exposició monogràfica  
de caràcter temporal, fonamentada en este estudi i el nombrós fons documental, en gran part 
inèdit, sobre la solidaritat durant la Guerra civil.

2. La Delegació de Museus de l’Ajuntament d’Oliva acompleix, entre altres, les funcions de  
difondre i divulgar entre el públic de la nostra ciutat el seu propi patrimoni cultural. Amb  
este  objectiu  són  diverses  les  activitats  que  es  programen  fruit  del  recolzament, 
col·laboració i ajuda que des de la Delegació es proporciona a iniciatives, treballs, o estudis 
plantejats per distints col·lectius, especialistes o institucions, sobre aquells temes d’interès  
històric, cultural i patrimonial poc coneguts pels nostres conciutadans. L’exposició que amb 
el títol “Solidaritat a Oliva. 1936-1939” pretén donar a conèixer la participació de la nostra 
ciutat  com a  centre  d’acollida  i  atenció  a  refugiats  de  la  Guerra  Civil,  ben  bé  es  pot  
considerar com un de tants episodis que han romàs en l’oblit o en la desconeixença general, 
malgrat la transcendència que va tenir com hom pot deduir pel ric fons documental que 
generà. Així doncs, calia treure a la llum els resultats d’un treball d’investigació com el  
realitzat  i  adaptar-lo,  amb  la  col·laboració  del  CEIC  Alfons  el  Vell,  a  una  exposició 
temporal per a informació, aprenentatge i gaudi del públic d’Oliva i de la comarca.

De conformitat amb l’exposat, ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient per aquest  
acte i en la representació que cadascú ostenta,

ATORGUEN
PRIMER.- El CEIC Alfons el Vell es compromet a sufragar, amb càrrec als seus pressupostos, 
la publicació del catàleg/estudi de l’exposició: “Solidaritat a Oliva, 1936-1939” i assessorar a 
la Delegació de Festes, Biblioteques i Museus en tot el referent al contingut de l’exposició, així  
com als díptics o fullets explicatius i la seua qualitat.

SEGON.-  La Delegació de Festes, Biblioteques i Museus es compromet, amb càrrec als seus 
pressupostos, a sufragar el cost de producció de l’exposició: “Solidaritat a Oliva, 1936-1939” i 
a cedir les sales d’exposicions temporals del Museu Etnològic per a la presentació de la mateixa 
en Oliva pel període que s’acorde.

TERCER.- El present conveni es regirà per les següents 

CLÀUSULES
Primera.- En tota  edició de fullets  informatius,  díptics  o  cartells,  així  com en  el  plafó de 
presentació  de  l’exposició,  o  publicitat  per  qualsevol  mitjà,  relatius  a  la  present  exposició, 
figuraran els logotips del CEIC Alfons el Vell i de la Delegació de Museus de l’Ajuntament 
d’Oliva o menció expressa d’ambdues entitats.

Segona.- El termini de vigència del present conveni serà d’un any, prorrogable per un únic 
període de sis mesos més, excepte denúncia del mateix per les parts.

Ambdues parts, en la representació que ostenten, en prova de conformitat amb el seu contingut, 
el  subscriuen  i  firmen  per  quadruplicat  exemplar,  en  el  lloc  i  data  assenyalats  en  
l’encapçalament.”

Pàgina: 30



Quart.- Facultar la regidora Sra. Rosanna Torres per a la firma del conveni.

Cinqué.- Traslladar certificat de l’acord al CEIC Alfons el Vell, per al seu coneixement 
i efectes oportuns.

CINQUÉ.  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  PATRONAT 
PROVINCIAL  DE  TURISME  “VALÈNCIA,  TERRA  I  MAR”  I 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA. 

Vist el text del conveni entre el Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i Mar” 
i l’Ajuntament d’Oliva, amb vista a la col·laboració econòmica per a la realització de la 
IV Mostra de Gastronomia Oliva 2011.

Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el 
dia 14 d’abril de 2011, va emetre dictamen favorable en relació al conveni de referència.

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Patronat Provincial de Turisme 
“València, Terra i Mar” i l’Ajuntament d’Oliva, amb vista a la col·laboració econòmica 
per a la realització de la IV Mostra de Gastronomia Oliva 2011, que és del següent tenor 
literal:

"CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME 
“VALÈNCIA, TERRA I MAR” I L’AJUNTAMENT D’OLIVA

València,  

D’una part, D. ISIDRO PRIETO GINER, vicepresident del PATRONAT PROVINCIAL DE 
TURISME “VALÈNCIA, TERRA I MAR” en representació legal d’esta entitat, i  en  virtut  de 
la delegació efectuada pel president de la Diputació i del Patronat Provincial de Turisme per  
Decret  9.599,  de trenta  de desembre del  2008,  i  d’acord amb el  que disposa el  Decret  del  
Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i Mar” número ___ de data ______ assistit 
pel  secretari  general  d’esta  corporació  D.  Vicente  Boquera  Matarredona,  com  a  fedatari  i 
assessor legal preceptiu, en exercici de les funcions de fe pública que li atribueix la Disposició 
Addicional Segona, 1, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

I d’una altra, D. SALVADOR FUSTER MESTRE, alcalde de l’Ajuntament d’Oliva, facultat  
per a aquest acte per (Decret/Ple) de data _____ assistit pel Sr. secretari de l’Ajuntament, com a  
fedatari i assessor legal preceptiu.
Ambdós compareixents accepten el caràcter amb què intervenen i es reconeixen recíprocament  
capacitat per al present acte, per la qual cosa, de mutu acord,
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EXPOSEN
I.- Que el Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i Mar”, té entre els seus objectius la  
promoció del turisme en general de la província de València així com l’assistència tècnica i 
financera dels municipis de l’esmentada província.

II.- Que l’Ajuntament d’Oliva, ha sol·licitat al Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i 
Mar”,  una  ajuda econòmica  per  a  la  promoció  i  el  desenvolupament  de  l’esdeveniment  de  
caràcter turístic: “IV Mostra de Gastronomia Oliva 2011”.

III.- Que aquest esdeveniment afavoreix de forma òptima el desenvolupament i la promoció 
turística del municipi d’Oliva i de la seua comarca, ja que s’espera la participació de nombrosos 
visitants i repercussió en mitjans de comunicació.

IV.- Que hi ha informe favorable d’intervenció de data ___

Per això, per a la consecució dels objectius d’ambdues parts, acorden subscriure un Conveni de 
Col·laboració amb subjecció a les següents

CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE.
És objecte del present Conveni la col·laboració econòmica del  Patronat Provincial de Turisme 
“València,  Terra  i  Mar”  en  la  “IV  Mostra  de  Gastronomia  Oliva  2011”  i  la  divulgació  i 
promoció per l’Ajuntament d’Oliva de la marca turística del Patronat Provincial de Turisme 
“València, Terra i Mar”, en aquest esdeveniment.

SEGONA.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA  
L’Ajuntament d’Oliva, participarà en la divulgació i promoció de la marca turística del Patronat  
Provincial de Turisme “València, Terra i Mar” per mitjà de la seua inserció en:

1.- PANCARTES I/O BANDEROLES 
Si  s’encarrega  la  impressió  de  pancartes  i/o  banderoles  de  senyalització  o  promoció  de 
l’esdeveniment objecte del present conveni, en totes elles haurà de figurar en un lloc ben visible 
el  logotip de la marca turística del Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i  Mar”  
sempre amb la  mateixa  grandària  i  al  mateix nivell  que  el  logotip o  escut  institucional  de  
l’Ajuntament d’Oliva.

2.- CARTELLS I/O FULLETS 
En les distintes publicacions (cartells, fullets, díptics, tríptics, guies, llibres…) que s’editen per a  
promoure i donar a conéixer la “IV Mostra de Gastronomia Oliva 2011” s’inclourà el logotip de 
la marca turística del Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i  Mar”, al  costat  del  
logotip o escut institucional de l’Ajuntament d’Oliva,  en un lloc ben visible:
Cartells: Sempre al costat del logo de l’Ajuntament d’Oliva i amb la mateixa grandària que  
aquest (indistintament en la part superior o en la inferior del cartell anunciador).
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Fullets i la resta de publicacions: En la portada (independentment del format que es trie: tríptic, 
díptic, llibre, etc.) haurà de figurar el logotip de la marca turística del Patronat Provincial de  
Turisme “València, Terra i Mar”, a la mateixa grandària que el logo de l’Ajuntament d’Oliva.

3.- PUBLICITAT EN PREMSA, RÀDIO I/O TELEVISIÓ 
En totes les accions de  promoció que es realitzen per a divulgar i donar a conéixer la “IV  
Mostra de Gastronomia Oliva 2011”, tant en premsa escrita, com en ràdio i/o televisió, haurà de 
figurar la marca turística del Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i Mar”.
Així doncs, en les falques de ràdio, haurà de citar-se sempre al Patronat Provincial de Turisme 
“València, Terra i Mar“, com a patrocinador de la “IV Mostra de Gastronomia Oliva 2011”; en 
la publicitat en premsa escrita i/o televisió, haurà d’aparéixer en lloc ben visible (sempre al  
costat del logotip de l’Ajuntament d’Oliva, al seu mateix nivell i en lloc visible) el logotip de  la 
marca turística  del “Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i Mar”.
Des del Patronat Provincial de Turisme, es facilitarà a la firma del present conveni, el pantone 
amb els colors del logotip d’aquesta marca, així com còpia en format digital. En cap cas es  
podrà modificar ni el format ni els colors originals del logotip, sense consultar-ho prèviament  
amb els tècnics del Patronat Provincial de Turisme, per a coordinar la correcta inserció de la 
seua marca turística i  del  seu logotip,  en tots  i  cada un dels elements de promoció que es 
decidesca utilitzar per a divulgar i donar a conéixer la “IV Mostra de Gastronomia Oliva 2011”.

TERCERA.- AJUDA ECONÒMICA I FORMA DE PAGAMENT
L’ajuda econòmica per al desenvolupament de la “IV Mostra de Gastronomia Oliva 2011”, serà 
de 3.500 €,  amb càrrec a la partida 430.00.46200 del  pressupost  del  Patronat  Provincial  de 
Turisme de l’exercici 2011.
El pagament de l’esmentada ajuda econòmica es farà efectiu, una vegada justificada per part de 
l’Ajuntament d’Oliva, en factures originals per igual o superior import amb anterioritat al 30-
11-2011.
A tals efectes la falta de justificació o la justificació defectuosa donarà lloc al reintegrament de 
l’ajuda  econòmica,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’art.  37  de  la  Llei  38/2003,  General  de 
subvencions.
Per a l’aprovació del pagament de l’ajuda econòmica, els documents a lliurar prèviament per 
l’Ajuntament d’Oliva, seran:
a) Certificat de l’Ajuntament en què es faça constar el Número d’Identificació Fiscal, així com 

les dades bancàries, d’acord amb la normativa i formularis aprovats per la Intervenció de  
Fons d’aquesta corporació.

b) Factura/s original/s.
c) Dossier que acredite que les activitats per a les quals s’ha sol·licitat el conveni, s’han dut a  

terme per part de l’Ajuntament d’Oliva, segons l’objecte del mateix, incloent reportatge  
fotogràfic, si és el cas, de totes les activitats que s’han dut a terme, i de la divulgació de la  
marca turística del Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i Mar”.

d) Certificat d’estar al corrent en els pagaments de l’AEAT i de la SS. (article 34 i ss. de la 
LGS), que podrà realitzar-se en les formes previstes en l’article 13.7, de la mateixa Llei).
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QUARTA.- DURADA
El  present  conveni  entrarà  en  vigor  a  la  data  de  la  seua  firma,  si  bé  els  seus  efectes  es  
retrotrauran a data 1 de gener del 2011. La durada del present conveni s’estendrà fins al 31 de 
desembre del 2011.

I en prova de conformitat, subscriuen el present conveni per triplicat, en el lloc i la data abans 
indicats.

Isidro Prieto Giner, Vicepresident del 
Patronat Provincial de Turisme“València, 

Terra i Mar”

Salvador Fuster Mestre, alcalde de 
l’Ajuntament d’Oliva

Vicente Boquera Matarredona secretari 
general Diputació de València

Francisco Tur O’Ryan, secretari general de 
l’Ajuntament d’Oliva”

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura  i formalització d’aquest conveni.

Tercer-  Trametre  certificat  de  l’acord  que  s’adopta  a  la  Diputació  Provincial  de 
València als efectes oportuns.

Quart-  Traslladar  tots  els  documents  necessaris  al  Departament  d’Intervenció-
Tresoreria de l’Ajuntament per tal de dur a terme les operacions pertinents.

SISÉ.  PROPOSTA  DE  FELICITACIÓ  AL  SR.  JOSÉ  MANUEL  ALEMANY 
SÁNCHEZ I ALTRES.

Vista la proposta de l’intendent en cap de la Policia Local, que és del següent tenor 
literal:

“Assumpte.- Proposta felicitació funcionaris de Policia Local
José Fuster Moreno, intendent cap de la de la ciutat d’Oliva (València), per mitjà de la present i  
en referència amb el que disposa el Decret 157/1998, de 29 de setembre de 1998, del Govern  
Valencià, pel qual es regulen els premis, distincions i condecoracions que es concedesquen per  
la  Generalitat  als  membres  dels  Cossos  de  la  Policia  Local,  té  a  bé  emetre  la  següent 
PROPOSTA:
Que el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, i previ dictamen, procedesca a felicitar els funcionaris de la 
Policia Local i Guàrdia Civil d’Oliva que es relacionen pels fets ocorreguts durant el servei del 
dia 08 de novembre del 2010, per la detenció d’una persona armada amb un ganivet de grans 
dimensions que pretenia donar mort a un altre ciutadà, realitzant el servei amb èxit impedint el 
resultat, demostrant plena dedicació, abnegació i responsabilitat en el mateix.
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Oficial Policia Local José Manuel Alemany Sánchez
Agent Policia Local Salvador Mañó Roger
Agent Policia Local Vicente Carrió Ibiza
Agent Policia Local Roberto Bravo Díaz
Agent Policia Local Vicente Cánoves Pons
Agent Policia Local Jerónimo Cañamás Escrivá
Guardia Civil José Antonio Cots Santos Juanes
Guardia Civil Jorge Zafrilla García
Guardia Civil Maria De la Sierra Lopera Montes
Guardia Civil Sergio Villena González

Així mateix, i de conformitat amb el que disposen els arts, 1 a 3 de l’Ordre de 10 d’octubre del  
2000  de  la  Conselleria  de  Justícia  i  de  les  Administracions  Públiques,  es  procedesca  a  la 
instrucció  de  l’expedient  corresponent  amb  la  finalitat  que  el  conseller  de  Justícia  i  
Administracions Públiques resolga l’oportuna concessió de condecoració a la Creu del Mèrit  
Policial  amb  Distintiu  Blau,  als  funcionaris  que  van  arriscar  la  seua  vida  en  enfrontar-se 
directament amb el presumpte homicida al qual li van arrabassar l’arma i van procedir a la seua  
detenció, sobreeixint amb notorietat en el compliment del seu deure.

Oficial Policia Local José Manuel Alemany Sánchez
Guardia Civil José Antonio Cots Santos Juanes
Guardia Civil Jorge Zafrilla García

I perquè conste s’estén la present. Oliva, 14 de març del 2011. L’intendent cap de la Policia  
Local.”

Atés  que  l’article  47.f)  de  la  Llei  6/1999,  de  19  d’abril,  de  Policies  Locals  i  de 
Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 
18.g) del Decret 19/2003 de 4 de març del Consell de la Generalitat, pel qual es regula 
la Norma Marc sobre estructura, organització i funcionament dels Cossos de la Policia 
Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  assenyala  com un dels  drets  dels  membres  dels 
cossos  de  la  Policia  Local,  el  de  recompenses  i  premis  que  s’establesquen 
reglamentàriament. 

Per  la  seua  part  l’article  51  de  la  Llei  6/1999,  de  19  d’abril,  estableix  que  “La 
Generalitat  i  els  ajuntaments  podran concedir  premis,  distintius i  condecoracions  als 
membres dels cossos de policia local, així com al personal inclós en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei i a les persones que es distingesquen notòriament en el compliment de les 
seues funcions relacionades amb el servei públic de seguretat pública, d’acord amb el 
procediment i amb els requisits que s’establesquen reglamentàriament. Aquests premis i 
distincions seran valorats a efectes de promoció interna i mobilitat en la forma i amb els 
requisits que reglamentàriament es determinen”
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Els premis i distincions estan regulats en l’actualitat en el Decret 189/2006, de 22 de 
desembre,  del  Consell,  pel  qual  es  regulen  les  distincions  i  condecoracions  que 
concedeix la Generalitat als membres dels cossos de la Policia Local de la Comunitat 
Valenciana, indicant que en el procediment ordinari per a la concessió, la seua proposta 
d’iniciació serà efectuada pel Ple de l’Ajuntament.

L’article 1 de l’esmentat Decret disposa que les condecoracions podran ser atorgades en 
els mateixos supòsits a persones i entitats encara que no tinguen vinculació amb els 
Cossos de la Policia Local.

L’òrgan competent per a resoldre és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que 
estableix l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local.

Atés  que,  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Governació,  en  sessió  ordinària 
realitzada  el  dia  19 d’abril  de 2011,  va emetre  el  corresponent  dictamen i  proposta 
d’acord sobre aquest assumpte.

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

Primer.- Aprovar la felicitació, pels motius indicats pel Sr. intendent cap de la Policia 
Local, als membres de la Policia Local i de la Guàrdia Civil que tot seguit s’indiquen:

Oficial de Policia:  Sr. José Manuel Alemany Sánchez. 
Agents  de  Policia  Local:  Sr.  Salvador  Mañó  Roger,  Sr.  Vicente  Carrió  Ibiza,  Sr. 
Roberto Bravo Díaz, Sr. Vicente Cànoves Pons, Sr. i Jerónimo Cañamás Escrivá.
Guàrdia Civil: Sr. Jose Antonio Cots Santos Juanes, Sr. Jorge Zafrilla  García,  Sra. 
Maria de la Sierra Lopera Montes, i Sr. Sergio Villena González.

Segon.- Aprovar la proposta d’iniciació del procediment per a la concessió de la Creu al 
Mèrit Policial amb Distintiu Blau, a favor dels següents membres del Cos de la Policia 
Local de Oliva i de la Guàrdia Civil.

Oficial de la Policia: Sr. Jose Manuel Alemany Sanchez.
Guàrdia Civil: Sr. Jose Antonio Cots Santos Juanes,  i Sr. Jorge Zafrilla Garcia.

Tercer.- Trametre certificat de l’acord a al Sr. Conseller de Governació de la Comunitat 
Valenciana, i comunicar-ho als interessats, i a l’intendent Cap de la Policia Local, per a 
coneixements i satisfacció.
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SETÉ.  PROPOSTA  DE  FELICITACIÓ  AL  SR.  ANTONIO  GUEROLA 
JIMÉNEZ I ALTRES.

Vista la proposta de l’intendent en cap de la Policia Local, que és del següent tenor 
literal:

“Assumpte.- Proposta felicitació funcionaris de Policia Local
José Fuster Moreno, intendent cap de la de la ciutat d’Oliva (València), per mitjà de la present i  
en referència amb el que disposa el Decret 157/1998, de 29 de setembre de 1998, del Govern  
Valencià, pel qual es regulen els premis, distincions i condecoracions que es concedesquen per  
la  Generalitat  als  membres  dels  Cossos  de  la  Policia  Local,  té  a  bé  emetre  la  següent 
PROPOSTA:
Que el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, i previ dictamen, procedesca a felicitar els funcionaris de la 
Policia Local i Guàrdia Civil d’Oliva que es relacionen pels fets ocorreguts durant el servei del 
dia 30 d’octubre del 2010, que va culminar amb la detenció de dos presumptes 
falsificadors  de  targetes,  passaports,  cartes  d’identitat  dels  nacionals  d’Estònia,  Finlàndia  i  
Letònia, dispositius electrònics per a clonar targetes de crèdit, dos ordinadors portàtils, així com 
la intervenció d’una pistola de 9 mm, un revòlver del calibre 38 i una arma d’avantcàrrega, en 
què van executar el servei amb èxit, demostrant plena dedicació, abnegació i responsabilitat en 
el mateix.

Oficial Policia Local Antonio Guerola Giménez
Oficial Policia Local Miguel Vte. Llorca Verdú
Oficial Policia Local Celestino Mullor Cotaina
Agent Policia Local Juan Jornet Savall
Agent Policia Local Salvador Chamorro Mena
Agent Policia Local Juan José  Benlloch García
Agent Policia Local Laura Villatoro Bono
Agent Policia Local Antonio López Prado
Agent Policia Local Roberto Fuster Penades
Caporal Guardia Civil Iván Mazuela Ramírez
Guardia Civil Álvaro Sánchez Campo

Així mateix, i de conformitat amb el que disposen els arts, 1 a 3 de l’Ordre de 10 d’octubre del  
2000  de  la  Conselleria  de  Justícia  i  de  les  Administracions  Públiques,  es  procedesca  a  la 
instrucció  de  l’expedient  corresponent  amb  la  finalitat  que  el  conseller  de  Justícia  i  
Administracions Públiques resolga l’oportuna concessió de condecoració a la Creu del Mèrit  
Policial amb Distintiu Blau, als  funcionaris  que van arriscar la seua vida,  van localitzar les 
armes curtes de foc i van desarticular el grup organitzat dedicat a la falsificació.

Oficial Policia Local Antonio Guerola Giménez
Agent Policia Local Laura Villatoro Bono
Agent Policia Local Juan Jornet Savall
Agent Policia Local Salvador Chamorro Mena
Caporal Guardia Civil Iván Mazuela Ramírez
Guardia Civil Álvaro Sánchez Campo
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I  perquè conste  s’estén la  present.  Oliva,  1  d’abril  del  2011.  L’intendent  cap de la Policia  
Local.”

Atés  que  l’article  47.f)  de  la  Llei  6/1999,  de  19  d’abril,  de  Policies  Locals  i  de 
Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 
18.g) del Decret 19/2003 de 4 de març del Consell de la Generalitat, pel qual es regula 
la Norma Marc sobre estructura, organització i funcionament dels Cossos de la Policia 
Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  assenyala  com un dels  drets  dels  membres  dels 
cossos  de  la  Policia  Local,  el  de  recompenses  i  premis  que  s’establesquen 
reglamentàriament. 

Per  la  seua  part  l’article  51  de  la  Llei  6/1999,  de  19  d’abril,  estableix  que  “La 
Generalitat  i  els  ajuntaments  podran concedir  premis,  distintius i  condecoracions  als 
membres dels cossos de policia local, així com al personal inclós en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei i a les persones que es distingesquen notòriament en el compliment de les 
seues funcions relacionades amb el servei públic de seguretat pública, d’acord amb el 
procediment i amb els requisits que s’establesquen reglamentàriament. Aquests premis i 
distincions seran valorats a efectes de promoció interna i mobilitat en la forma i amb els 
requisits que reglamentàriament es determinen”

Els premis i distincions estan regulats en l’actualitat en el Decret 189/2006, de 22 de 
desembre,  del  Consell,  pel  qual  es  regulen  les  distincions  i  condecoracions  que 
concedeix la Generalitat als membres dels cossos de la Policia Local de la Comunitat 
Valenciana, indicant que en el procediment ordinari per a la concessió, la seua proposta 
d’iniciació serà efectuada pel Ple de l’Ajuntament.

L’article 1 de l’esmentat Decret disposa que les condecoracions podran ser atorgades en 
els mateixos supòsits a persones i entitats encara que no tinguen vinculació amb els 
Cossos de la Policia Local.

L’òrgan competent per a resoldre és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que 
estableix l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local.

Atés  que,  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Governació,  en  sessió  ordinària 
realitzada  el  dia  19 d’abril  de 2011,  va emetre  el  corresponent  dictamen i  proposta 
d’acord sobre aquest assumpte.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat dels assistents, acorda:
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Primer.- Aprovar la felicitació, pels motius indicats pel Sr. intendent cap de la Policia 
Local, als membres de la Policia Local i de la Guàrdia Civil que tot seguit s’indiquen:

Oficials de Policia: Sr. Antonio Guerola Giménez, Sr. Miguel Vicente Llorca Verdú, i 
Sr. Celestino Mullor Cotaina
Agents de Policia Local: Sr. Juan Jornet Savall, Sr. Salvador Chamorro Mena, Sr. Juan 
J.  Benlloch  García,  Sra.  Sra.Laura  Villatoto  Bono,  Sr.  Antonio  López  Prado,  i  Sr. 
Roberto Fuster Penades.
Caporal Guàrdia Civil: Sr. Iván Mazuela Ramírez
Guàrdia Civil: Sr. Álvaro Sánchez Campo

Segon.- Aprovar la proposta d’iniciació del procediment per a la concessió de la Creu al 
Mèrit Policial amb Distintiu Blau, a favor dels següents membres del Cos de la Policia 
Local de Oliva i de la Guàrdia Civil.

Oficial de Policia: Sr. Antonio Guerola Giménez
Agents  de  Policia  Local: Sra.Laura  Villatoto  Bono,  Sr.  Juan  Jornet  Savall,  i  Sr. 
Salvador Chamorro Mena.
Caporal Guàrdia Civil: Sr. Iván Mazuela Ramírez
Guàrdia Civil: Sr. Álvaro Sánchez Campo

Tercer.- Trametre certificat de l’acord a al Sr. Conseller de Governació de la Comunitat 
Valenciana, i comunicar-ho als interessats, i a l’intendent Cap de la Policia Local, per a 
coneixements i satisfacció.

VUITÉ.  PROPOSTA  DE  FELICITACIÓ  I  CONCESSIÓ  DE  MEDALLA  AL 
TINENT COMANDANT DEL LLOC PRINCIPAL D’OLIVA.

Vista la proposta de l’intendent en cap de la Policia Local, que és del següent tenor 
literal:

“Assumpte.- Proposta felicitació
De conformitat amb el que disposa el Decret 189/2006 de 22 de desembre del Consell, pel qual 
es  regulen  les  distincions  i  condecoracions  que  concedeix  la  Generalitat  als  membres  dels  
Cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana, té a bé emetre la següent proposta.
Que el Ple de l'Ajuntament d'Oliva, i previ dictamen, procedesca a felicitar al Sr. Juan Bermejo 
Moreno, tinent de la Guàrdia Civil, comandant del Lloc Principal d'Oliva per l'organització dels 
serveis, motivant que la labor de seguretat ciutadana a Oliva s'haja vist exemplarment reduïda 
durant  els  anys  2007,  2008,  2009  i  2010,  sobreeixint  amb notorietat  i  perseverança  en  el  
compliment dels deures del seu càrrec, constituint conducta exemplar en matèria de seguretat  
ciutadana. L'organització del Lloc, ha produït com a serveis de rellevància en matèria de:
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1.-  ROBATORIS  EN  INTERIOR  DE  DOMICILI  AMB  ELS  SEUS  HABITANTS  EN 
L'INTERIOR.
Sis detingut en data 22 de desembre del 2007 que formaven banda organitzada.
Cinc detinguts el 15 de juliol del 2008, que formaven una banda organitzada.
En l'actualitat, ha cessat esta modalitat de delictes en la ciutat.
2.- ROBATORIS EN DISSEMINATS I CASA DE CAMP.
Nombrosos delictes denunciats a casa de camp l'any 2008, sent finalment detinguts els autors en 
data 18 d'octubre del 2008.
Tres detinguts com a autors de robatori de coure el 8 d'agost del 2010.
Participació activa de les unitats de la Guàrdia Civil en el control en la recol·lecció, transport i  
venda de productes de camp, amb implantació de la “guia conduïx”.
3.- DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA PER TRÀFIC DE DROGUES.
Dos detinguts a l'agost del 2008 i desmantellament d'un laboratori clandestí.
Quatre detinguts el 04 de setembre del 2009 que formaven una banda organitzada i intervenció 
de cinc quilograms de cocaïna.
Nou detinguts el quatre de febrer del 2011 amb desmantellament de banda organitzada que es 
dedicaven a la venda de droga al detall.
4.- ROBATORIS AMB VIOLÈNCIA I INTIMIDACIÓ EN LES PERSONES.
Tres detinguts el 16 de juny del 2008, per nombrosos delictes de violència i intimidació amb 
arma blanca a menors en voltants de centres escolars i llocs d'oci creant gran alarma social.
Dos detinguts per nombrosos robatoris amb violència pel procediment de l'estirada utilitzant un 
ciclomotor, provocant gran alarma social.
5.- ALTRES.
Quatre detinguts com a suposats autors de diverses sostraccions.
Desarticulació d'una banda organitzada dedicada a les falsificació de targetes, passaports, cartes  
d'identitat  dels  nacionals  d'Estònia,  Finlàndia  i  Letònia,  dispositius  electrònics  per  a  clonar 
targetes de crèdit,  ordinadors portàtils,  intervenint-los una pistola de 9 mm, un revòlver del  
calibre 38 i una arma d'avantcàrrega.”

Atés  que  l’article  47.f)  de  la  Llei  6/1999,  de  19  d’abril,  de  Policies  Locals  i  de 
Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 
18.g) del Decret 19/2003 de 4 de març del Consell de la Generalitat, pel qual es regula 
la Norma Marc sobre estructura, organització i funcionament dels Cossos de la Policia 
Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  assenyala  com un dels  drets  dels  membres  dels 
cossos  de  la  Policia  Local,  el  de  recompenses  i  premis  que  s’establesquen 
reglamentàriament. 

Per  la  seua  part  l’article  51  de  la  Llei  6/1999,  de  19  d’abril,  estableix  que  “La 
Generalitat  i  els  ajuntaments  podran concedir  premis,  distintius i  condecoracions  als 
membres dels cossos de policia local, així com al personal inclós en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei i a les persones que es distingesquen notòriament en el compliment de les 
seues funcions relacionades amb el servei públic de seguretat pública, d’acord amb el 
procediment i amb els requisits que s’establesquen reglamentàriament. Aquests premis i 
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distincions seran valorats a efectes de promoció interna i mobilitat en la forma i amb els 
requisits que reglamentàriament es determinen”

Els premis i distincions estan regulats en l’actualitat en el Decret 189/2006, de 22 de 
desembre,  del  Consell,  pel  qual  es  regulen  les  distincions  i  condecoracions  que 
concedeix la Generalitat als membres dels cossos de la Policia Local de la Comunitat 
Valenciana, indicant que en el procediment ordinari per a la concessió, la seua proposta 
d’iniciació serà efectuada pel Ple de l’Ajuntament.

L’article 1 de l’esmentat Decret disposa que les condecoracions podran ser atorgades en 
els mateixos supòsits a persones i entitats encara que no tinguen vinculació amb els 
Cossos de la Policia Local.

L’òrgan competent per a resoldre és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que 
estableix l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local.

Atés  que,  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Governació,  en  sessió  ordinària 
realitzada  el  dia  19 d’abril  de 2011,  va emetre  el  corresponent  dictamen i  proposta 
d’acord sobre aquest assumpte.

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

Primer.- Aprovar pels motius indicats,  pel Sr. intendent  cap de la Policia  Local,  la 
felicitació al Sr. Juan Bermejo Moreno.

Segon.- Proposar al Sr. Conseller de Governació la iniciació  de l’expedient  per a la 
concessió de la Creu del Mèrit Policial amb Distintiu Blau, a favor del Sr. Juan Bermejo 
Moreno, tinent de la Guàrdia Civil, comandant del Lloc Principal d’Oliva.

Tercer.- Trametre certificat de l’acord a al Sr. Conseller de Governació de la Comunitat 
Valenciana, i comunicar-ho a la persona interessada, i a l’intendent Cap de la Policia 
Local, per a coneixements i satisfacció.

NOVÉ.  PROPOSTA  DE  NOMENAMENT  DE  DIRECTOR  DEL  PARC 
D’EDUCACIÓ VIAL.

Vista l’acta de constitució de la Junta Rectora del Parc d’Educació vial d’Oliva, de la 
reunió realitzada el dia 10 de febrer de 2011, en la qual entre altres es fa la proposta del 
nomenament, com a director del Parc d’Educació Viària, al Sr. Vicent Miquel Sabater 
Savall.
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Vist  el  que  disposa  el  Reglament  d’Ús  i  Funcionament  del  Parc d’Educació  Viària 
d’Oliva, aprovat en sessió ordinària de data 28 de gener de 2010, publicat en el BOP de 
València de data 13 de gener de 2010, i la resolució del director general de Trànsit de 
data  13  de  gener  de  2011,  i  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de 
Governació, de 19 d’abril de 2011.

El Ple de l’Ajuntament,  sense debat i per majoria,  amb el vot favorable de Sr. Vila 
Gilabert,  Sra.  Tercero  Alemany,  Sr.  Gallardo Sanchis,  Sra.  Mañó Peris,  Sra.  López 
Fernández,  Sr.  Sabater  Savall,  Sr.  Santacatalina  Sanchis,  Sra.  Morell  Gómez,  Sr. 
González Martínez, Sr. Pérez Ledo, Sra. Torres Pérez, i el Sr. alcalde Salvador Fuster 
Mestre (12 vots favorables: 9 del Grup Socialista, i 3 del Grup Bloc), i l’abstenció dels 
regidors Sra. Tercero Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá Orquín, Sra. Pons Pons, Sr. 
Llopis Ibiza, Sra. Pastor Bolo, Sra. Canet Fuster, i Sr. Salazar Cuadrado (8 abstencions: 
4 del Grup PP, i 4 de regidors no adscrits), acorda:

Primer.- Aprovar el nomenament, com a Director del Parc d’Educació Vial d’Oliva, al 
Sr.  Vicent  Miquel  Sabater  Savall,  primer  Tinent  d’Alcalde  i  Regidor  Delegat  de 
Seguretat Ciutadana i Hisenda de l’Ajuntament d’Oliva 

Segon.- Notificar aquest acord a la Junta Rectora del Parc d’Educació Viària d’Oliva, a 
la Prefectura Provincial de Trànsit de València i a la Conselleria d’Educació, als efectes 
corresponents.

DESÉ.  PLA  GENERAL  D’ORDENACIÓ  URBANA.  INFORME 
D’AL·LEGACIONS I PROPOSTA D’APROVACIÓ.

Vist novament l’expedient administratiu que es tramita per a l’aprovació de la Revisió i 
Homologació Modificativa del PGOU d’Oliva, presentat per INAVAL, SL, Ingeniería y 
Arquitectura  Valenciana,  adjudicatària  del  Contracte  d’Assistència  Tècnica  per  a  la 
redacció de la referida Homologació.

Resultant que, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el 30 de març del 
2005, es va aprovar el  Document de Concert  Previ i  la seua remissió a la Direcció 
General d’Ordenació del Territori per a la seua aprovació definitiva.

Resultant que, l’esmentada Direcció General va emetre un informe favorable sobre el 
Document del Concert  Previ,  amb data 26 d’octubre del 2007, considerant superada 
aquesta fase prèvia del Pla General d’Ordenació Urbana.
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Resultant que, la Direcció General de Gestió del Medi Natural va firmar, amb data 18 
d’octubre del 2010, el Document de Referència del Pla General, que queda incorporat a 
la documentació de l’expedient administratiu.

Considerant que, el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el 20 de 
maig  del  2010,  va  acordar  el  sotmetiment  a  informació  pública  del  Pla  General 
d’Ordenació Urbana, que comprén la documentació exigida en l’article 64 de la Llei 
16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, i dels estudis indicats en l’informe 
de  la  Conselleria:  Estudi  de  Recursos  Hídrics;  Estudi  de  trànsit  i  mobilitat;  Estudi 
Acústic; Estudi de les necessitats de vivenda i Estudi del Paisatge, i se’n va publicar el 
corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6314, de 20 de 
juliol del 2010.

Considerant que, dins del període d’exposició pública s’han presentat un total de 180 
al·legacions,  i  s’ha  emés  el  corresponent  informe del  tècnic  redactor  del  Pla  i  dels 
Serveis Tècnics municipals, que s’incorpora al present acord com a annex.

Atés que, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  19  d’abril  de  2011,  va  emetre  dictamen  favorable  sobre  l’aprovació  del 
PGOU d’Oliva.

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

 Sr. Sabater Savall: “Volia comentar que del concert previ que vam aprovar el dia 
30 de març de 2005, al document del pla general que l’ajuntament va aprovar el 20 
de  maig  de  2010,  per  a  sotmetre  a  exposició  pública,  han  hagut  substancials 
modificacions  motivades  pels  informes  emesos  per  les  diferents  conselleries  i 
organismes estatals, que són d’obligat compliment. La principal modificació, que no 
l’única,  ve  donada  per  l’exigència  legal  que  la  suma  del  sòl  urbà  més  el  sòl 
urbanitzable del nou pla general, no pot tindre un increment superior al vint per cent 
respecte del pla general vigent. Açò ha provocat que s’ha hagut de reduir aquest 
tipus  de sòl  i  prioritzar  respecte  del  que havíem determinat  en el  concert  previ. 
Conseqüentment algunes de les infrastructures, principalment xarxa viària, que hi 
havia  previstes,  no  apareixen  en  el  nou  document  per  no  tindre  un  sistema 
d’obtenció del sòl i de finançament. El que sí que s’ha mantingut són els objectius, 
les directrius, que eren bàsicament quatre. Garantir la viabilitat del sòl a urbanitzar, 
millorar  les  comunicacions  entre  els  diferents  nuclis  edificats  del  municipi 
mitjançant  infrastructures  viables,  que  es  puguen realitzar,  la  tercera  millorar  la 
qualitat  del  sòl  urbà,  i  la  quarta  potenciar  la  protecció  del  valor  dels  sòls  no 
transformats i amb un alt valor paisatgístic i ambiental. Amb aquestos criteris, de les 
180 al·legacions presentades, se n’han acceptat 67, i s’han pres en consideració 21; i 
s’han denegat 92, moltes d’elles perquè es seu contingut no s’ajustava al de l’objecte 
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d’un  pla  general  d’ordenació  urbana.  En  definitiva  amb aquest  document,  i  les 
al·legacions  acceptades  i  considerades,  hem intentat  i  crec  que  s’ha  aconseguit, 
ajustar l’ocupació del sòl als criteris de creixement determinats per la llei, ajustar al 
màxim la  superfície  del  sòl  a  transformar per  a l’obtenció  de les  infrastructures 
imprescindibles  que  garantesquen  els  accessos  i  les  comunicacions,  garantir  la 
viabilitat  del model mitjançant l’optimització de les sessions de sòl, i  per tant la 
inversió necessària  per  a la seua implantació,  possibilitar  la  millora dels  sòls  no 
urbanitzables,  sobretot  el  sòl  agrícola,  elaborant  una  alternativa  que  permeta  la 
implantació  d’usos  alternatius  compatibles,  i  sobretot  la  possibilitat  de  realitzar 
polítiques  de  millora  productiva  mitjançant  la  declaració  de  parcs  agrícoles,  i 
establir  una  franja  litoral  en  què  siga  possible  l’obtenció  del  parc  natural  i  la 
implantació  d’alternatives  turístiques  estratègiques  d’excel·lència,  amb  l’objectiu 
d’oferir un model turístic diferenciat, basat en la qualitat ambiental i paisatgística.”

 Sra. Pastor Bolo: “Jo hui he estat veient les al·legacions i no puc estar d’acord amb 
aquest pla general, perquè açò és el futur de la nostra ciutat, i pense que no s’han 
tingut en compte moltes coses que hipotequen la nostra ciutat per a molt de temps. 
Aleshores no puc estar d’acord amb el que el nou pla general vol per a la ciutat 
d’Oliva. Per tant votaré que no.”

 Sr. González Martínez:  “Nosaltres ens agradaria parlar un poc del procediment, 
perquè allò que ha dit secretari és el que marca el procediment, però convé esclarir 
algunes coses que jo crec que són importants també respecte al procediment.  En 
primer lloc, la història ja l’ha feta el Sr. Sabater; és a dir, això arranca de 2002, 
porten ja nou anys, des del moment que d’alguna forma arranca el procés de revisió 
del nou pla general d’ordenació urbana, amb el primer concert previ, que no es va 
arribar  a  aprovar,  sí  que  s’estava  treballant.  Després,  en  2005,  el  30  de  març, 
s’aprova definitivament el concert previ; nosaltres des del Bloc vam votar a favor 
d’ell, un concert previ en què havíem treballat intensament, havíem fet evidentment 
algunes  concessions,  però  també se’ns  havien  fet  algunes  concessions  i  per  tant 
enteníem que nosaltres  féiem nostre  aqueix  concert  previ.  Encara  que  ha  hagut 
modificacions substancials, com ja ha dit el portaveu del PSOE respecte al concert 
previ que vam aprovar en 2005, amb independència d’això, modificacions que han 
vingut sobretot condicionades per informes vinculants de diferents administracions, 
i  també  per  dues  qüestions  principals;  per  un  costat  tot  el  seguit  de  lleis,  de 
reglaments que ha hagut amb posterioritat a l’aprovació de 2005, des de la mateixa 
Llei  d’Urbanisme  Valenciana,  les  diferents  estratègies  territorials  que  ha  anat 
aprovant la conselleria, el reglament ROGTU, la Llei d’Ordenació i Protecció del 
Paisatge, la Llei del Sòl no Urbanitzable, tot això ha condicionat el que ha sigut el 
pla general d’ordenació urbana, és a dir, el document que arriba ara. D’altra banda, 
també  la  diferència  que  hi  ha  entre  un  concert  previ,  on  bàsicament  es  parlava 
d’infrastructures primàries, de classificació del sòl, i el que és un document de pla 
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general  que evidentment  entra  més al  detall  i  s’han de tindre en comptes  certes 
coses,  com que siga un pla general  gestionable.  Com deia,  crec que tot  això ha 
condicionat  el  pla  general  que tenim en aquest moment,  condicional,  i  ahí  volia 
arribar en el procediment. En aquest moment estem seguint un procediment que ens 
va  marcar  la  mateixa  conselleria,  des  de  la  direcció  general  d’Ordenació  del 
Territori, i és que es publicara un avanç del pla general, més complet que el concert 
previ,  amb tots  els  informes  que  es  requerien,  que  han sigut  molts,  i  en  aquest 
moment el que hem fet ha sigut això, publicar un avanç del que serà el pla general 
d’ordenació urbana, per conéixer l’opinió de la ciutadania,  dels diferents veïns, i 
l’opinió dels agents de la localitat. Tot això que és el document del pla genera, totes 
les al·legacions informades, i tota la documentació requerida, es tornarà a enviar a 
València, a la direcció general, als diferents organismes que han d’informar, i amb 
posterioritat  s’iniciarà  una  altra  fase  d’exposició  al  públic,  una  altra  fase 
d’al·legacions, i aqueixa sí que serà ja la definitiva. És a dir, tenim encara per davant 
una nova fase d’exposició pública, amb totes aquelles modificacions que ens toque 
fer,  perquè  així  ens  ho  diguen  les  diferents  administracions,  i  una  altra  fase 
d’al·legacions; i amb posterioritat sí que vindrà l’aprovació definitiva del que és el 
pla  general  d’ordenació  urbana  de  la  ciutat  de  la  ciutat  d’Oliva.  Pense  que  és 
important aquest pas que donarem, perquè portem ja nou anys treballant aquest tema 
a través de diferents corporacions. Nosaltres sí que votarem a favor, perquè l’esperit 
d’aquell  concert  previ  que vam aprovar,  s’ha mantingut;  hem treballat,  se’ns  ha 
permés treballar en aquest pla general d’ordenació urbana; per a nosaltres era el punt 
més  important  en  aquesta  corporació,  i  per  tant  encara  que  siga  l’últim  plenari 
hauríem de fer la feina i com a mínim enviar aquest pla a València. El portaveu del 
PSOE ja ha parlat de quins són els objectius i quines són les línies bàsiques d’aquest 
pla general. A mi sí que m’agradaria destacar una cosa, que aquest pla general va al 
màxim que ens permet la llei,  el 20% de creixement sobre allò consolidat, sobre 
l’urbà. Hi ha molt de sòl, no estem en una fase expansionista, i així i tot tenim un pla 
general que va al màxim del que marca la llei, que és el 20% sobre allò que ja tenim 
consolidat.  Efectivament  és  important,  i  jo  crec  que  aqueixa  és  una  assignatura 
pendent que haurà de fer l’ajuntament prèviament al pròxim pla general d’ordenació 
urbana,  i  és  l’ordenació  del  sòl  protegit  agrícola;  és  a  dir,  pensem  que  caldrà 
l’elaboració d’un pla estratègic que determine quins usos seran, tot i que ací ja se 
n’avancen  alguns  a  través  de  les  al·legacions,  però  caldrà  un  pla  estratègic  de 
l’agricultura, i sobretot del sòl agrícola protegit, per vore quins usos són compatibles 
i de quina forma es pot dinamitzar. En definitiva nosaltres votarem a favor d’aquest 
pla general d’ordenació urbana, que evidentment si l’hagérem fet nosaltres sols no 
seria aquest, però entenem també que hem treballat en ell i per tant la nostra part 
també està en aquest document.”
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 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  també  entenc,  començant  per  la  part  del  final  del 
portaveu del Bloc,  que s’havia d’enviar alguna cosa a València  ja,  perquè si  no 
pràcticament ens quedàvem fora de termini. Per tant estem parlant d’un document 
que ja fa, jo crec que porte ara vuit anys de regidor, i que jo sàpiga almenys fa set  
anys que estem intentant, el vam elaborar, vam treballar tots en el concert previ, en 
el 2005 efectivament es va aprovar. El que passa és que amb la tardança amb la 
revisió ens va tornar a agarrar el bou, per uns motius o per altres, i a la fi canvia la  
llei, és evident que ha canviat la normativa, ha canviat moltes coses i hem hagut 
d’adaptar el document del concert  previ a la nova normativa urbanística,  això és 
evident. Però amb tot i això, pensàvem, encara que la situació econòmica ja sabem 
com és, de crisi, i el desenvolupament és el que és, no és el que voldríem tots, pense 
que el document aquest que es pretén aprovar hui ací, provisionalment, no crec que 
siga un document de futur per a les nostres necessitats socials i econòmiques de la 
nostra ciutat. És evident que la llei ens limita amb un creixement del 20%, però la 
distribució que es fa del sòl urbanitzable jo crec que no és la més adequada, tenint 
en compte els antecedents i les tendències de creixement o desenvolupament social i 
econòmic de la nostra ciutat,  que és cap a la mar en aqueix aspecte. Es crea una 
bossa de 400.000 metres quadrats, a la banda oest de la ciutat, a la zona de rajolars, i 
aqueixa  bossa  podria  estar  distribuïda  de  la  carretera  cap  avall,  que  és  on 
normalment sempre se li trau una rendibilitat i sobretot una major apetència, a l’hora 
de  poder  desenvolupar  aqueixes  zones.  Independentment  d’això,  és  evident  que 
també  la  xarxa  viària  pense  que  hauríem  de  tindre  la  previsió  feta  ja,  per 
experiència, sobretot per l’experiència que hem patit en aquestos anys i a través del 
planejament que portem, de l’any 82, que encara és vigent,  jo crec que hauríem 
d’haver sigut més ambiciosos, o previsors en aquest sentit, i almenys haver aprovat 
un eix viari que anara de nord a sud, paral·lel a la costa, i sobretot encara que sabem 
que la previsió, sobretot les explicacions que ens donen els tècnics d’ací, que no es 
podria incorporar a les urbanitzacions o els plans parcials futurs, però sí que es pot 
fer la previsió i començar per ahí. No podem anar després a bot de conill, com han 
anat  ací  en  aquest  municipi,  sempre  a  bot  de  conill  en  molts  aspectes,  viaris,  i 
sobretot  a  l’hora  de  desenvolupar  els  plans  parcials.  Torne  a  dir  que  crec  que 
s’hauria pogut elaborar un pla més de futur, encara que la situació és la que és, i està 
aturat el mercat, però esperem que això no dure deu anys més, i la previsió que es fa 
en un planejament d’aquestes característiques no és per a cinc, ni per a sis anys, és, 
com a mínim, per a quinze anys vulguem o no; ja no diré el que tenim vigent, que és 
de l’any 82, però efectivament, com a mínim són quinze anys el que durarà aquest 
nou planejament,  una vegada que s’aprove definitivament.  Per tant,  pense que la 
situació  aquesta  de  crisi  passarà,  espere  que  en  dos,  tres  o  quatre  anys,  i 
efectivament  crec  que  a  la  fi  el  planejament  aquest  es  quedarà  curt  en  molts 
aspectes, sobretot en la xarxa viària, i en el sòl urbanitzable, no en la seua totalitat o 
en  la  seua  superfície,  sinó  en  la  distribució  que  se’n  fa,  que  no  crec  que  és 
l’adequada. Independentment, una altra qüestió important per a mi és el sòl protegit 
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agrícola, el sòl no urbanitzable protegit agrícola, que encara que s’adopten una série 
d’usos sobre ell, benvinguts siguen, però crec independentment que la llei ens limite 
en aquest aspecte o no, però crec que hauríem de ser pioners en aquest aspecte i 
demanar  que es  canvie  la  catalogació  d’aqueix sòl  protegit  agrícola.  Perquè tots 
sabem que això és condemnar aqueixos terrenys a la ruïna, per la falta de rendibilitat 
de  l’agricultura  hui  en  dia;  hui  en  dia  no,  ja  fa  uns  anys  que  estan  patint  els 
agricultors  les  conseqüències  dels  baixos  preus  en  l’agricultura.  Per  tant  estem 
parlant d’una protecció que va en contra del mateix propietari, que va en contra de 
l’agricultor.  Una  protecció  que  si  bé  comprenem  que  les  proteccions,  mentre 
estiguen justificades i en qüestions naturals, com un parc natural, paisatges, rius, i 
altres, però en aquest cas i tenint en compte la situació de hui en dia com he dit, i  
que no apunta, per desgràcia, que la cosa canvie, en l’agricultura valenciana, pensem 
com he dit que açò és arruïnar moltes famílies en aquest aspecte. Protecció bé, però 
en tot cas, si hem d’anar a la protecció, qui paga aqueixa protecció? Qui li paga el 
manteniment  als  agricultors  de les  seues parcel·les  protegides,  que no tenen cap 
rendibilitat pels baixos costos. Qui ho ha de pagar? Els mateixos propietaris de les 
parcel·les,  la  protecció?  S’haurà  de  demanar,  no  només  els  usos  sinó  també  la 
possibilitat de vore a qui corresponga com i de quina forma es manté el sòl protegit, 
i si es vol protegir el sòl, que es compense d’alguna forma als propietaris. El que no 
es pot fer és que la protecció vaja sempre en contra dels mateixos, els més castigats i 
els més desemparats, que són els llauradors. No estic d’acord per tant, i per tant no 
es  tracta  que  ací  es  desqualifique  el  sòl  protegit  agrícola  per  poder  construir 
desmesuradament o per fer una urbanització, no; estem parlant que es puga adoptar 
en qualsevol  moment  qualsevol  tipus  de projecte  que  beneficie  al  conjunt  de la 
ciutat  i  que es puga plasmar sense cap contratemps  en qualsevol  lloc del nostre 
municipi, en tant que siga beneficiós per a l’economia local. Hui tots sabem que 
llevar aquesta qualificació urbanística de protecció és pràcticament molt difícil per 
no dir impossible donar un altre ús que no siga l’agrícola. I torne a dir, l’agrícola en 
la nostra ciutat, i tant de bo m’equivocara, cada vegada va a pitjor si no canvien les 
coses. No m’agrada el document aquest que enviarem a la conselleria,  i  com no 
m’agrada no puc votar a favor, ni tampoc quedar-me en l’abstenció. Per tant em veig 
obligat a votar que no.”

 Sr. Soria Calatayud: “Nosaltres, el Partit Popular, el que li anunciem és la nostra 
abstenció  en  la  votació,  i  l’abstenció  és  causa  de  la  responsabilitat  per  tal  com 
entenem  que  ha  de  tirar  endavant,  i  que  ja  ha  passat  excessiu  temps  des  del 
començament del procediment, i no volem ser un entrebanc perquè el procediment 
es tire cap arrere. Dit això, sí que hem de manifestar que moltes de les al·legacions 
que no han estat considerades, pensem que haurien d’haver tingut una consideració 
diferent a la que han tingut; i per aqueix motiu no podem fer un vot afirmatiu. Entre 
altres  raons,  ací  s’ha  dit,  i  la  fonamental  està  clar  que  ve  donada  pel  canvi  de 
legislació, com bé ha exposat el ponent del Partit Socialista, però la distribució que 
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es  fa  no  pensem que  siga  la  més  adient,  no  és  l’única  possible,  hi  ha  algunes 
al·legacions que van en aqueix sentit  i  que no s’han tingut en consideració.  Són 
múltiples les al·legacions que s’han tingut en compte, com bé s’ha dit, i entrar en el 
detall ací a vore quina és, crec que no és el moment oportú de fer-se. Per tant, en el 
conjunt de les al·legacions presentades, n’hi ha moltes d’elles en què estem d’acord 
amb el que s’ha fet, en moltes d’elles no estem d’acord, per tant en el trànsit, si 
posem en la balança la nostra decisió, la decisió del Grup Popular, és abstindre’ns en 
la votació.”

 Sr. Sabater Savall: “Una intervenció curta; és cert que els temps els hem allargat 
moltíssim, perquè de del 30 de març de 2005 que s’aprova el concert previ, fins a 
2010 en què aprovem l’exposició pública d’aquest projecte, han passat molts anys. 
Jo crec que les causes s’han exposat ací, per part de diversos grups; perquè ha hagut 
un canvi de normativa tan gran, que ni la mateixa conselleria tenia clar quins eren 
els  tràmits;  de  fet,  el  document  de  referència  sobre  el  concert  previ  entra  en 
l’ajuntament  el  18  d’octubre  de  2010,  que  és  un  document  que  elabora  la 
conselleria;  no és  l’ajuntament  només qui  ha tingut  problemes  per  desenvolupar 
totes les noves lleis que apareixien, i fer informes nous, i estudis nous, etc. fins i tot 
la  mateixa  conselleria,  els  seus  tècnics  també  tenien  dificultats  per  interpretar 
aqueixes lleis que s’aprovaven. Per tant, la culpa ha estat un poc de tot, però ens ha 
marcat moltíssim aqueix canvi de legislació, i una série d’estudis, que no era només 
la legislació, que hem hagut de contractar a posteriori perquè inicialment en el tràmit 
que havíem seguit des del principi els estudis aqueixos no es demanaven. Jo pense 
com el Sr. Soria, que ací no és el moment de discutir si hem de posar la terra ací, o 
si el sòl urbà allà, perquè no és el moment, no és el lloc adequat. Jo l’única cosa que 
he de dir és que hi ha increments de sòl urbà en el poble, i hi ha increments de sòl 
urbà en les diferents platges, la Terranova, al voltant de sector 18, en Canyades, i 
pendent està la finca del plebà, al costat d’Oliva Nova; és a dir hi ha increments de 
sòl  urbà  en  diferents  llocs,  repartits,  del  nostre  municipi,  simplement  com  a 
creixement natural dels nuclis que tenim formats al llarg del nostre municipi; però 
tenim la limitació legal del 20%; no podem anar en el sòl urbà i urbanitzable més 
enllà del 20%, perquè en el moment en què se’ns ocórrega passar el 20% sabem i 
tenim l’advertència de conselleria, que el document del pla general no s’aprovarà. 
Per tant, el que no podem és posar en un document de pla general, que ara el que 
fem és una simple qüestió de tràmit, com ha dit el portaveu del Bloc, que tota la 
documentació que tenim s’ha d’enviar a la conselleria perquè torne a fer informe, el 
que no podem és enviar a conselleria coses que sabem que no ens acceptaran; ja ho 
he  dit  abans,  i  ho  torne  a  dir,  el  que  hem fet  és  adaptar  el  concert  previ  a  les 
exigències legals que ens ha marcat la mateixa conselleria, o els organismes estatals, 
que són d’obligat compliment, són vinculants i no podem fer cas omís; perquè si no 
sabem que no ho aprovaran. Jo crec que en el tema del sòl agrícola hi ha un gran 
avanç; és un dels temes en què hi ha un gran avanç respecte al concert previ, perquè 
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el document nou introdueix, com he dit abans, el que es puga fer una normativa que 
puga permetre implantar usos alternatius, que en principi no estaven contemplats en 
el concert previ, i per a nosaltres això era molt important. I sobretot la possibilitat de 
fer polítiques de millora productiva, tot declarant, o la totalitat o una part del sòl 
agrícola, parcs agrícoles, que és una figura nova que ha creat la conselleria, i que 
permetrà recuperar la rendibilitat de la producció en aquest tipus de sòl, perquè a 
més supose que tindran una série de subvencions i una série de beneficis, que la 
conselleria està elaborant ja. Per tant, en el tema del sòl agrícola, precisament jo crec 
que ha hagut un avanç; en altres temes podem considerar que no perquè hem hagut 
de retallar, però justament en el sòl agrícola ha hagut un avanç respecte al concert 
previ, perquè permetrà, el nou document del pla general, possibilitats que abans no 
tenien  per  què  la  protecció  agrícola  era  molt  dura,  i  amb una normativa  sí  que 
podrem fer-ho, en aquest nou pla general, compatibilitzar usos i fer més rendible el 
sòl agrícola.”

 Sr. González Martínez: “Vostés saben, perquè així els ho han explicat, no és que 
puguem  créixer  un  20%  perquè  així  ens  ho  permet  la  llei;  vostés  saben  que 
determinades masses de sòl, ben grans, de milers de metres quadrats que hui en dia 
ni tan sols han entrat les pales, però que estan aprovats, comptabilitzen d’alguna 
forma com a sòl urbà. Per tant, aqueix creixement del 20% encara és superior al 
20% que marca la llei, perquè la llei ho permet així; aquells sectors aprovats, encara 
que no estiguen iniciats, computen com a sòl urbà, i per tant ni tan sols s’han tingut 
en compte; parle per exemple de l’oci,  parle del camí al Mar, parle dels sectors 
industrials 4 i 17 per exemple; aqueixos encara estan per fer, hi ha molts milers de 
metres. I només una xifra, des del 82 fins als nostres dies, en el període de la història 
probablement de més construcció,  no s’ha consumit tant de sòl com el 20% que 
preveu aquest pla general. Per tant jo estic convençut, i els temps em donarà, o em 
llevarà, la raó, que no només tenim sòl per a deu anys, a més en el paradigma que 
estem hui en dia, en tenim per a vint anys, i fins i tot per a més. Sòl suficient sense  
haver  de  modificar  novament  el  pla  general  d’ordenació  urbana.  Si  s’ha  de 
modificar perquè s’esgota el sòl, perfecte, molt bona notícia i es torna a rectificar i 
es torna a aprovar un nou pla general d’ordenació urbana, i així hauria de ser, i no 
anar a plans d’ordenació urbana de 25 anys, sinó anar a plans d’ordenació urbana de 
deu anys en deu anys, que siguen realistes per al  període pel qual s’aproven. El 
sistema  viari,  efectivament  ha  desaparegut  l’eix  nord  a  sud,  les  causes  i  les 
explicacions  ja  s’han donat  ací;  el  consum de sòl  i  la  seua gestió era  certament 
complicat, però sí que continua havent grans avanços en el sistema viari, sobretot en 
el sistema en peine d’accessos als diferents nuclis urbans de la mar, que hui en dia 
s’hi  accedeix  a  través  de  camins  rurals.  Per  tant,  això  és  un  avanç  important. 
Després jo crec que sincerament Sr. Salazar, el problema a l’agricultura no passa per 
un pla general; un pla general d’ordenació urbana és un document importantíssim, 
però la solució a l’agricultura probablement requeresca d’altres solucions, i no la 
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transformació del sòl agrícola en sòl urbà, per raons òbvies. Per tant, jo insistesc en 
la  necessitat  del  pla  estratègic  de  l’agricultura  per  a  la  nostra  ciutat,  i  pel  pla 
estratègic del sòl agrícola protegit, que vaja més enllà del que permet la normativa 
pel que fa a la compatibilitat d’usos.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que ací si canviem la qualificació del sòl no 
solventarem el  tema de  l’agricultura;  del  que  es  tracta  és  de buscar  alternatives 
clares  a  l’agricultura.  Sí  que  és  veritat  que  hem avançat  alguna  cosa,  i  ara  ens 
permetrà els parcs, com ha dit el Sr. Sabater, i tot això. Però això no és suficient; 
tots  sabem  que  això  no  solucionarà  res,  no  solucionarà  el  problema  real  de 
l’agricultura tampoc; tant de bo ho solucionara; per desgràcia tots sabem com està la 
situació, i fins i tot podem pensar qui té la culpa d’aqueixa situació, i el per què de 
moltes coses que estan passant. El que es tracta és intentar buscar alternatives clares; 
és evident  que nosaltres  difícilment  posem solucionar  el  greu problema que està 
patint hui en dia, sí que podem posar el nostre granet d’arena per intentar pal·liar al 
màxim la situació; això sí que ho podem fer, i estem obligats a fer-ho, i hem de fer-
ho. Jo torne a dir el mateix, benvingut siga aquell ús permés més del que es permetia 
fins  ara  que  era  el  purament  agrícola,  val  més  això  que  no  res;  però  això  no 
solventarà pràcticament res. I per tal del que es tracta és d’això, torne a repetir, no 
de desclassificar per poder començar a construir desmesuradament, ni per fer cap 
tipus de projectes, no, hi ha moltes possibilitats que no passen precisament per la 
construcció, i el que es tracta és de buscar alternatives de futur, perquè per desgràcia 
no  passen  hui  per  l’agricultura;  a  tots  ens  agradaria  mantindre  una  agricultura 
rendible, però no pot ser. I és evident que també s’ha fet algun avanç en la xarxa 
primària,  sobretot en una série de previsions que es fan en el planejament d’una 
série  d’accessos  a  la  mar,  en  peine;  faltaria  més  que  després  de  tants  anys  no 
haguérem avançat  res  en  aquest  assumpte,  i  sobretot  en  el  problema que  tenim 
d’accés a les nostres platges, que estem patint hui en dia encara; per un lloc només 
hem d’accedir a la nostra platja; això és vergonyós. Però jo torne a dir que podríem 
ser un poc més ambiciosos i mirar un poc més cap enllà; és evident que la situació 
és la que és, segurament amb el 20% en tindrem prou, això no cal discutir-ho; si va 
la cosa com va, fins i tot ens en sobrarà. Tant de bo canvie tot açò. Però jo el que dic 
és que crec que és un pla, un concert previ, molt poc ambiciós en aquest aspecte, i 
sobretot que estic segur que haurem de modificar-lo d’ací set o vuit, o deu anys, 
l’haurem  de  modificar;  la  qüestió  era  tractar  d’avançar-se  al  temps  i  no  estar 
constantment  tramitant  i  allargant  les  coses  en  el  temps,  com  ara  hem  pogut 
comprovar, que portem des de l’any 2005 que es va aprovar un concert previ fins 
ara,  i  encara no hem acabat;  açò és una tramitació provisional,  que la definitiva 
encara tardarà. Res més que això, avançar-nos al futur, i buscar alternatives de futur, 
i sobretot buscar un benestar econòmic per a la nostra ciutadania que falta fa.”
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El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. 
Vila Gilabert, Sra. Tercero Alemany, Sr. Gallardo Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. López 
Fernández,  Sr.  Sabater  Savall,  Sr.  Santacatalina  Sanchis,  Sra.  Morell  Gómez,  Sr. 
González Martínez, Sr. Pérez Ledo, Sra. Torres Pérez, i el Sr. alcalde Salvador Fuster 
Mestre (12 vots favorables: 9 del Grup Socialista, i 3 del Grup Bloc), el vot en contra 
dels regidors Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado (2 vots en contra de regidors no 
adscrits) i l’abstenció dels regidors Sra. Tercero Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá 
Orquín, Sra. Pons Pons, Sr. Llopis Ibiza, i Sra. Canet Fuster, i (6 abstencions: 4 del 
Grup PP, i 2 de regidors no adscrits), acorda:

Primer.-  Aprovar  provisionalment  la  Revisió  i  Homologació  del  Pla  General 
d’Ordenació Urbana d’Oliva, amb introducció de les modificacions necessàries basant-
se en aquelles al·legacions favorablement informades.

Segon.-  Remetre certificat del present acord, juntament amb la documentació del Pla 
General  d’Ordenació  Urbana,  a  la  Direcció  General  d’Ordenació  del  Territori  de la 
Conselleria de Medi Ambient,  Aigua, Urbanisme i  Vivenda, per a interessar la seua 
aprovació definitiva, en els termes dels articles 83.5 i 85 de la Llei Valenciana 16/2005, 
Urbanística Valenciana.

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ SOBRE L’AIGUA 
BLANCA IV.

El Sr. alcalde pregunta quina de les dues mocions és la que volen presentar, amb la qual 
cosa es produeix el diàleg que s’indica:

 Sr. Soria Calatayud: “Sr. alcalde, vostés ens han presentat un informe que diu que 
s’ha de presentar deu dies abans, vosté no l’ha inclosa en l’ordre del dia  i per tant 
aquesta moció, que no és una proposta de resolució com l’anterior, la presentem en 
el moment i el que demanem és que es vote la urgència i la inclusió  en l’ordre del 
dia.”

 Sr. alcalde: “Perfecte, simplement la pregunta anava a si incloíem l’altra.”

 Sr. Soria Calatayud: “La que hem presentat nosaltres és aquesta. L’altra, pel que 
veig, no l’ha presentada ningú.”

 Sr. alcalde: “Val. Sr. secretari, procedim a la lectura de la moció.”

Es dóna compte de la moció, que és del següent tenor literal:
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“Els regidors de l’Ajuntament d’Oliva, del Grup Partit Popular, Sra. Vicenta I. Tercero Savall, 
Sr. Franscisco Soria Calatayud, Sr. Samuel Catalá Orquín, Sra. Cristina Pons Pons, del Grup 
Bloc Nacionalista Valencià, Sr. David González Martínez, Sr. Pau Pérez Ledo, Sra. Rosanna 
Torres  Pérez,  i  els  no adscrits,  Sra.  Yolanda Pastor  Bolo,  Sr.  José  Salazar  Cuadrado,  i  Sr.  
Salvador Llopis Ibiza, presenten al Ple de l’Ajuntament la següent MOCIÓ:

Vistos els antecedents sobre la problemàtica de la Urbanització aigua Blanca IV i que han sigut  
exposats  reiteradament  tant  en  mocions,  escrits  dels  propietaris,  així  com  en  la  sessió 
extraordinària del ple convocada a l’efecte i que no reproduïm per redundants.

Vist  que els  propietaris  no són responsables ni  del  retard de les obres,  ni  de l’estat  de les  
mateixes, ni del sobrecost que es puga produir.

Vist que el responsable últim  de totes estes irregularitats i dificultats és el propi Ajuntament  
d’Oliva, i en particular la delegació d’Urbanisme i el Sr. alcalde de qui manté les competències  
per delegació.

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Sol·licitar l’alçament de les mesures cautelars al Jutjat mercantil núm. 2 de València, 
en relació al procediment 01145/2009, amb la finalitat de formalitzar l’acta de replanteig i la  
disponibilitat dels terrenys.

Segon.- No repercutir sobre els propietaris cap cost distint del que hagueren hagut d’assumir si  
les obres d’urbanització s’hagueren realitzat en els termini i en les condicions aprovades en 
l’adjudicació del projecte, excepció feta del modificat del mateix, que s’estarà al que resolga el  
jutjat sobre la seua legalitat o no.

Tercer.- Que dit sobrecost siga assumit en la seua totalitat per l’Ajuntament d’Oliva.

Quart.- Que una vegada calculada  la previsió d’eixe sobrecost siga comunicada al departament 
d’Intervenció a fi que s’incloga en els pròxims pressupostos municipals.

Cinqué.- En cas d’apreciar-se per part dels Serveis Tècnics Municipals indicis que algun dels  
quatre acords precedents no s’ajusta a dret, siguen adaptats pels mateixos serveis tècnics a una 
redacció ajustada a dret respectant el sentit dels mateixos.”

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

Pàgina: 52



El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sra. Tercero 
Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá Orquín, Sra. Pons Pons, Sr. González Martínez, 
Sr.  Pérez  Ledo,  Sra.  Torres  Pérez,  Sr.  Llopis  Ibiza,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr.  Salazar  
Cuadrado (10 vots favorables: 4 del Grup  PP, 3 del Grup Bloc, i 3 de regidors no 
adscrits),  i  l’abstenció  dels  regidors  Sr.  Vila  Gilabert,  Sra.  Tercero  Alemany,  Sr. 
Gallardo  Sanchis,  Sra.  Mañó  Peris,  Sra.  López  Fernández,  Sr.  Sabater  Savall,  Sr. 
Santacatalina Sanchis, Sra. Morell Gómez, Sra. Canet Fuster, i el Sr. alcalde Salvador 
Fuster  Mestre  (10  abstencions:  9  del  Grup  Socialista,  i  1  de  regidora  no  adscrita),  
acorden aprovar el contingut de la moció i elevar-la a la categoria d’acord.

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

 Sra. Pastor Bolo: “Jo volia fer, si pot ser, com açò ha anat tan ràpid, la moció, puc? 
És que com ha anat tan ràpida la cosa, que mentre votàvem no he volgut interrompre 
la votació. Serà curtet. Simplement agrair als meus companys de corporació; fa dos 
setmanes vam estar  ací  en un plenari  extraordinari,  amb una moció  per  intentar 
solucionar,  no  és  va  solucionar  però  almenys  és  ja  un  pas  endavant  per  als 
problemes d’Aigua Blanca IV. Simplement agrair als meus companys de corporació, 
els  que  han  votat  que  sí,  que  fa  dos  setmanes  ja  els  vaig  demanar  que  foren 
responsables en la votació, i entre tots hem arribat a un acord.”

PRECS I PREGUNTES.

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

 Sr. Soria Calatayud: “Primer de tot li vull fer un prec, a vosté Sr. alcalde, perquè ja 
és  reiteratiu.  Hui  mateix  s’han  estat  fent  en  la  població  tasques  de  repintat.  Jo 
entenc, i entenem tots, i la ciutadania entén, que són tasques necessàries, que són 
feines que s’han de fer, però no és la primera vegada que li diem que la sensació que 
tenim és d’una falta total de planificació per part seua, Sr. alcalde; perquè els dies 
que s’han de repintar els vials, els embussos i les incomoditats van més enllà del que 
seria desitjable.  No sé si és necessari que estiguen fent aqueixos repintats  en els 
moments que la gent se’n va i que han d’accedir als seus llocs de treball. No sé si 
vosté pot fer alguna cosa perquè almenys si hi ha una zona de repintat la Policia 
Local  tinga  presència,  per  tal  de  dirigir  el  trànsit.  Pense  que  carregar  les 
incomoditats directament sobre els ciutadans d’Oliva no és correcte; i li recorde que 
no és la primera vegada que li faig una observació al respecte; recorde que abans de 
ser regidor li  vaig fer un escrit  al  periòdic dient-li  el  mateix que li  dic ara,  i  la 
situació vosté no l’ha millorada en tot aquest temps, i crec que l’hauria de millorar. 
També li voldria fer una reflexió, i li agrairia que em contestara vosté, perquè hi ha 
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certes  qüestions  que  no  entenc.  Tots  els  anys,  des  de  fa  molt  de  tremps, 
l’Ajuntament d’Oliva, cosa que jo no critique, em sembla bé, assistim a la fira de 
turisme FITUR, i això li costa a l’ajuntament uns diners; a mi em sembla que estan 
ben invertits, no tinc res a dir al respecte. L’objectiu d’anar a FITUR, tots ho sabem, 
és fer vindre a la ciutat d’Oliva a turistes, a gent que ens visite, i que ens base a 
aqueixa visita els hotels, la restauració, els càmpings se’n beneficien de l’assumpte. 
Tot  això  està  molt  bé.  Però  el  que  no  acabe  d’entendre  és  com,  si  hi  ha  una 
assistència  massiva  per  qualsevol  altre  esdeveniment,  en  aquest  cas  és  un 
esdeveniment esportiu que ha ocorregut, no puc entendre com des de l’ajuntament 
no es fa absolutament res perquè aqueixa massa de gent que ha vingut per un altre 
motiu, tinga informació adient del que hi ha a la ciutat, dels plànols de la ciutat, de 
quins llocs de la ciutat poden anar a menjar, a quins restaurants, quins bars, quin 
hotel poden allotjar-se; és a dir tot allò que vostés fan, i està bé que es faça, en 
FITUR, no entenc com no ho fan si  hi  ha una entrada massiva de gent  de fora 
d’Oliva en la nostra ciutat. I li ho dic perquè aquest cap de setmana passat, des de 
dijous a diumenge, recolzats per la delegació d’Esports, es va fer un esdeveniment 
esportiu important en la ciutat.  Va ser un esdeveniment en què van participar 52 
equips en una competició de bàsquet. Més de 600 esportistes de fora de la ciutat  
d’Oliva van vindre, acompanyats de les seues famílies, la qual cosa fa més de 1.500 
persones que van estar en la nostra ciutat. Aqueixes 1.500 persones eren un públic 
perquè l’ajuntament haguera intentat captar-los coma clients de la nostra ciutat, i no 
ho van fer  vostés.  I  no és  la  primera vegada,  és el  tercer  any que es fa aqueix 
esdeveniment, i ja s’ha dit ací, i s’ha dit en la Comissió de Serveis Socioculturals, i 
s’ha  dit  més  d’una vegada,  i  vostés  no han fet  res.  No s’havia  de fer  cap  cosa 
extraordinari. Simplement el que havíem de fer era donar fullets i informació, que és 
el que vol la gent. Estàvem en Setmana santa, i no sabien ni que hi havia processons. 
Jo pense que això s’ho haurien de mirar, perquè està molt bé anar a fer propostes 
fora de la ciutat, però de vegades sembla que aqueixes propostes que es fan fora de 
la ciutat sembla que siguen més perquè algú vaja de turisme que perquè els turistes 
vinguen  a  Oliva.  Aleshores  jo  li  agrairia  que  aqueixes  qüestions  es  tinguen  en 
compte;  no  li  pregunte  per  què  no  s’ha  fet,  perquè  no  s’ha  fet  per  falta  de 
comunicació entre dins del mateix govern municipal, i a banda una desídia per tal de 
fer aqueixes coses. Les dues qüestions que han passat; i agrairia que no tornara a 
passar.”

 Sr. Sabater Savall: “El tema de la pintura crec que s’ha de contestar; ha dit que hi 
ha una falta de planificació en la pintura, i s’ha triat precisament la setmana que 
causa  menys  trastorns.  Recordem que  la  zona  que  s’ha  pintat  hui  és  una  zona 
escolar, on hi ha dos centres escolars, aleshores s’ha agarrat la setmana que no fóra 
la setmana passada, perquè era festa en moltes comunitats autònomes i teníem molt 
de visitant, molt de turista que hi havia a la platja. S’ha agarrat la setmana on no hi 
havia escola per no interferir l’activitat  escolar, l’accés dels alumnes i dels pares 
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dels alumnes als seus centres; clar evidentment la gent entra a les 8 a treballar, però 
a  les  9  hi  ha escola,  a  les  12  s’ix  d’escola,  a  les  2  s’ix  de  l’institut,  aleshores  
aquestos carrers o es tria la setmana que toca o sí que hi ha un caos total i absolut;  
per això s’ha triat aquesta setmana, i s’ha triat intentar fer-ho tot el carrer, avinguda 
de Sisteron i avinguda de l’Agermanament, en un dia, perquè cada vegada que es fa 
pintura viària hi ha un trastorn en els vehicles aparcats, perquè s’han de retirar, i 
s’ha intentat fer tot en un dia; per això en lloc dels dos pintors que van normalment, 
hui n’eren quatre persones, assistits per tres agents de la Policia, que han estat tot el 
matí en la zona. Per tant no entenc com es demana que hi haja presència d’agents 
perquè ha hagut tres agents durant tot el dia acompanyant els pintors. Fins i to en 
acabar, que a les 3 han acabat els pintors, i  els agents han continuat en la zona, 
perquè no xafaren el que estava pintat. Per tant, no ha hagut falta de planificació en 
absolut. El que ha hagut és una planificació a consciència per intentar interferir el 
menys possible l’activitat de l’escola que hi ha l’Hort de Palau que té dues línies 
d’ensenyament primari, i a l’institut. I l’altre servei que podia quedar afectat s’ha 
obert el més ràpidament possible, que era la piscina i el polisportiu; ahí no ha estat 
tancat tot el dia sinó que ha estat el temps suficient perquè es pintara i s’assecara un 
poc i immediatament s’ha obert el trànsit cap a la mar.”

 Sr. Pérez Ledo: “Jo per al·lusions, jo entenc que voste té carinyo per aqueix grup, 
està vosté vinculat al bàsquet, ho ha dit moltes vegades; i jo vaig posar en contacte 
l’organitzador,  un  tècnic  d’una  empresa,  amb  al  tècnica  de  turisme  perquè  es 
posaren d’acord per fer estratègies de comunicació al voltant d’aquest tema. A Oliva 
hi ha moltíssims esdeveniments, tots molt importants, sobretot per a les persones 
que  estan  vinculats  a  ells;  i  intentem  des  dels  recursos  que  hi  ha  en  turisme 
col·laborar amb ells. Aqueixa persona de l’empresa, o de la federació, o del grup de 
persones, es va posar en contacte amb la tècnica de turisme, i se li va posar tota la 
informació a l’abast que hi havia en aquell moment. De totes formes, si vosté creu 
que  aqueix  grup  volia  més  informació,  estava  tot  en  internet,  i  dir  que  també 
s’esclarirà, se li preguntarà a la tècnica per vore què es va donar i què no, i en aqueix 
sentit se li manifestarà a la tècnica de turisme.”

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  President  alça  la  sessió  a  l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s’estén aquesta acta, cosa que, com a Secretari, certifique, amb el vist i plau del senyor 
President.

 Vist i plau
El President
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