
Minuta núm. 15

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
29 DE SETEMBRE DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 00.15 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sra. ALCALDESSA:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ

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

SR. SECRETARI:
FRANCISCO TUR O’RYAN

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa, 

MARIA  CONSUELO  ESCRIVÁ 

HERRAIZ,  en  primera 

convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren la totalitat de l’Ajuntament, 

per  dur  a  terme  sessió  ordinària  i 

pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE 14 DE JULIOL DE 2011.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 14 de juliol de 2011, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

SEGON. INFORMACIÓ D’ASSUMPTES I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL.

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

Publicades en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

 BOE número 184, de 2 d'agost de 2011, on es publiquen:

a) Llei  24/2011, d'1 d'agost,  de contractes del sector públic  en els àmbits  de la 
defensa i de la seguretat.

b) Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció Internacional 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

c) Llei  27/2011,  d'1  d'agost,  sobre  actualització,  adequació  i  modernització  del 
sistema de Seguretat Social.

 BOE número 200,  de 20 d'agost  del  2011,  on es  publica el  Reial  Decret  Llei 
9/2011, de 19 d'agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del sistema 
nacional de salut,  de contribució a la consolidació fiscal, i  d'elevació de l'import 
màxim dels avals de l'Estat per al 2011.

 BOE número 208,  de 30 d'agost  del  2011,  on es  publica el  Reial  Decret  Llei 
10/2011, de 26 d'agost, de mesures urgents per a la promoció de l'ocupació dels 
joves,  el  foment  de l'estabilitat  en  l'ocupació  i  el  manteniment  del  programa de 
requalificació  professional  de  les  persones  que  esgoten  la  seua  protecció  per 
desocupació.
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 BOE número 209, de 31 d'agost del 2011, on es publica la Resolució de 30 d'agost 
del 2011, del Servei Públic d'Ocupació Estatal per la que es determina la forma i 
terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació per a la concessió d'ajudes 
econòmiques d'acompanyament per la participació en el programa de requalificació 
professional  de  les  persones  que  esgoten  la  seua  protecció  per  desocupació, 
establertes en el Reial Decret Llei 1/2011, d'11 de febrer, i prorrogades pel Reial 
Decret Llei 10/2011, de 26 d'agost.

 BOE número 214,  de 6 de setembre del  2011,  on es  publica  la  Resolució  de 
l'Autoritat  Portuària  de  València  per  la  qual  se  sotmet  a  informació  pública 
l'Avantprojecte  d’Obres  d'ampliació  del  Port  de Gandia  revisat  amb les  mesures 
correctores proposades per la Direcció General de Sostenibilitat de la costa i el mar, 
amb el seu corresponent Estudi d'Impacte Ambiental.

 BOE número 232, de 27 de setembre del 2011,  on es publica el  Reial  Decret 
1329/2011, de 26 de setembre, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i 
de convocatòria d’eleccions.

Publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

 DOCV núm. 6.596, de 29 d'agost de 2011, on es publica el Decret 89/2011, de 26 
d'agost, del Consell, pel qual es modifiquen els articles 1, 3, 5, 16, 17 i 23 del Decret 
75/2011, de 24 de juny, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica 
de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

 DOCV núm. 6.597, de 30 d'agost de 2011, on es publiquen:

a) Decret  97/2011,  de  26  d'agost,  del  Consell,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç.

b) Decret  98 /2011,  de  26 d'agost,  del  Consell,  pel  qual  s'aprova el  Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.

c) Decret 104/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes que s'han 
de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2011-
2012.

d) Decret  99/2011,  de  26  d'agost,  del  Consell,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Benestar Social.
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e) Decret  100/2011,  de 26 d'agost,  del  Consell,  pel  qual  s'aprova el  Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.

f) Decret  101/2011,  de  26  d'agost,  del  Consell,  pel  qual  es  modifica  el  Decret 
209/2004,  de  8  d'octubre,  del  Consell,  mitjançant  el  qual  es  va  aprovar  el 
Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme.

 DOCV núm. 6.599, d’1 de setembre de 2011, on es publica la informació pública 
del document de delimitació de l'àrea de reserva del tram Benidorm-Alacant de la 
connexió ferroviària València-Alacant per la costa.

 DOCV núm. 6.602, de 6 de setembre de 2011, on es publiquen:

a) Decret 110/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Presidència i la Conselleria de Presidència.

b) Decret 113/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

c) Decret 114/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació.

d) Decret 111/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i es modifica el Decret 25/2005, 
de  4  de  febrer,  del  Consell,  pel  qual  s'aproven  els  estatuts  reguladors  de 
l'Agència Valenciana de Salut.

e) Decret 112/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
Orgànic  i  Funcional  de  la  Conselleria  d'Infrastructures,  Territori  i  Medi 
Ambient.

 DOCV núm. 6.608, de 14 de setembre de 2011, on es publica el Decret 119/2011, 
de 9 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional 
de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

Correspondència oficial

Escrit  tramés  per  la  Direcció  General  de  Transports  i  Logística,  de  la  Generalitat 
Valenciana,  que  ha entrat  el  dia  2  de setembre  de  2011,  amb el  núm.  9823,  sobre 
Informació Pública i Audiència Oficial del documento de “DELIMITACIÓ D’ÀREA 
DE RESERVA DEL TRAM GANDIA-DÉNIA DE LA CONNEXIÓ FERROVIÀRIA 
VALÈNCIA-ALACANT PER LA COSTA”.
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TERCER.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  I  RESOLUCIONS  DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

El Sr. Secretari  dóna compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia,  des del núm. 
1.669 al 3.523, que en extracte són els següents:

 Decret núm. 1669 Aprovació de les bases de borsa de treball d’educadors infantils
 Decret núm. 1670 Assignació gratificació a ROSA MAS PIZARRO per import de 119,07€
 Decret núm. 1671 Assignació gratificació a ISABEL CARDONA MICO per import de 119,07€
 Decret núm. 1672 Aprovar les ajudes econòmiques de lloguer dels mesos març i abril per 

la quantitat de 400 euros a KHALID NAMOU
 Decret  núm.  1673  OE 68/2011  A SALVADOR BLAS GISBERT NAVARRO per  tal 

complisca l’ordre de referència en l'emplaçament ctra. Alejandro Cardona, 22
 Decret núm.  1674 OE 67/2011 A SALVADOR PONS MUÑOZ per tal  que complisca 

l’ordre de referència en l'emplaçament POL 24 PARC 383
 Decret núm. 1675 OE 68/2011 A FRANCISCO JOAQUIN SASTRE BRETO per tal que 

complisca l’ordre de referència en l'emplaçament POL 24 PARC 384
 Decret núm.  1676 OE 65/2011 A Mª ROSA LLORCA CANET per tal  que complisca 

l’ordre de referència en l'emplaçament POL 11 PARC 222
 Decret núm.  1677 OE 68/2011 A PEDRO CERVERO PEDROS per tal que complisca 

l’ordre de referència en l'emplaçament OLIVA NOVA PP SECTOR II C/VERMEER, S/N
 Decret  núm.  1678  OE  68/2011  A  SUCESORES  DE  POUS  MARI,  SL  per  tal  que 

complisca l’ordre de referència en l'emplaçament POL 24 PARC 1240
 Decret  núm.  1679  Incoar  expedient  sancionador  núm.  65/09  a  VICENTE  ROCHER 

MONZO  per  vulnerar  la  normativa  urbanística  i  nomenar  com  a  instructor  a  SOFIA 
GREGORI BOSCH d'una proposta econòmica de 4002,08 euros

 Decret núm.  1680 Aprovar amb caràcter provisional la liquidació d’ICIO i taxa d'import 
378,48 euros a VICENTE ROCHER MONZO

 Decret núm. 1681 Adjudicar a LUISA PLAZA JURADO el lloc de 6 metres quadrats prop 
del cementeri per als caps de setmana i dies festius

 Decret núm.  1682 Adjudicar el  contracte d'obra menor de les obres de "CENTELLES-
JUAN RAMON JIMENEZ" de condicionament i enllumenat públic a l'empresa PAVASAL 
EMPRESA CONSTRUCTORA, SA.

 Decret núm. 1683 Adjudicar contracte d'obra menor l'obra "CAMACHO-ERAS DE JUAN 
PAVIMENTACION  Y  REPOSICION  DEL  FIRME  EN  EL  ENTORNO  ZONA 
C/BARRANCO-MONTAÑA, 10" a l'empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA.

 Decret núm. 1684 Acord de sustitució de la destrucció del vehicle audi model a-4 matrícula 
3988-BFG per la seua adjudicació a l'Ajuntament d’Oliva destinat a serveis de vigilancia i  
control del trànsit a la Policia Local d'Oliva

 Decret  núm.  1685  Concedir  el  fraccionament  de  deute  de  taxa  ovp  liquidació  mercat 
divendres 2010 lloc núm. 92 a MARIE CHATAL ALLEZARD
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 Decret  núm.  1686  Concedir  el  fraccionament  de  deute  de  taxa  ovp  liquidació  mercat 
divendres 2010 lloc núm. 16 a AMPARO MARIN BARRULL

 Decret  núm.  1687  Concedir  el  fraccionament  de  deute  de  taxa  ovp  liquidació  mercat 
divendres 2010 lloc núm. 45 a JOSE GONZALEZ LARROSA

 Decret núm. 1688 Aprovar la devolució a VTE CASELLES PEDRO de l’ICIO i taxa per sol-
licitud de llicència en Poeta Querol, 21 (exp. 235/10) i aplicació pagament per 3r (exp. 116/10)

 Decret núm. 1689 Comunicant que es procedix a l'arxiu de l'expedient 20010000056975 de 
RICO VIRGILI, JAVIER de l'emplaçament amb referència cadastral 4618a005011080001jl 
al no haver-se produït increment del valor

 Decret núm.  1690  Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment del valor 
dels terrenys urbans de CONCEPCION PONS CAMPS, c/ Alcalde Francisco Llorca, 15-1-5-15

 Decret núm. 1691 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
dels terrenys urbans de ROSA CLIMENT MAURI en Av. Loygorri, 5-1-1-1

 Decret núm.  1692 Que no es liquide ni es reconega el dret en comptabilitat de l'impost 
sobre  l'increment  de  valor  del  terrenys  urbans  per  la  transmissió  per  tindre  una  quota 
inferior a 10 euros en ctra. Gandia, 26 de DAVID COCA TORRES

 Decret  núm.  1693  Aprovar  la  baixa  en  els  contes  dels  valors  declarats  a  nom  de 
SALVADOR  TERRADES  CATALA  per  tractar-se  d'incobrables  expedient  de 
constrenyiment 2006 exp. 20001075

 Decret núm. 1694 Aprovar la liquidació de l'impost sobre béns immobles urbans d'import 
38435,64 euros i donar de baixa valors d'import 2799,96 euros

 Decret núm.  1695 Aprovar la baixa dels contes declarats com a incobrables a nom de 
JAMES DENNIS COLE

 Decret núm.  1696 Aprovar la baixa dels contes dels valors declarats com incobrables a 
nom de JOSEFA MARIN UTRERAS

 Decret  núm.  1697  Adjudicar  el  contracte  per  a  la  representació  de  l'obra  teatral 
"TIBIDABO" al teatre Olímpia a l'Empres GERMINAL PRODUCCIONES, SL per al dia 
29/04/11 a les 22:30 h amb un import de 1372,34 euros

 Decret núm. 1698 Aprovar el pla d'actuacions d'emergències de focs d'artifici dels Festers 
del Crist 2011

 Decret  núm.  1699  Aprovar  l'autoliquidació  de  135,08  euros  a  la  DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL  DE VALÈNCIA  butlletí  oficial  de  la  província  per  pagament  previ  de 
l'anunci de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació UE-2 sector 4 oliva nova

 Decret  núm.  1700  Aprovar  l'autoliquidació  de  135,08  euros  a  la  DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL  DE VALÈNCIA  butlletí  oficial  de  la  província  per  pagament  previ  de 
l'anunci de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació UE-1 sector 4 oliva nova

 Decret  núm.  1701  Aprovar  certificació  de  l'obra  "CENTRE  POLIVALENT 
D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS EXP. E/02TEL/2009/M/2988) d'import 84551,25 €

 Decret  núm.  1702 Aprovar  l'ajuda econòmica concedida al  Sr.  MANUEL EDUARDO 
JESUS VILAR

 Decret núm.  1703 Aprovar el procediment per la compensació de les hores de formació 
que realitzen els empleats públics.
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 Decret núm. 1704 Aplicar en nòmina mensualment la quantitat establerta en el quadrienni 
pel compliment dels objectius formatius durant el període del 01/01/06 al 31/12/09, al Sr.  
JUAN VICENTE BENLLOCH GARCIA.

 Decret núm. 1705 Incoar expedient administratiu sancionador contra el Sr. DORU NICU 
PANAIT.

 Decret  núm.  1706  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  al  Sr.  JAVIER SOLER 
MARTINEZ.

 Decret  núm.  1707 Aprovar  les  liquidacions  de  l'Impost  sobre  l'increment  del  valor  de 
terrenys urbans de URVICO VILLORA CONSTR, SL i altres.

 Decret núm. 1708 Iniciar les actuacions de comprovació limitada sobre el SR. ENRIQUE 
CUESTA i 2 més.

 Decret núm. 1709 Procedir a la baixa de rebuts per l'import de 16.135,66 Euros.
 Decret núm. 1710 Incoar al Sr. JOSE CAÑÁMAS CLIMENT expedient administratiu de 

restauració legalitat urbanística núm. 064/09.
 Decret núm.  1711 Incoar al Sr.  MIGUEL ESTIVAL PONS, expedient administratiu de 

restauració legalitat urbanística núm. 50/09.
 Decret  núm.  1712  Incoar  a  la  Sra.  ROSA  LAZARO  MANSANEDA,  expedient 

administratiu de restauració legalitat urbanística núm. 072/09.
 Decret  núm.  1713  Incoar  al  Sr.  DAVID LOPEZ PRADO,  expedient  administratiu  de 

restauració de la legalitat urbanística núm. 092/09.
 Decret  núm.  1714 Incoar al  Sr.  MALPORZZATA FISZER,  expedient  administratiu de 

restauració de la legalitat urbanística núm. 066/09.
 Decret núm. 1715 Incoar la Sra. JOSEFA GREGORI CARMONA, expedient administratiu 

de restauració de la legalitat urbanística núm. 137/09.
 Decret núm.  1716 Incoar al Sr. ALFREDO BOLO ESTEVE, expedient administratiu de 

restauració de la legalitat urbanística núm. 107/09.
 Decret  núm.  1717  Incoar  al  Sr.  ALAN  JAMES  CORBY,  expedient  administratiu  de 

restauració de la legalitat urbanística núm. 089/09.
 Decret núm. 1718 Incoar a la Sra. Mª DE LOS ANGELS PINO BALLESTER, expedient 

administratiu per restauració de la legalitat urbanística núm. 234/08.
 Decret núm. 1719 Donar de baixa en el Padró Municipal d'Habitants la relació de persones 

que figuren inscrites indegudament.
 Decret núm. 1720 Modificar la base 5ª de les proves selectives per a la formació d'una borsa 

de treball d'educadors infantils establint el termini de 10 dies hàbils per a presentar instàncies
 Decret núm. 1721 Aprovar l'assignació de 72,14 euros a favor de MARTA MASCARELL 

DURA per treballs extraordinaris
 Decret núm. 1722 Reduir l'horari d'atenció al públic a un dia a la setmana preferentment el 

dilluns en el centre social sant Vicent i un dia a la setmana, preferentment els dimecres en el  
centre social Sant Francesc, fins el 30 de juny

 Decret  núm.  1723 Concedir  la  llicència  per  a  gual  de  5  m per  a  cotxera  particular  a 
BAMASA, SA - c/d'Argelers, i aprovar la liquidació definitiva de 215,25 € exp. v027/2011

 Decret núm.  1724 Concedir la llicència per a gual de 5 m per a cotxera comunitària a  
GANDIA URBANITAS, SL en c/OZIERI, 10, i aprovar la liquidació definitiva de 376,69 
euros exp. v175/2006
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 Decret núm.  1725 Canvi de titularitat en el gual 5 m cotxera comunitària en c/Sanchis 
Maians,  004  CDAD  PROP EDIFICI  BENALBE  (titular  anterior  benalbe  III,  SL)  exp. 
v032/2011

 Decret núm. 1726 Autoritzar la instal·lació de floristeria en c/Manuel de Falla, 13 a LUISA 
PLAZA JURADO amb una liquidació definitiva de 400 euros (exp. ca 019/2011)

 Decret núm.  1727 Comunicació ambiental per autoritzar l'activitat de comerç menor de 
"repostos i peces de màquines expenedores d’aliments …"en PINTOR SOROLLA, 4 Bº A 
ETUDES ANALYSES RECHERCHE ET DEVELOPPMENT, SL (EXP. CA 022/2011)

 Decret núm. 1728 Comunicació ambiental per autoritzar activitat "cio menor de souvenirs, 
revistas, periodicos" en Av. Picasso, 1 Oliva Nova local núm. 5 a JOSEFA LLORCA ROIG 
(EXP. CA 031/2011)

 Decret núm. 1729 Reconéixer l'obligació a favor de KHALID NAMOU per al lloguer de 
400 euros (DA 1672/11)

 Decret núm. 1730 Reconéixer l'obligació per Acc Extra. A MANUEL E. JESUS VILLAR 
de 60 euros

 Decret núm. 1731 Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de representació de 
l'obra teatral "EL CAPO" a l'empresa GERMINAL PRODUCCIONES, SL per l'import de 
1372,34 euros

 Decret núm. 1732 Aprovar la relació núm. 037/2011 de factures per l'import de 92236,56 €
 Decret núm. 1733 Anul·lar el reconeixement de l'obligació núm. 201100014177 inclosa en 

la relació de factures 035/2011 r aprovada per DA 1574/11. Aprovar i reconéixer la factura 
v-69/2011 de ELECTROTECNIA BASTIDA, SL amb l'import 1246,08

 Decret núm. 1734 Prendre nota de la cessió de crèdit de l'empresa GRUAS Y TALLERES 
BURGOS, SL al cessionari CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL d'import 2360 euros

 Decret núm. 1735 Aprovar les liquidacions del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
MEDIO  RURAL  Y  MARINO,  CONFEDERACION  HIDROGRAFICA  DEL  JUCAR 
d'import 10840,35 euros

 Decret núm. 1736 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per la prestació 
del  servei  de  GUARDERIA INFANTIL municipal  d'Oliva del  mes d'abril  de  2011 per 
l'import  14185,45  euros,  aprovar  les  bonificacions  a  30  xiquets  que  tenen  germans  o 
pertanyen 1088,41

 Decret  núm.  1737  S'estima  l'al·legació  sobre  l'increment  del  percentatge  sancionador 
aplicat, qualificar la infracció com a greu, determinar el valor de les obres en 32058,01 € i  
aprovar la imposició a ROSA SENDRA CAMBRILS una sanció de 9617,4 euros (44/06)

 Decret núm. 1738 S'aprova la liquidació definitiva en el ltiu 44/06 de 1061,12 euros en les  
obres en àrea Bassetes rc 6982701yj5068s00001sg

 Decret núm.  1739 Incoar a ERNESTO MORELL ARLANDIS exp. sancionador 130/08 
per obres en Av. Loygorri, 1-4-8ª i amb una proposta de sanció de 2427,50 euros

 Decret núm.  1740 Aprovar amb caràcter provisional la liquidació de icio i taxa d'import 
874,61 euros a ERNESTO MORELL ARLANDIS en l'exp. ltiu 130/08 per obres en Av. 
Loygorri, 1-4º-8ª

 Decret núm. 1741 Incoar a MIGUEL ANGEL TUR SORIA exp. sancionador 194/08 amb 
una proposta de sanció econòmica de 977,31 euros per obres en c/Columbretes, 2-1º-6ª
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 Decret núm. 1742 Aprovar amb caràcter provisional la liquidació de icio i taxa de 92,43 
euros  a  MIGUEL  ANGEL  TUR  SORIA  Exp.  LTIU  194/08  per  obres  en  c/Illes 
Columbretes, 2-1º-6ª

 Decret  núm.  1743  Incoar  a  CONSTRUCCIONES  DUNAS  LITORAL,  SL  exp. 
sancionador  131/08  per  ocupació  via  publica  en  c/Sabin  y  Salk,  amb  una  proposta 
sancionadora de 300 euros

 Decret núm. 1744 Aprovar amb caràcter provisional la liquidació de la taxa per ocupació 
de la via pública a CONSTRUCCIONES DUNAS LITORAL, SL d'un import de 5460,83 
euros ltiu 131/08

 Decret núm.  1745 Respecte a les al·legacions presentades no s'estimen i qualifiquen la  
infracció com a greu i determinen el valor de les obres en 15127,61 euros. Aprovar la sanció 
a Mª ANGELES CANET MARTINEZ amb un import de 4538,28 euros

 Decret núm.  1746 Se desestimen les al·legacions i s'aprova la liquidació definitiva a Mª 
ANGELES CANET MARTINEZ per obres en c/Romer, 5 amb un import de 500,72 euros

 Decret núm.  1747 Aprovació de la nòmina del personal de l'AJUNTAMENT D'OLIVA 
corresponent al mes d'abril 2011

 Decret núm.  1748 Aprovació de la certificació núm. 4 de l'obra de posta sanitària barri  
marítim platja d’Oliva a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTOR SA

 Decret núm.  1749 Aprovació de la certificació núm. 2 i definitiva de l'obra d'eficiència 
energètica il·luminació interior i exterior complex Tamarit

 Decret  núm.  1750 Aprovació de la  certificació núm.  5 de l'obra del  trinquet  d'Oliva a  
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA

 Decret núm. 1751 Aprovació de la factura núm. 108000062 de INGENIA SERVICIOS SA
 Decret  núm.  1752  Autorització  de  muntatge  de  Creu  de  Maig  a  L'ASSOCIACIÓ 

CULTURAL FALLA BARRI SANT FRANCESC
 Decret  núm.  1753  Autorització  de  muntatge  de  Creu  de  Maig  a  LEONOR  SOLERA 

PALOMO
 Decret  núm.  1754  Autorització  de  muntatge  de  Creu  de  Maig  a  L'ASSOCIACIÓ DE 

FESTER S DE SANT FRANCESC
 Decret núm. 1755 Autorització de muntatge de Creu de Maig a MARGARITA CATALA 

CLIMENT
 Decret  núm.  1756  Autorització  de  muntatge  de  Creu  de  Maig  a  ROSA  MORELL 

SAVALL al carrer Sant Jordi, 9
 Decret núm.  1757 Assignar a VICTOR VOCES MNOLLA a la brigada de festes des de 

28/04/11 al 1/05/11 amb l'assignació del complement de la brigada de festes B
 Decret  núm.  1758  Autoritzar  el  muntatge  de  la  creu  de  maig  a  MARIA  ANTONIA 

ESCRIVA CODINA en c/del Crist
 Decret núm. 1759 Aprovar la relació de factures núm. 038/2011, la qual puja a la quantitat  

de 142.908,74 euros
 Decret  núm.  1760  Declarar  l'obligació  a  la  COMUNITAT  DE  PROPIETARIS 

representada per MARUJA IBIZA MORELL perquè complisca l’OE 60/2011 en c/Walt 
Disney, 8

 Decret núm. 1761 Declarar l'obligació a les propietàries MARIA PEIRO ESCRIVA i Mª 
AMELIA SANCHIS PEIRO perquè complisca l’OE 73/2011 en POL 18 PARC 391
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 Decret  núm.  1762  Incoar  expedient  administratiu  ERLU  185/09  a  MICHAEL 
MALDONADO per fer obres sense llicència en c/Càller, 33

 Decret  núm.  1763  Declarar  l'obligació  per  a  executar  l’OE  71/2011  a  REPSOL 
COMERCIAL, DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA en POL 18 PARC 134

 Decret núm. 1764 Declarar l'obligació a VICENTE MAS GILABERT per a executar l’OE 
70/2011 en POL 3 PARC 248

 Decret núm. 1765 Declarar l'obligació a LA COMUNITAT DE PROPIETARIS representada 
per ANA GARCIA ESCRIVA per a executar l’OE 62/2011 en C/Walt Disney, 4

 Decret núm.  1766 Declarar l'obligació a FRANCISCO JAVIER ALEMANY MULERO 
per a executar l’OE 76/2011 en C/Ernest Lluch, 19

 Decret núm.  1767 Declarar l'obligació a VICENTE MALONDA SERRA per a executar 
l’OE 69/2011 en POL 7 PARC 170

 Decret núm. 1768 Declarar l'obligació a la COMUNITAT DE PROPIETARIS representada 
per JOSE GILABERT FELIU per a executar l’OE 61/2011 en C/Walt Disney, 6

 Decret núm. 1769 Declarar l'obligació a MARCH INVERSIONES, SA per a executar l’OE 
77/2011 en P Gregori Maians, 24

 Decret  núm.  1770  Requeriment  a  CONSTRUCCIONES  HISPANO  GERMANAS,S.A. 
inicie  els  tràmits  per  a  la  obtenció  de  la  Declaració  d'Interés  Comunitari  davant  de  la  
Conselleria. Expedient Protecció de la Legalitat Urbanística NÚM. 211/06

 Decret núm. 1771 Concessió de tràmit d'audiència . NÚM. Expedient 7/09 per a MIGUEL 
DOMINGO MOÑINOS MIRALLES

 Decret  núm.  1772  Concessió  de  tràmit  d'audiència  .  NÚM.  Expedient  113/09  per  a 
VICTOR BRIAN SMITH

 Decret  núm.  1773  Declarar  la  renuncia  de  la  interessada,  AMPARO  ARTESERO 
AUÑON, en el procediment de responsabilitat patrimonial Expedient 24/10

 Decret  núm.  1774  Concedir  la  indemnització  de  70,80  €  a  FRANCESC  XAVIER 
GREGORI FERRER. Expedient Responsabilitat Patrimonial 04/11

 Decret núm. 1775 Concedir l'autorització per a la venda de tèxtils a JOSE PAYA OLMOS 
al lloc de venda núm. 34 secció Varis al Mercat del Divendres.

 Decret núm. 1776 Autoritzar a CARMEN MAS LOPEZ en representació de PELUT, SC 
per a l'ocupació de la via pública terrassa. Expedient 74/OVPMS2011

 Decret núm. 1777 Autoritzar a JUAN ALFONSO VALERO MATEOS-APARICIO titular 
del BAR ALFONSO per a l'ocupació de la via pública terrassa. Expedient 1/OVPMS2011

 Decret  núm.  1778 Autoritzar  a  CARLOS PAYA AVILES en  nom de HELADOS LA 
IBENSE SL per a l'ocupació de la via pública terrassa. Expedient 47/OVPMS2011

 Decret  núm.  1779  Autoritzar  a  JOSE  FRANCISCO  IBIZA  MAYANS  en  nom  de 
GERMANS  IBIZA  MAYANS  SC  per  a  l'ocupació  de  la  via  pública  terrassa.  Exp. 
25/OVPMS2011

 Decret  núm.  1780  Autoritzar  a  JESUS MARTIN MARTINEZ SIFRES titular  del  bar 
PUERTA DEL SOL per a l'ocupació de la via pública terrassa. Expedient 33/OVPMS2011

 Decret  núm.  1781  Autoritzar  a  CARMEN  SANCHEZ  SANCHEZ  titular  del  bar  LA 
PLAÇA per a l'ocupació de la via pública terrassa. Expedient 56/OVPMS2011

 Decret  núm.  1782  Autoritzar  a  FABIAN  BOQUER  GARCIA  titular  del  bar 
ESTUDIANTS per a l'ocupació de la via pública terrassa. Expedient 11/OVPMS2011
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 Decret núm.  1783 Autoritzar a JUAN MIGUEL PAYA AVILES en nom de HELADOS 
LA IBENSE SL per a l'ocupació de la via pública terrassa. Expedient 48/OVPMS2011

 Decret núm. 1784 Autoritzar a MILAGROS MOLLA MIÑANA per a l'ocupació de la via 
pública 2 terrasses. Expedients 38/OVPMS2011 i 39/OVPMS2011

 Decret núm. 1785 Autoritzar a ENRIQUE CLIMENT BONET titular del bar NOU FASE 
per a l'ocupació de la via pública terrassa. Expedient 68/OVPMS2011

 Decret  núm.  1786  Autoritzar  a  PAUL  HARPER  en  representació  de  HARPER  & 
HARRINGTON CB per a l'ocupació de la via pública terrassa. Expedient 22/OVPMS2011

 Decret núm. 1787 Autoritzar a RAIMONDA NEVECKIENE titular del bar RAIMA per a 
l'ocupació de la via pública terrassa. Expedient 20/OVPMS2011

 Decret  núm.  1788  Autoritzar  a  AMANDOLA  LUCA  titular  del  BAR TOMAS per  a 
l'ocupació de la via pública terrassa. Expedient 53/OVPMS2011

 Decret núm. 1789 Autoritzar a JOSE VICENTE MONCHO VIVES per a l'ocupació de la 
via pública terrassa. Expedient 42/OVPMS2011

 Decret  núm.  1790  Autoritzar  a  MARIA  SANCHIS  FERRE  en  representació  de 
l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL RAVAL muntatge Creu de Maig

 Decret  núm.  1791 Autoritzar  a  BENJAMIN FURIO ESCRIVA en representació  de  la 
JUNTA DE FESTES DEL REBOLLET muntatge Creu de Maig

 Decret núm. 1792 Autoritzar a MARIA JESUS MARIN LEON muntatge Creu de Maig
 Decret  núm.  1793  Desestimar  Recurs  de  Reposició  interposat  contra  el  Decret  núm. 

517/11 per DOLORES BAÑULS SANCHIS. Expedient de Protecció NÚM. 1/09 Recursos
 Decret núm. 1794 Concessió de tràmit d'audiència de GABRIELA SCHAFER. Expedient 

NÚM. 91/04/10 Tràmit d'Audiència,
 Decret núm.  1795 Reconèixer trienni C2 a INES ESTRUGO MARQUES sol·licitat amb 

Reg. Entrada NÚM. 6195.
 Decret núm. 1796 Reconèixer trienni C1 a EILA E. BERBEGALL SANJUAN sol·licitat 

amb Reg. Entrada NÚM. 1185.
 Decret núm. 1797 Dades corresponents al personal Ajuntament adscrit EDAR 2011
 Decret núm. 1798 Desestimar l'al·legació sobre la qualificació de la infracció comesa pel 

CLUB DE TENIS OLIVA. EXP. SANCIONADOR NÚM. 250/06
 Decret núm. 1799 Concedir tràmit audiència a MANUEL GOMEZ TEJEDOR. Exp. NÚM. 

000107/2010-ERU
 Decret núm. 1800 Concedir tràmit audiència a VICTORIA COSTA PEREZ. Exp. NÚM. 

145/09 Tràmit Audiència
 Decret  núm.  1801 Concedir  tràmit  audiència  a  DOLORES BAÑULS SANCHIS.  Exp. 

NÚM. 1/09 Tràmit Audiència
 Decret núm. 1802 Acordar sobreseïment i arxiu Exp. NÚM. 000124/2010-ERU. VICENTE 

MAÑO LLOPIS
 Decret núm. 1803 Incoar a ALAIN DESSEIN Exp. Adm. Sancionador NÚM. 17/09 Obres 

i Usos del sòl
 Decret  núm.  1804 Aprovació  provisional  Tributs  ICO.  ALAIN DESSEIN EXP.  LTIU 

NÚM. 17/09
 Decret núm.  1805 Incoar a VICENTE BENITO LLOPIS Exp. Adm. Sancionador NÚM. 

237/08 Obres i Usos del sòl
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 Decret núm. 1806 Aprovació provisional Tributs ICO. VICENTE BENITO LLOPIS EXP. 
LTIU NÚM. 237/08

 Decret núm.  1807 Incoar a JOSE A. BORRAS NADAL Exp. Adm. Sancionador NÚM. 
238/08 Obres i Usos del sòl

 Decret núm. 1808 Aprovació provisional Tributs ICO. JOSE A. NADAL BORRAS EXP. 
LTIU NÚM. 238/08

 Decret núm. 1809 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'Increment de Valor 
de terrenys urbans. NÚM. Exp. 20010000057017. GUILLERMO RAMON CANET

 Decret núm. 1810 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'Increment de Valor 
de terrenys urbans. NÚM. Exp. 20010000057015. DIEGO RAMON CANET

 Decret núm. 1811 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'Increment de Valor 
de terrenys urbans. NÚM. Exp. 20010000055762. DOLORES GOMEZ MEDINA

 Decret núm.  1812 Acceptar la proposta de la Policia Local per al 29/04/2011 realització 
control alcoholèmia al Passeig Oliva al Mar

 Decret núm. 1813 Inici Exp. Administratiu per la contractació de servicis de Redacció del 
Pla  Especial  de  Protecció  i  Reforma  Interior  del  Nucli  Històric  d'Oliva.  Exp.  SERV-
SEC/12-2011

 Decret núm. 1814 Acceptació en règim de Col·laboració Social al treballador SALVADOR 
ESCRIVA MIRALLES per a tasques d'Auxiliar Administratiu.

 Decret núm.  1815 Denegació llicència urbanística sol·licitada per JOAQUIN GALIANO 
GUILLEM. Exp. Obra Menor NÚM. 000091/2010-OME

 Decret  núm.  1816  Concedir  llicència  urbanística  sol·licitada  per  MIGUEL  DUEÑAS 
DIAZ. Exp. Obra Menor NÚM. 000064/2011-OME

 Decret  núm.  1817  Denegació  llicència  urbanística  sol·licitada  per  LAURA  LLORCA 
CLIMENT. Exp. Obra Menor NÚM. 000020/2011-OME

 Decret núm. 1818 Concedir llicència urbanística sol·licitada per RAFAELA BURGUILLO 
VERJANO. Exp. Obra Menor NÚM. 000018/2011-OME

 Decret núm.  1819 Concedir llicència urbanística sol·licitada per SALVADOR LLORCA 
SANCHIS. Exp. Obra Menor NÚM. 000065/2011-OME

 Decret  núm.  1820  Concedir  llicència  urbanística  sol·licitada  per  VICENTE  OLTRA 
MARI. Exp. Obra Menor NÚM. 000068/2011-OME

 Decret  núm.  1821  Denegació  llicència  urbanística  sol·licitada  per  ENRIQUE  GOMIS 
AZNAR. Exp. Obra Menor NÚM. 000058/2011-OME

 Decret  núm.  1822  Concedir  llicència  urbanística  sol·licitada  per  RAFAEL  MENA 
TORRES. Exp. Obra Menor NÚM. 000073/2011-OME

 Decret  núm.  1823 Procedir  a  la  devolució de l'aval  provisional  de  LA CAIXA NÚM. 
Registre 9340.03.0653503-09 dipositat per la mercantil DORNIER, S.A.

 Decret núm. 1824 Deixar sense efecte el Decret 1723/11 de data 14/04/2011. Concedir la  
llicència sol·licitada per BAMASA, SA Gual 5 m - cotxera particular. Expedient V027/2011

 Decret  núm.  1825  Jubilar  per  compliment  d'edat  amb  data  6-maig-2011  a  VICENTE 
MAÑO BARRERES, funcionari pertanyent a la Policia Local d'Oliva.

 Decret  núm.  1826  Denegació  d'ajudes  econòmiques  individualitzades  sol·licitades. 
Conveni Servicis Socials.

 Decret núm. 1827 Aprovar la relació NÚM. 039/2011 R de factures de proveïdors
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 Decret  núm.  1828  Aprovar  l'Expedient  NÚM.  T/08/2011  de  modificacions  de  crèdit 
mitjançant transferències d'unes aplicacions pressupostàries a altres de l'estat de despeses 
del Pressupost Municipal vigent

 Decret núm. 1829 Denegar a ALYSON DAWN PALMER llicència de primera ocupació. 
NÚM. Urbanisme 04/2011-LO

 Decret núm. 1830 Concedir l'autorització a ROSA ISABEL NAVARRO GONZALEZ lloc 
de venda 98 secció Varis del Mercat del Divendres fins al 14/03/2012,

 Decret núm. 1831 Aprovar el pagament d'una gratificació mensual de 672,32€ a VICENTE 
COLLADO  LLORCA  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  92000.1430000  "Adm. 
General. Altre personal". Pagament realitzable a principis de cada mes.

 Decret núm. 1832 Autoritzar al PP, representat per CRISTINA MUÑOZ COLLADO per a 
realitzar activitat Plaça de Sant Roc el 08/05/2011. No tall de trànsit. RE 04933

 Decret núm. 1833 Autoritzar al PP, representat per CRISTINA MUÑOZ COLLADO per a 
realitzar activitat Parc de l'Estació el 07/05/2011. RE 04934

 Decret núm. 1834 Aprovar despesa financera. Rebuts domiciliats de març 2011 per import 
de 107,68€

 Decret núm. 1835 Aprovar la liquidació i ordenar el pagament. Proves selectives borsa de 
treball Mediador Intercultural

 Decret  núm.  1836  Autoritzar  inici  de  procediment  sancionador  a  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN, SA per entorpir les actuacions d'aquesta Administració.

 Decret núm. 1837 Autoritzar inici de procediment sancionador. ROSA MARIA TORRES 
GOMEZ,  AGUSTIN  COCA  TORRES,  BIG  BUSINESS  EVERGREEN  SA,  IVAN 
HORACIO SILVA CORDOVA y ETELVINA ESTRUCH GARCIA

 Decret núm. 1838 Ordre de no liquidar ni reconéixer el dret en comptabilitat de l'Impost 
sobre  l'Increment  de  Valor  de  Terrenys  de  Nat.  Urbana.  MARTA  CRISTINA  COCA 
TORRES. Exp. 20010000056538

 Decret núm. 1839 Ordre de no liquidar ni reconéixer el dret en comptabilitat de l'Impost 
sobre  l'Increment  de  Valor  de Terrenys de Nat.  Urbana.  IVAN COCA TORRES.  Exp. 
20010000056539

 Decret núm. 1840 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'Increment de Valor 
de Terrenys de Nat. Urbana. JOSE MORATO LLACER. Exp. 20010000055405

 Decret núm. 1841 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'Increment de Valor 
de Terrenys de Nat. Urbana. LUIS PEREZ TOMAS. Exp. 20010000055755

 Decret núm. 1842 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'Increment de Valor 
de Terrenys de Nat. Urbana. JUAN COSTA SENDRA. Exp. 20010000054063

 Decret núm. 1843 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'Increment de Valor 
de  Terrenys  de  Nat.  Urbana.  TORRES  PATRIMONIAL  LA  SAFOR,  SL  Exp. 
20010000055691

 Decret núm.  1844 Aprovar la liquidació de la Taxa per la retirada de Residus Urbans i 
incloure-ho  al  padró  de  CENTRE  INFORMÀTIC  OLIVA,  SL  (Isaac  Albéniz  38). 
Modificació al padró de la Taxa per la retirada de Residus Urbans de RAFAEL SEMPERE 
PEIRO

 Decret núm. 1845 Elevar el contingut de les propostes de resolució a resolució. Procedir a  
aprovar la baixa de liquidacions tributàries referides als Exp. núm. 20010000049193 i altres
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 Decret  núm.  1846  Resolució  d'Imposició  de  Sanció  Tributària.  JOSEFA  NAVARRO 
MORENO. Exp. NÚM. 20010000056967, Actuació NÚM. 2011/EX1261

 Decret núm. 1847 Resolució d'Imposició de Sanció Tributària. CLORO 1, SL Exp. NÚM. 
20010000056864, Actuació NÚM. 2011/EX1253

 Decret núm. 1848 Resolució d'Imposició de Sanció Tributària. JOSE ANTONIO CORTES 
OJEDA. Exp. NÚM. 20010000056858, Actuació NÚM. 2011/EX1254

 Decret núm.  1849 Resolució d'Imposició de Sanció Tributària.  SALVADOR SANCHIS 
SAVALL. Exp. NÚM. 20010000056853, Actuació NÚM. 2011/EX1256

 Decret  núm.  1850  Resolució  d'Imposició  de  Sanció  Tributària.  VICENTE  ARGUDO 
CERVERA. Exp. NÚM. 20010000056842, Actuació NÚM. 2011/EX1246

 Decret núm. 1851 Resolució d'Imposició de Sanció Tributària. CLORO 1, SL Exp. NÚM. 
20010000056817, Actuació NÚM. 2011/EX1264

 Decret  núm.  1852  Resolució  d'Imposició  de  Sanció  Tributària.  ISABEL  VICENTA 
GUILLEN MORALES. Exp. NÚM. 20010000056859, Actuació NÚM. 2011/EX1265

 Decret  núm.  1853  Resolució  d'Imposició  de  Sanció  Tributària.  DAVID  MARIN 
HERNANDEZ. Exp. NÚM. 20010000056843, Actuació NÚM. 2011/EX1266

 Decret núm. 1854 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'Increment de Valor 
de Terrenys de Nat. Urbana. JOSE MANUEL ALEMANY SANCHEZ. Exp. 20010000057074

 Decret núm. 1855 Ordre de no liquidar ni reconéixer el dret en comptabilitat de l'Impost 
sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Nat.  Urbana.BIG BUSINESS EVERGREEN, 
SA. Exp. 20010000055758

 Decret núm. 1856 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'Increment de Valor 
de Terrenys de Nat. Urbana. JAIME GREGORI BOHIGUES. Exp. 20010000057010

 Decret núm. 1857 Autoritzar al PP representat per CRISTINA MUÑOZ COLLADO per a 
realitzar activitat C/ Roger de Lauria el 07/05/2011. S'autoritza tall del carrer. No muntar 
barres de beguda

 Decret núm. 1858 Procedir a la devolució de l'aval provisional de CAJA DUERO. NÚM. 
Reg.  2007061904 dipositat  per  la  mercantil  UTE SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y 
CONTROL, SA (SACONSA) i JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA.

 Decret núm.  1859 Concedir  llicència urbanística a ROSA ESTER JONES. Exp.  NÚM. 
077/2011-OME

 Decret  núm.  1860  Denegar  llicència  urbanística  a  MARIA  JOSE  MAHIQUES 
MAHIQUES. Exp. NÚM. 0290/2010-OME

 Decret núm.  1861 Denegar llicència urbanística a RAFAEL SENDRA SENDRA. Exp. 
NÚM. 071/2011-OME

 Decret  núm.  1862  Concedir  llicència  urbanística  a  CARMELO  MANUEL  PUERTAS 
CARRERA. Exp. NÚM. 085/2011-OME

 Decret núm.  1863 Concedir llicència urbanística a ALFONSO VINUESA BARCHINO. 
Exp. NÚM. 066/2011-OME

 Decret núm. 1864 Concedir llicència urbanística a ALFREDO MARTINEZ E HIJOS, SL 
representat per ANA MARTINEZ PEREZ. Exp. NÚM. 087/2011-OME

 Decret núm. 1865 Concedir llicència urbanística a FRANCISCO SANCHEZ GALIANO. 
Exp. NÚM. 069/2011-OME

 Decret núm. 1866 Imposició de multes a interessats.
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 Decret  núm.  1867  Aprovar  factura  CI  0490345203  de  data  26/04/2011  emesa  per 
VODAFONE ESPAÑA, SAU

 Decret  núm.  1868  Aprovar  factura  28-E188-256149  de  data  01/05/2011  emesa  per 
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA.

 Decret  núm.  1869  Anular  Decret  1525/11  del  07/04/2011.  Aprovar  instàncies  de  la 
mercantil SUCESORES DE PASCUAL BOLINCHES, SL la compensació del cànon per la 
Concessió Administrativa per a subministrament d'aigua.

 Decret  núm.  1870 Aprovar  despesa amb càrrec  a  les  partides  de l'Estat  de  Despeses  i 
ordenar pagament a GALP ENERGIA ESPAÑA SAU de les factures NÚM. 11EF039877 
del 31/02/2011 i altres

 Decret  núm.  1871  Resolució  d'Imposició  de  Sanció  Tributària.  DOLORES  TORRES 
GOMEZ. Exp. NÚM. 20010000057000, Actuació NÚM. 2011/EX1268

 Decret  núm.  1872  Resolució  d'Imposició  de  Sanció  Tributària.  FRANCISCA 
HERMELINDA  TORRES  LARA.  Exp.  NÚM.  20010000057002,  Actuació  NÚM. 
2011/EX1267

 Decret núm. 1873 Resolució d'Imposició de Sanció Tributària. JOSE MIGUEL TORRES 
LARA. Exp. NÚM. 20010000057016, Actuació NÚM. 2011/EX1269

 Decret  núm.  1874  Resolució  d'Imposició  de  Sanció  Tributària.  ANTONIO  TORRES 
GOMEZ. Exp. NÚM. 20010000056974, Actuació NÚM. 2011/EX1270

 Decret  núm.  1875  Resolució  d'Imposició  de  Sanció  Tributària.  YANZA  GORE.  Exp. 
NÚM. 20010000056160, Actuació NÚM. 2011/EX1272

 Decret núm. 1876 Resolució d'Imposició de Sanció Tributària. CONCEPCION GUILLEN 
MORALES. Exp. NÚM. 20010000056158, Actuació NÚM. 2011/EX1271

 Decret núm. 1877 Resolució d'Imposició de Sanció Tributària. IONEL SOARE ADRIAN. 
Exp. NÚM. 20010000056159, Actuació NÚM. 2011/EX1273

 Decret  núm.  1878  Autoritzar  Canvi  de  Titularitat  de  la  Llicència  d'Obertura  i 
Funcionament de RESTAURANT en C/ Antoni Salelles, 6 a SHUWEI HUANG. Activitats 
CTLC35-1 Exp. LC002/2011

 Decret  núm.  1879  Autoritzar  Canvi  de  Titularitat  de  la  Llicència  d'Obertura  i 
Funcionament de CAFÉ-BAR en C/ Joanot Martorell, 15 a JOSÉ LUÍS VIDAL JURADO. 
Activitats CTLC35-1 Exp. LC029/2011

 Decret  núm.  1880  Autoritzar  Canvi  de  Titularitat  de  la  Llicència  d'Obertura  i 
Funcionament  de  BAR-RESTAURANT  en  C/  Roger  de  Lauria,  84  a  JEREDIC,  C.B.. 
Activitats CTLC35-1 Exp. LC014/2011

 Decret núm. 1881 Concedir autorització a JUAN JESÚS GÓMEZ BURGUILLO titular del 
Bar El Mosset del Guaje muntar terrassa tot l'any en Passeig Gregori Maians, núm. 34. 
REF. 15/OVPMS2011

 Decret  núm.  1882  Declarar  caducitat  Gual  Permanent  concedit  en  DA  0332/02  del 
12/02/2002 a nom de JUAN FRANCISCO RAMON SERVER. Núm. placa 1147. Notificar 
que cal entregar la placa.

 Decret núm. 1883 Concedir autorització a JOSE FRANCISCO IBIZA MAYANS en nom 
de GERMANS IBIZA MAYANS SC titular del Bar Institut muntar terrassa tot l'any en C/ 
Bisbe Joan Osta, 22. REF. 25/OVPMS2011
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 Decret  núm.  1884  Concedir  Llicència  d’Obertura  per  a  Garatge-Aparcament  Privat 
sol·licitat per COMUNITAT DE PROPIETARIS GARATGE GABRIEL CISTAR 10. EXP. 
LA117/2009

 Decret núm. 1885 Concedir Llicència d'Obertura per a Salaureia i Xarcuteria CIO menor 
sol·licitat per JOSE ANTONIO CERVERA BORONAT. EXP. LA050/2008

 Decret núm. 1886 Concedir Llicència d'Obertura per a Tintoreria Ecològica sol·licitat per 
CENTRONET TINTORERIAS SL EXP. LA174/2008

 Decret  núm.  1887  Concedir  Llicència  d’Obertura  per  a  Emmag.  I  Comerç  major  de 
Ferralla sol·licitat per SAFOR TRUCKS S.L.. EXP. LA096/2010

 Decret núm.  1888 Concedir  Llicència d’Obertura per a Carnisseria sol·licitat  per JOSE 
COTAINA BARRERES. EXP. LA041/2009

 Decret núm. 1889 Elevar el contingut de les propostes de resolució i aprovar la baixa de 
liquidacions de GLORIA INMACULADA PERIS BARRERES I ALTRES.

 Decret  núm.  1890  Autoritzar  al  PP  representat  per  CRISTINA  MUÑOZ  COLLADO 
realitzar activitats electorals en diversos espais davant de col·legis de la nostra ciutat. RE 
04935 del 28/04/2011

 Decret núm. 1891 Aprovar el Padró de IBI de Característiques Especials de l'exercici 2011
 Decret núm. 1892 Aprovar la Relació NÚM. 040/2011 de factures de proveïdors
 Decret núm. 1893 Designació Mesa de Contractació de les Instal·lacions Temporals 2011
 Decret núm. 1894 Acordar la baixa per caducitat en la inscripció padronal per no haver-la 

renovada de HARNEK SINGH I ALTRES
 Decret núm. 1895 Aprovació de factura de "Centre polivalent d’activitats socioculturals" a 

JOAN MIQUEL PEREZ GARCIA per import de 5270,95€
 Decret núm. 1896 Encarregar la redacció de la memòria valorada de l'obra de "Conservació 

integral de la capella i transagrari del santíssim Crist de Sant Roc. Fase Vc. Àmbit interior  
etc. a VICENT LLOPIS CARDONA

 Decret núm. 1897 Encarregar la memòria valorada de la Restauració del pas de la Pietat a  
VICENT F. LLOPIS CARDONA

 Decret  núm.  1898  Incoació  d'expedient  de  responsabilitat  patrimonial  núm.  11/11  de 
MARIA NIEVES BRINES LA TORRE

 Decret núm.  1899 Incoació de l'expedient de responsabilitat  patrimonial núm. 13/11 de 
NOELIA MUNERA MASCARELL

 Decret núm. 1900 Concedir a GABRIEL GIL MESTRE llicència urbanística c/ Església 5
 Decret núm.  1901 Aprovació de la relació de factures núm. 041/2011 R per import de  

14.033,98€
 Decret núm.  1902 Aprovació de la relació de factures núm. 042/2011 R per import de  

76.588,03€
 Decret núm. 1903 Aprovació de l'expedient núm. T09/2011 de modificacions de crèdit
 Decret núm. 1904 Aprovació de la Certificació núm. 8 de l'obra CENTRE POLIVALENT 

D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS exp. E/02TEL /2009/M 2988
 Decret núm. 1905 Iniciació de l'expedient NÚM. g/05/2011 de modificació del pressupost 

per generació de crèdits per ingressos.
 Decret núm. 1906 Aprovació de l'expedient núm. G/05/2011 de modificació del pressupost 

per generació de crèdits per ingressos
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 Decret núm. 1907 Concessió de fraccionament de deute sanció urbanística exp. 168/08 de 
JAIME PERICAS COTS

 Decret núm. 1908 Aprovació de la devolució de l'aval dipositat per UTE SISTEMAS DE 
AUTOMATISMO Y CONTROL SA y JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA 
en obres de nova depuradora Aigües residuals prefabricada en pp rabdells UE 2

 Decret núm. 1909 Concessió del fraccionament del deute per sanció urbanística de MARIA 
DOMENECH BALAGUER en exp. 73/08

 Decret  núm.  1910  Autorització  de  la  pròrroga  de  la  Comissió  de  serveis  de  PEDRO 
TORRES PALLARES en el lloc d'agent de la policia local a l'Ajuntament de Gandia

 Decret núm. 1911 Denegació de la llicència urbanística de MARIA VICTORIA COSTA 
PEREZ

 Decret  núm.  1912  Denegació  de  llicencia  d'obra  de  DAVID  MORELL  CANET  en 
c/Garrofer 4

 Decret núm. 1913 Concedir llicencia urbanística a JOSE ANTONIO MORALES GARCIA 
en Pza Alonso 4

 Decret núm. 1914 Concedir llicencia urbanística a SALVADOR CARDONA SENDRA en 
pda. Calçada pol 1 parc ru 524

 Decret  núm.  1915 Concedir  llicencia  urbanística  a CHRISTOPHER MONTOMER DA 
SILVA EXPTE. 000084/2011OME

 Decret núm. 1916 Concedir llicencia urbanística a SALVADOR FORRAT BERTOMEU 
exp. 0000171/2011 OME

 Decret  núm.  1917 Concedir  llicencia  d'agrupació de 2 parcel·les  i  posterior  segregació 
d'estes a MIGUEL PARRA GARCIA YMIBUEL PARRA BENIMELI

 Decret núm.  1918 Aprovació del reintegrament de percepcions indegudes de CRISTINA 
ESCRIVA INSA

 Decret  núm.  1919  Aprovació  de  la  factura  003  de  ANA MARTINEZ  PEREZ  per  la 
execució  de  treballs  de  direcció  de  l'obra  d'eficiència  energètica  il·luminació  interior  i  
exterior del complex Tamarit

 Decret núm. 1920 Atorgar a favor del Sr. VICENTE ROIG PELLICER la concessió dels 
nínxols del Cementeri Municipal núm. 10 panteó núm. 22 esquerra entrada i el núm. 6 del 
panteó núm. 22 esquerra entrada.

 Decret núm. 1921 Concedir al Sr. JOSE LLOPIS SANCHIS el fraccionament del deute per 
sanció urbanística expedient 194/07.

 Decret núm. 1922 Aprovar la devolució de part de la taxa OVP en c/. Puríssima a la Sra.  
ISABEL SOLER PEIRO.

 Decret  núm.  1923  Aprovar  la  devolució  de  la  fiança  dipositada  per  RESIDENCIAL 
FORVISA MEDITERRANEO SL, per import de 3.158,64 Euros.

 Decret núm.  1924 Concedir al Sr. MANUEL VICENTE LLIDO ESCRIVA, llicència de 
segona ocupació referida a la vivenda emplaçada a l'Av. del Morer núm. 6-1º-2ª.

 Decret núm. 1925 Adjudicar a la mercantil PAVASAL EMPRES CONSTRUCTORA SA, el 
contracte menor obres de "Reasfaltat i adequació de diversos carrers en el Municipi d'Oliva".

 Decret núm. 1926 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial, ref. 
12/11, perjudicat: HUGO ALEMANY LLORCA.
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 Decret núm. 1927 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial, ref. 
14/11, perjudicat: TANIA SALAMANCA LOPEZ.

 Decret núm.  1928 Concedir a la Sra. ROSER SANCHIS TERCERO llicència de segona 
ocupació referida a la vivenda emplaçada al carrer Eduard Escalante, 20-1º-C-

 Decret  núm.  1929  Autoritzar  al  Sr.  JUAN  CALDES  VILCHES,  la  realització  d'una 
serenata, el dia 13 de maig de 2011, al carrer Calixt III.

 Decret núm.  1930 Autoritzar al Partit Popular realitzar una activitat musical nocturna, al  
carrer Santa Cecília d'Oliva, el dissabte dia 14 de maig, a partir de les 20,30 hores.

 Decret núm.  1931 Autoritzar al Partit Popular, realitzar un acte en el CPC del Pinet, el 
proper dijous dia 12 de maig, a partir de les 20,30 h. fins les 23,30 hores.

 Decret núm.  1932 Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques 
particular que ha regir el contrac administratiu especial per la prestació del servei de bar en 
la Llar de Jubilats d'Oliva.

 Decret núm.  1933 Autoritzar al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, la realització de 
diverses activats els dies 13, 18 i 19 de maig.

 Decret  núm.  1934 Concedir  a  MATHEE HANNELIE llicència  de segona ocupació en 
C/Santa Anna, 19

 Decret núm. 1935 Inici d'actuacions de comprovació limitada sobre AIGO CLARA SL I 
RELACIÓ

 Decret núm. 1936 Aprovació d'imposició de sanció tributària a HERNANDEZ BARRULL 
INOCENCIA exp. núm. 20010000056846

 Decret  núm.  1937 Aprovació d'imposició de sanció tributària  a  MENGUAL SASTRE, 
CARLOS exp. núm. 20010000056029

 Decret  núm.  1938  Aprovació  d'imposició  de  sanció  tributària  a  GANDIA CHARCOS 
FERNANDO exp. núm. 200100000560062

 Decret núm.  1939 Aprovació d'imposició de sanció tributària a TUDOSA LUCICA exp. 
núm. 20010000056217

 Decret  núm.  1940 Aprovació del  Compte justificatiu  presentada per la  Directora de la 
Guarderia Mpal JULIA ALEMANY PEREZ

 Decret núm. 1941 Aprovació de l'acord plenari de no abonar cànon de concessió aprovació 
de la liquidació de la taxa per prestació de serveis de clavegueram per l'import de 3.231,76 €

 Decret núm.  1942 Aprovació del compte justificatiu de VICENT MIQUEL SABATER 
SAVALL per 594,12 euros

 Decret  núm.  1943 Reconeixement  de l'obligació per la quantitat  de  21.513,00 euros al 
CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS DE VALÈNCIA per quota de manteniment

 Decret  núm.  1944  Aprovació  de  l'autorització  per  a  sol·licitar  a  la  CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ ajudes i  ajuda econòmica amb destinació a l'escolarització a L'ESCOLA 
INFANTIL MPAL LA TARONJA

 Decret núm. 1945 Reconeixement de l'obligació per a favor de ROSA SANCHIS LLIDO I 
RELACIO en concepte d'ajudes econòmiques i ordre de pagament.

 Decret  núm.  1946  Autorització  al  PSPV-PSOE per  situar  una  paradeta  d'informació  i 
propaganda electoral davant del mercat mpal divendres 13/05/2011

 Decret núm. 1947 Autoritzar a aquesta Alcaldia per a sol·licitar a la Conselleria d'Educació, 
ajuda econòmica amb destinació a l'escolarització a l'Escola Infantil Municipal "El Caragol".
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 Decret núm. 1948 Incoar al Sr. GEORGE JOSEPH DAFT, exp. adm. de restauració de la 
legalitat urbanística núm. 117/09 per infracció urbanística en el carrer San Llorenç, 26.

 Decret núm. 1949 Incoar l Sr. LUIS BARRULL HERNANDEZ expedient administratiu de 
restauració de la legalitat  urbanística núm. 111/05,  per infracció urbanística a la partida 
Senda del Olivar, Pol. 18, Parc. 263.

 Decret núm. 1950 Incoar a la Sra. JOSEFA FERRER AIVAR, exp. adm. de restauració de 
la legalitat urbanística núm. 5/1, per infracció urbanística al Pol. 14, Parc. 135.

 Decret núm. 1951 Incoar a CONSTRUCCIONES JUST, SA exp. adm. de restauració de la 
legalitat urbanística núm. 23/11, per infracció urbanística a la pda. l'Envic, Pol. 6, Parc. 270.

 Decret núm. 1952 Incoar al Sr. MARIO ORTIZ LUQUE, exp. administratiu de restauració 
de la legalitat urbanística núm. 67/09, per infracció urbanística en Pol. 14, Parc. 305.

 Decret núm. 1953 Incoar al Sr. MANUEL TORRES SAVALL, expedient administratiu de 
restauració de la legalitat urbanística núm. 0094/09, per infracció urbanística a la partida 
Pujalet, Pol. 26, Parc. 391.

 Decret núm. 1954 Incoar a la Sra. SUSANA ESCRIVA FAUS, expedient administratiu de 
restauració  de  la  legalitat  urbanística  núm.  51/09,  per  infracció  urbanística  a  la  partida 
Terranova, Pol. 3, Parc. 904.

 Decret núm. 1955 Incoar al Sr. MANUEL VERDEGUER CHILET expedient administratiu 
de restauració de  la  legalitat  urbanística  núm.  58/09,  per  infracció urbanística  a  la  Av. 
Muntanyars, 14-izqu.

 Decret  núm.  1956  Incoar  al  Sr.  SALVADOR  MAÑO  ROGER  Y  TROS  expedient 
administratiu de restauració de la legalitat urbanística núm. 181/09, per infracció urbanística 
a la partida Jovades, Pol. 18, Parc. 652 i 191.

 Decret núm. 1957 Incoar a la Sra. ROSA VICENS FERRER, expedient administratiu de 
restauració de la legalitat  urbanística núm. 008/09,  per infracció urbanística a la partida 
Mànegues, Pol. 11, Parc. 492.

 Decret núm. 1958 Autorització al PARTIT BLOC NACIONALISTA VALENCIA per a la 
realització de sopar en Pl. Ganguis dia 14 de maig

 Decret núm. 1959 Autorització al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ una volta ciclista 
dins de la campanya electoral per al dia 14 de maig

 Decret núm. 1960 Concedir a JOAN PALMER PASTOR ovp exp. 075/2011-LOVP
 Decret núm. 1961 Concedir a ALFREDO MARTINEZ E HIJOS SL ovp exp. 079/2011-

LOVP
 Decret núm. 1962 Concedir a PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES OLIVA SA ovp 

exp. 078/2011-LOVP
 Decret núm. 1963 Concedir llicencia urbanística a LANCE STUART ALAN PEARSON 

EXP. 091/2011-OME
 Decret núm. 1964 Concedir a CDAD PROPIETARIOS BOTNICO CABANILLES 11 ovp 

EXP. 0077/2011-LOVP
 Decret núm.  1965 Denegar a MARIA ANGELES MORELL FULLANA llicència d'obra 

menor exp. 088/2011-OME
 Decret núm.  1966 Concedir a ROSA ESTER JONES llicencia d'obra EXP. 0092/2011-

OME
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 Decret  núm.  1967  Concedir  a  ISABEL  ALEMANY  MONCHO  llicencia  d'obra  EXP. 
0081/2011-OME

 Decret  núm.  1968  Concedir  a  ENRIQUE  MOLINA  MARTIN  llicencia  d'obra  EXP. 
0070/2011-OME

 Decret  núm.  1969 Aprovació de despeses corresponents a rebut  telefònica moviles per 
import de 68,44€

 Decret núm. 1970 Aprovació de despeses corresponents a CORREOS Y TELEGRAFOS I 
RELACIÓ per import de 290,79€

 Decret  núm.  1971 Aprovació de despeses  corresponents a COMISSIÓ ÚS DATÀFON 
DEL 05/04 AL 20/04 per import de 13,41€

 Decret  núm.  1972  Aprovació  de  despeses  corresponents  a  GASTOS  MANT  TPV 
INACTIU per import de 14,16€

 Decret  núm.  1973 Aprovació de despeses  corresponents  a  GASTOS FINANCERS per 
import de 3,33€

 Decret núm. 1974 Aprovació de despeses corresponents a OPERACIONS REBUTJADES 
DE COBRO DE REBUTS DE GUARDERIA DE 9,03 € I DEVOLUCIÓ DE 456,47 € 

 Decret  núm.  1975  Aprovació  de  despeses  corresponents  a  REMESA  REBUTS 
DOMICILIATS ABRIL'11

 Decret núm. 1976 Aprovació de despeses corresponents a OPERACIONS REBUTJADES 
DE COBRO DE REBUTS DE GUARDERIA DE 10,56€ I DEVOLUCIÓ DE 561,81€

 Decret núm. 1977 Aprovació de despeses corresponents a COMISSIÓ ÚS DE DATÀFON 
DEL 20/4 AL 30/4 per import de 0,61€

 Decret núm. 1978 Aprovació de despeses corresponents a QUOTA TARGETA VISA per 
import de 40€

 Decret núm. 1979 Aprovació de despeses corresponent a COMISSIÓ ÚS DATAFON DEL 
01/05 AL 05/05 per import de 3,08€

 Decret  núm.  1980 Aprovació  de  despeses  corresponents  a  operacions  rebutjades  de  la 
guarderia infantil durant abril 11 i devolució de 245,79€

 Decret  núm.  1981 Imposició de sanció a  SALVADOR SANCHIS SAVALL.  Actuació 
NÚM. 2011/EX1255 NÚM. expedient 20010000056852

 Decret núm. 1982 Acceptar proposta de Prefectura de Policia Local per a que la P. Local 
d'Oliva puga fer controls d'alcoholèmia el 13 i 15 de maig de 2011

 Decret  núm.  1983 Aprovar  la  baixa  de  liquidacions  per  import  de  2233,10€,  75€ i  la 
devolució de 5162,19€. Exp. 20010000044358 de CASAS DE CAMPANAR, SL i altres.

 Decret núm.  1984 Aprovar la factura NÚM. MS11-000512802 i ordenar el pagament de 
180,10€ a CABLEUROPA SAU pel període de facturació de 26/04/2011 a 25/05/2011

 Decret  núm.  1985 Aprovar  la  factura  NÚM.  CI0491831726 i  ordenar  el  pagament  de 
1217,80€ a Vodafone España SAU pel període de facturació del 01/04/2011 al 30/04/2011

 Decret núm.  1986 Concedir  a SANDRA MARIA HERNANDEZ IBAÑEZ llicència de 
Segona Ocupació de Vivenda. NÚM. Urb. 045/2011-LO

 Decret  núm.  1987  Adjudicació  de  contracte  menor  de  subministrament  de  2  monitors 
tàctils amb PC incorporat a la mercantil DISSENY DE SISTEMES INTERACTIUS SL per 
un import de 1510,40€. Exp. SUM/SEC/06-2011
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 Decret núm.  1988 Concedir a JOSEP DOMENEC MALONDA MAS la llicència per a 
OVP. NÚM. urbanisme: 084/2011-LOVP

 Decret núm. 1989 Concedir a Mª JULIA MAZARIO NAVARRO la llicència per a OVP. 
NÚM. urbanisme: 081/2011-LOVP

 Decret  núm.  1990  Concedir  a  COMUNIDAD  DE  PROPIETRIOS  LOYGORRI  4  la 
llicència per a OVP. NÚM. urbanisme: 072/2011-LOVP

 Decret núm.  1991 Concedir a PABLO MARTI DE VESES ESTADES la llicència per a 
OVP. NÚM. urbanisme: 076/2011-LOVP

 Decret núm. 1992 Concedir a VERTICAL CB. la llicència per a OVP. NÚM. urbanisme: 
086/2011-LOVP

 Decret núm. 1993 Concedir a SALVADOR LLORCA SANCHIS la llicència per a OVP. 
NÚM. urbanisme: 088/2011-LOVP

 Decret núm.  1994 Concedir a LUIS ARDID RAMIREZ la llicència per a OVP. NÚM. 
urbanisme: 089/2011-LOVP

 Decret núm.  1995 Concedir a CONSTRUCCIONES SALORTET SL. la llicència per a 
OVP. NÚM. urbanisme: 071/2011-LOVP

 Decret núm. 1996 Aprovar la liquidació del Cànon d'Aigua Potable i Taxa de Clavegueram 
del Barri Marítim d'Oliva corresponent al primer trimestre de 2011. AGUAS POTABLES 
PLAYA DE OLIVA, SA.

 Decret núm. 1997 Aprovar la liquidació del Cànon d'Aigua Potable i Taxa de Clavegueram 
de la ciutat d'Oliva corresponent al segon bimestre de 2011. SUCESORES DE PASCUAL 
BOLINCHES, SL.

 Decret  núm.  1998  Concedir  autorització  a  NOEMI  GONZALES ESCUDERO  lloc  de 
venda NÚM. 77 Secció Varis del Mercat de Divendres

 Decret  núm.  1999  Concedir  a  Mª  PILAR FERNANDEZ  CARPI  llicència  de  primera 
ocupació NÚM. Urbanisme: 020/2011-LO

 Decret núm.  2000 Acceptar el desistiment expressat el 09/05/2011 per JOSE JOAQUIN 
SALINAS MENDOZA referent a la petició de llicència obra menor 089/2011-OME

 Decret  núm.  2001  Acceptar  el  desistiment  expressat  el  09/05/2011  RE  05406  per  JOSE 
JOAQUIN SALINAS MENDOZA ref. a la petició de llicència obra menor 0100/2011-OME

 Decret  núm.  2002  Adjudicar  Contracte  Menor  de  Servicis  de  Prevenció  Tècnica  i 
vigilància de la Salut a la mercantil MC SPA, SOCIEDAD DE PREVENCION SLU pel 
preu de 10234,88€. Exp. Serv-sec/25-2011

 Decret  núm.  2003  Aprovar  subvenció  concedida  pel  Ple  de  l'Ajuntament  amb  data 
28/10/2010 al CLUB ESCACS OLIVA per import de 1924,76€

 Decret núm. 2004 Ordenar pagament de 400€ a RAUL TORTOSA SENDRA en concepte 
de 1r. Classificat al XXXI Concurs de Cartells Fira i Festes de Moros i Cristians de 2011

 Decret núm.  2005 Autoritzar al PSPV-PSOE a realitzar tancament de campanya amb un 
Sopar-Miting el  20/05/2011 de 19:00 a 02:00 hores.  S'autoritza tallament del  C/  Comte 
d'Oliva i prohibició d'aparcament.

 Decret núm.  2006 Autoritzar al PP a realitzar tancament de campanya el 20/05/2011 de 
19:00 a 01:00 hores. S'autoritza tallament del Plaça de Ganguis i prohibició d'aparcament
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 Decret  núm.  2007  Sotmetre  Exp.  LC136/2010  a  Informació  Pública.  Comunicació  a 
l'interessat  VICENTE  LLOPIS  LLORCA  referent  a  Ampliació  del  Bar  Rte  El  Lloc. 
Sol·licitant: VICENTE LLOPIS LLORCA

 Decret  núm.  2008 Aprovar  contingut  de l'informe ambiental  de  data  06/05/2011.  Exp. 
LC011/2011  Ponència  Tècnica  29/04/2011.  Saló  de  Te  Passeig  Francisco  Brines,  11. 
Sol·licitant: Mª PILAR BARRERES JUST

 Decret núm.  2009 Aprovar contingut de l'informe de data 06/05/2011. Exp. LC031/2010 
Ponència  Tècnica  29/04/2011.  Bar  Cafeteria  C/  Constitució  5.  Sol·licitant:  ANA  FE 
RONDA TORMO

 Decret núm. 2010 Aprovar contingut de l'informe de data 29/04/2011. Exp. LA171/2010 
Ponència Tècnica 29/04/2011. Aparthotel Platja d’Oliva. Titular: SERYSA, SL.

 Decret  núm.  2011 Aprovar  contingut  de  l'informe data.  Exp.  LA097/2010.  Carnisseria 
iCIO menor d’envasats amb servei annex a locutori. Titular: SHAID MAHMOOD

 Decret núm. 2012 Aprovar contingut de l'informe de data 29/04/2011. Exp. LA120/2009 
Ponència  Tècnica 29/04/2011.  Taller  Reparació Vehicles.  Titular:  ANDRES SABATER 
COLLADO

 Decret núm. 2013 Aprovar contingut de l'informe de data 29/04/2011. Exp. LA057/2010 
Ponència Tècnica 29/04/2011. Aparcament Privat de Vehicles. Titular: COMUNITAT DE 
PROPIETARIS APARCAMENT JOANOT MARTORELL 17.

 Decret núm.  2014 Aprovar contingut de l'informe de data 12/05/2011. Exp. LC095/2010 
Ponència  Tècnica  12/05/2011.  Centre  Polivalent  Activitats  Socioculturals.  Sol·licitant: 
AJUNTAMENT D'OLIVA

 Decret núm.  2015 Concedir a VERTICAL, CB. La LOVP NÚM. Urbanisme 083/2011-
LOVP

 Decret núm. 2016 Concedir a PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES OLIVA, SA. La 
LOVP. NÚM. Urbanisme: 085/2011-LOVP

 Decret  núm.  2017 Autoritzar  al  BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ un míting  a  la 
Plaça  de  Sant  Roc  el  18/05/2011  a  partir  de  les  19:00  hores.  Representat  per  JULIO 
LLORCA ESTEVE. RE 5882 del 17/05/2011

 Decret  núm.  2018  Denegar  a  VILEIA  URBANA,  SL.  Llicència  primera  ocupació 
C/Constitució, 14. Obra Major NÚM. 235/06. NÚM. Urbanisme: 017/2011-LO

 Decret núm. 2019 Concedir a ANTONIO SENDRA FENOLLAR una bestreta de 1400€
 Decret núm. 2020 Reconeixement nou trienni Grup E a JOSEFA MORELL GOSP
 Decret núm. 2021 Reconeixement nou trienni Grup C1 a SALVADOR ESTEVE PASTOR
 Decret  núm.  2022  Reconeixement  nou  trienni  Grup  C1  a  ROSA  MARIA  DEVESA 

JORDA
 Decret  núm.  2023  Reconeixement  nou  trienni  Grup  C1  a  JERONIMO  CAÑAMAS 

ESCRIVA
 Decret  núm.  2024  Reconeixement  nou  trienni  Grup  E  a  MARIA  VICENTA  FERRE 

LLOPIS
 Decret  núm.  2025  Reconeixement  nou  trienni  Grup  E  a  JUAN  JOSE  GUINART 

BARRERES
 Decret núm.  2026 Concedir a CHANTAL JACQUELINE LEGOFF llicència de segona 

ocupació de vivenda unifamiliar en zona Bassetes 3. NÚM. Urbanisme: 032/2011-LO
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 Decret  núm.  2027  Aprovar  devolució  de  fiança  dipositada  per  Mª  CONCEPCION 
MORCILLO MOTOS import de 600€ en Garantia Restitució Borde Urb. Panteó Parc. 3 Grup H

 Decret núm. 2028 Aprovar la devolució a JUAN GINER CLIMENT la quantitat de 400€ 
abonada per sol·licitud de llicència Exp. 83/09 denegada finalment

 Decret núm. 2029 Aprovar la devolució a LAURA MARCO SERVER la quantitat de 49€ 
ingressada per error a un compte municipal

 Decret  núm.  2030  Concedir  a  RAFAEL  BENITO  SANCHEZ  en  representació  de 
VERTICAL  CB  la  LOVP  sol·licitada  C/Literat  Azorín,  4-6  NÚM.  URBANISME: 
080/2011-LOVP

 Decret núm. 2031 Autoritzar inici de procediment sancionador JOSE MORATO LLACER 
(EXP. 14CL 055405) i altres

 Decret núm. 2032 Autoritzar inici de procediment sancionador JUAN COSTA SENDRA 
(EXP. 14CL 054063) i altres

 Decret núm.  2033 Autoritzar al  Partit  PROYECTO OLIVA acte campanya electoral  el 
20/05/2011  al  C/  Avinyó.  S'autoritza  tallament  del  carrer  i  prohibició  d'aparcament. 
Sol·licitud presentada per YOLANDA PASTOR BOLO. RE 05945

 Decret núm. 2034 Concedir a ROSA Y JOSE MIGUEL MAYANS COLOMAR llicència 
de segregació de la parcel·la PP Sector 19 Parcel·la NÚM. 57.

 Decret núm. 2035 Autoritzar Canvi de Titularitat de Llicència d’Obertura i Funcionament 
de Café-Bar en Passeig Fco.  Brines NÚM. 9 a JUAN MAYORDOMO OLIVER. EXP. 
LC181/2010

 Decret núm. 2036 Tindre's l'Ajuntament d'Oliva per emplaçat en qualitat de demandat al 
Procés  Ordinari  NÚM.  0319/2011  per  ANTONIO  LORCA  CLIMENT  I  Mª  TERESA 
PARRA TERCERO. Demolició d'obres objecte de l'Exp. Protecció Legalitat Urbanística 
NÚM. 93/08

 Decret núm. 2037 Tindre's l'Ajuntament d'Oliva per emplaçat en qualitat de demandat al 
Procés Ordinari NÚM. 0203/2011 E per PURIFICACION CATALA VERDU contra DA 
4504/10 del 09/11/2010, Infracció Urbanística Exp. Sancionador NÚM. 143/08 (Liquidació 
Exp. LTIU 143/08)

 Decret  núm.  2038  Autoritzar  al  PSPV-PSOE,  representat  per  CARLOS  MENGUAL 
MANZANARES acte electoral el 20/05/2011 de 19: a 02:00 al C/ Comte d'Oliva. Tallament 
i prohibició d'aparcament

 Decret núm. 2039 Aprovar el pagament de 500€ a la MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 
DE LA SAFOR per Calaix Jove 2011

 Decret  núm.  2040  Concedir  a  JESUS MALONDA ALBELDA la  llicència  de  segona 
ocupació C/Manuel Broseta, 44-5-B. NÚM. Urbanisme: 047/2011-LO

 Decret núm. 2041 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
MARK THURMAN en conceptes de recollida de fem dels exercicis 2007 al 2010

 Decret  núm.  2042  Aprovar  la  relació  NÚM.  043/2011  R  de  factures  per  l'import  de 
68289,19€

 Decret  núm.  2043  Aprovar  la  relació  NÚM.  044/2011  de  factures  per  import  de 
196208,35€

 Decret  núm.  2044  Aprovar  la  relació  NÚM.  045/2011  de  factures  per  import  de 
152216,75€
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 Decret  núm.  2045  Aprovar  la  relació  NÚM.  046/2011  R  de  factures  per  import  de 
3010,91€

 Decret  núm.  2046 Concedir  fraccionament  del  deute  per  taxa OVP Parada Mercat  del 
Divendres 2010 NÚM. 18 a GUSCINA ALL (RE 5955/2011)

 Decret núm. 2047 Aprovar la devolució a PAULA SALORT ROGER (RE 10456/10) de 
22,50€ corresponent a la taxa abonada per la realització d'un curs de natació cancel·lat per 
falta d'inscripcions d'alumnat.

 Decret núm.  2048 Aprovar les liquidacions per import de 228,20€ a JUAN ANTONIO 
ALCALA NAVARRETE (EXP 20010000057258) i altres en conceptes de guals.

 Decret núm. 2049 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
MANUEL  MARTINEZ  SERRANO  en  conceptes  de  IVTM  i  recollida  de  fem.  Exp. 
Constrenyiment 2000EXP20001772

 Decret núm. 2050 Imposició de sanció tributària de 300€ a BIG BUSINESS EVERGREN, 
SA. (Id Fiscal A 53700183). Actuació NÚM. 2011/EX1284

 Decret  núm.  2051  Imposició  de  sanció  tributària  de  76,77€  a  BIG  BUSINESS 
EVERGREN, SA. (Id Fiscal A 53700183). Actuació NÚM. 2011/EX1283

 Decret  núm.  2052  Imposició  de  sanció  tributària  de  51,18€  a  BIG  BUSINESS 
EVERGREN, SA. (Id Fiscal A 53700183). Actuació NÚM. 2011/EX1286

 Decret núm. 2053 Imposició de sanció tributària de 300€ a BIG BUSINESS EVERGREN, 
SA. (Id Fiscal A 53700183). Actuació NÚM. 2011/EX1285

 Decret núm. 2054 Imposició de sanció tributària de 455,40€ a Mª VIRGINIA COTAINA 
VERDU. Actuació NÚM. 2011/EX1287

 Decret  núm.  2055  Imposició  de  sanció  tributària  de  54,70€  a  Mª  JOSE  MESTRE 
CARDONA. Actuació NÚM. 2011/EX1288

 Decret  núm.  2056  Imposició  de  sanció  tributària  de  340,89€  a  LEON  JERONIMO 
ALONSO RAMOS. Actuació NÚM. 2011/EX1289

 Decret  núm.  2057  Imposició  de  sanció  tributària  de  486,30€  a  INMACULADA 
NAVARRO DEVESA. Actuació NÚM. 2011/EX1291

 Decret  núm.  2058  Autoritzar  al  Bloc  Nacionalista  Valencià,  representat  per  JULIO 
LLORCA ESTEVE acte electoral al Passeig Gregori Maians (davant Biblioteca l'Envic) el 
20/05/2011 de 19:00 fins 02:00

 Decret  núm.  2059  Imposició  de  sanció  tributària  de  762,12€  a  INMACULADA 
NAVARRO DEVESA. Actuació NÚM. 2011/EX1290

 Decret  núm.  2060  Declaració  caducitat  exp.  iniciat  per  la  sol·licitud  de  LOVP  AV 
12218/2010  Declaració  de  Caducitat  instada  per  MIGUEL  MOCHOLI  PONT  en 
representació d'ABENTEL TELECOMUNICACIONES, SA

 Decret  núm.  2061  Declaració  caducitat  exp.  iniciat  per  la  sol·licitud  de  LOVP  AV 
12209/2010  Declaració  de  Caducitat  instada  per  MERCEDES  NAVAS  VALLS  en 
representació de CONSTRUCCIONES ONTICOR, SL

 Decret  núm.  2062  Declaració  caducitat  exp.  iniciat  per  la  sol·licitud  de  LOVP  AV 
12206/2010  Declaració  de  Caducitat  instada  per  JORDI  CABRERA  SISCAR  en 
representació de PROMOCIONES NOVA URBANA 2002, SL

 Decret núm.  2063 Declaració de la caducitat  d’exp.  d'ocupació de la via pública núm. 
12195/2010
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 Decret núm.  2064 Declaració de la caducitat  d’exp.  d'ocupació de la via pública núm. 
12197/2010

 Decret núm.  2065 Declaració de la caducitat  d’exp.  d'ocupació de la via pública núm. 
12178/2010

 Decret núm.  2066 Declaració de la caducitat  d’exp.  d'ocupació de la via pública núm. 
12146/2010

 Decret núm.  2067 Declaració de la caducitat  d’exp.  d'ocupació de la via pública núm. 
12145/2010

 Decret núm.  2068 Declaració de la caducitat  d’exp.  d'ocupació de la via pública núm. 
12124/2010

 Decret núm.  2069 Declaració de la caducitat  d’exp.  d'ocupació de la via pública núm. 
12120/2010

 Decret núm.  2070 Declaració de la caducitat  d’exp.  d'ocupació de la via pública núm. 
12104/2010

 Decret núm.  2071 Declaració de la caducitat  d’exp.  d'ocupació de la via pública núm. 
12083/2010

 Decret núm.  2072 Declaració de la caducitat  d’exp.  d'ocupació de la via pública núm. 
12011/2010

 Decret núm. 2073 Aprovació de la relació núm. 047/2011 R per import de 2,422,67€
 Decret núm. 2074 Sotmetiment de l'exp. LC043/2011 a informació pública durant 20 dies
 Decret núm. 2075 Incoació a MARIA MOLLA LLORCA exp. administratiu sancionador 

per la realització de vessaments i usos del sol .Exp. núm. 26/09
 Decret núm.  2076 Inici  d'actuacions de comprovació limitada sobre RAMOS GARCIA 

ANDRES
 Decret núm.  2077 Aprovació de liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de 

valor dels terrenys de CLARKE MICHAEL JOHN. EXP. 20010000055647
 Decret núm.  2078 Aprovació de liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de 

valor dels terrenys de DANA ALAN ILAN EXP. NÚM. 20010000055400
 Decret núm.  2079 Aprovació de liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de 

valor dels terrenys de GUIJARRO GINER VICENTE JAVIER EXP. 20010000055647
 Decret núm.  2080 Aprovació de liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de 

valor dels terrenys de LLORET VALLES ROSARIO EXP. 20010000055407
 Decret núm.  2081 Aprovació de liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de 

valor dels terrenys de MOUZOURI TOUFIK EXP. 2001000055690
 Decret núm.  2082 Aprovació de liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de 

valor  dels  terrenys  de  CHALCUALAN  PUEDMAG  ELSA  JUDITH  EXP. 
20010000055687

 Decret núm.  2083 Aprovació de liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de 
valor dels terrenys de SANCHEZ ORTEGA ANTONIA EXP. 2011000057072

 Decret núm. 2084 Anul·lació decret d'Alcaldia 180/2011 ref. a baixa de gual placa 95
 Decret núm.  2085 Aprovació de la factura a la GENERALITAT VALENCIANA per la 

publicació  del  "Anunci  de  l’Ajuntament  d’Oliva.  Informació  pública  projecte  de 
Reparcel·lació Unitat d’Execució 2 Terranova " per 43,16 euros
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 Decret núm.  2086 Incoar exp. administratiu sancionador contra FCO. ANGEL MERINO 
ELVAR .Exp. IO31/11

 Decret núm.  2087 Incoació de procediment administratiu per a la revocació de llicencia 
mpal  de  gual  a  nom  de  CAPRABO  SA  i  ampliació  del  gual  a  nom  d’ALDI 
SUPERMERCADOS SL

 Decret núm. 2088 Prendre raó de la cessió de crèdit de GRUAS Y TALLERES BURGOS 
SL per import de 2360,00€

 Decret núm. 2089 Declaració de l'obligació a RAMON NOGUERA POLA de mantindre 
les condicions adequades de salubritat, conservació i seguretat en c/MANUEL BROSETA 
43

 Decret  núm.  2090  Declaració  de  l'obligació  a  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS 
REPRESENTADA  PER  ROSA  FRASQUET  PEIRO  de  mantindre  les  condicions 
adequades de salubritat, conservació i seguretat en c/ERNEST LLUCH 47

 Decret  núm.  2091  Declaració  de  l'obligació  a  VICENTE  JIMENEZ  ALCARAZ  de 
mantindre  les  condicions  adequades  de  salubritat,  conservació  i  seguretat  en  C/ 
GOBERNADOR 1

 Decret  núm.  2092  Baixa  de  rebuts  detallats  de  AGUILERA  CASTILLO  MARIA 
DOLORES I RELACIO per import de 9.571,28 euros

 Decret núm. 2093 Desistiment de la sol·licitud d'autorització mpal per a la instal·lació de 
terrassa al CAFÉ DE LA VILA. EXP. 59/OVPMS/2011

 Decret núm. 2094 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
per realització d'obres sense llicència mpal. Exp. núm. 000034/2011ERU

 Decret núm. 2095 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
per realització d'obres sense llicència mpal. EXP. NÚM. 000013/2011ERU

 Decret núm. 2096 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
per realització d'obres sense llicència mpal. EXP. NÚM. 000002/2011ERU

 Decret  núm.  2097  Declaració  de  l'obligació  a  FERNANDO  SALORT  TERCERO  de 
mantindre les condicions adequades de salubritat, conservació i seguretat en POL 7 PARC. 
238

 Decret núm. 2098 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
per realització d'obres sense llicència mpal. EXP. NÚM. 000011/2011ERU

 Decret núm. 2099 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
per realització d’obres sense llicència mpal. EXP. NÚM. 000004/2011ERU

 Decret núm. 2100 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
per realització d’obres sense llicència mpal. EXP. NÚM. 000022/2011ERU

 Decret núm. 2101 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
per realització d’obres sense llicència mpal. EXP. NÚM. 000026/2011ERU

 Decret núm. 2102 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
per  realització  d’obres  sense  llicència  mpal.  EXP.  NÚM.  000009/2011ERU EUGENIO 
SORIA PASCUAL

 Decret núm. 2103 Declaració de l'obligació a CONSTRUCCIONES JUST SAde mantindre 
les condicions adequades de salubritat, conservació i seguretat en POL 7 PARC 1133
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 Decret núm. 2104 incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
per  realització  d'obres  sense  llicència  mpal.  EXP.  NÚM.  000024/2011ERU  CARMEN 
LARROSA LARROSA

 Decret núm. 2105 incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
per  realització  d'obres  sense  llicència  mpal.  EXP.  NÚM.  000020/2011ERU  MANUEL 
ALFREDO FARO TORRES

 Decret núm. 2106 incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
per realització d'obres sense llicència mpal. EXP. NÚM. 080/2006

 Decret  núm.  2107  Desestimació  de  Recurs  de  Reposició  contra  DA  4486/10.  EXP. 
protecció 01/08

 Decret  núm.  2108 Concessió tràmit  d'audiència  per  termini  de quinze dies  presentació 
d'al·legacions en EXP. 01/08

 Decret núm. 2109 Incoació expedient sancionador per infracció urbanística núm. 14/09 a 
ANGEL TEBAR GARCIA

 Decret núm.  2110 Aprovació provisional de liquidació de Ico i Taxa a ANGEL TEBAR 
GARCIA EXP. LTIU 14/09

 Decret núm. 2111 Aprovació de la liquidació provisional de la taxa per utilització privativa 
del domini públic. EXP. ltiu 195/08

 Decret núm. 2112 Incoació d'expedient sancionador per infracció urbanística i proposta de 
sanció de NOVA URBANA 2002 EXP. 195/08

 Decret núm. 2113 Concessió Tràmit d'audiència en EXP. 76/06/10. de CLARA C.RAMOS 
SOLER

 Decret núm. 2114 Concessió Tràmit d'audiència en EXP. 100/09 de MANUEL MONCHO 
COLLADO

 Decret núm. 2115 Atorgar a ANGEL TERCERO IBIZA la concessió del nínxol mpal núm. 
3, panteó 12, C, fila 4

 Decret núm. 2116 Atorgar a CONSUELO GILABERT AVARIA la concessió del nínxol 
mpal núm. 7, panteó 7, lateral dreta entrant

 Decret núm. 2117 Declaració de la caducitat del procediment d'infracció urbanística núm. 
108/07 contra ANTONIA CARRIÓ CARDONA

 Decret núm. 2118 Declaració de la caducitat del procediment d'infracció urbanística EXP. 
LTIU núm. 108/07 contra ANTONIA CARRIO CARDONA

 Decret núm. 2119 Desestimació del Recurs de Reposició de JUAN A. AMOR PEDRAZA 
EXP. SANCIONADRO NÚM. RC 59/02

 Decret núm. 2120 Desestimació del Recurs de Reposició de JUAN A. AMOR PEDRAZA 
EXP. SANCIONADOR NÚM. RC 59/02 respecto de la liquidació de la taxa urbanística

 Decret núm. 2121 Desestimació del Recurs de Reposició de JUAN A. AMOR PEDRAZA 
EXP. SANCIONADOR NÚM. RC 18/07

 Decret núm. 2122 Desestimació del Recurs de Reposició únicament en la taxa de JUAN A. 
AMOR PEDRAZA EXP. LTIU NÚM. RC 18/07

 Decret núm. 2123 Concessió de tràmit d'audiència en EXP. restauració legalitat urbanística 
124/09

 Decret núm.  2124 Estimació en part d’al·legacions formulades contra EXP. Sancionador 
núm. 90/04 de ANTONIO RUIZ FERNANDEZ
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 Decret  núm.  2125  Aprovació  de  la  liquidació  definitiva  en  EXP.  LTIU  90/04  de 
ANTONIO RUIZ FERNANDEZ

 Decret núm.  2126 Consideració de la Proposta de Resolució, la valoració definitiva de 
l'obra i percentatge de sanció aplicable Exp. RC 25/069

 Decret  núm.  2127 Aprovació  de  la  liquidació  definitiva  de  Ico  i  taxa  en  EXP.  LTIU 
RC25/06

 Decret núm. 2128 Aprovació d'imposició de sanció econòmica a ROBERT SUTTON EXP. 
RC105/08

 Decret  núm.  2129 Aprovació  de  la  liquidació  definitiva  de  Ico  i  taxa  en  EXP.  LTIU 
RC105/08

 Decret núm. 2130 Incoació a ANTONIA CARRIO CARDONA Y ANTONIO COLLADO 
GARCIA EXP. administratiu sancionador per ús del sòl RC 108/07

 Decret  núm.  2131  Aprovació  amb  caràcter  provisional  la  liquidació  de  Ico  i  Taxa  a 
ANTONIA CARRIÓ CARDONA Y ANTONIO COLLADO GARCIA EXP. LTIU 108/07

 Decret núm.  2132 Aprovació provisional de la liquidació de la taxa per us privatiu del  
domini públic a OLIVA RENT SL EXP. LTIU 34/08

 Decret núm.  2133 Concessió de pròrroga en termini per a la retirada d'elements objecte 
d'expedient Rest. Leg. Urb. 0000022/2010 ERU DE EXCAVACIONES MORELL Y GOSP

 Decret  núm.  2134 Desestimació de Recurs de Reposició EXP. protecció 000139/2010-
ERU de JOSE ANTONIO SENDRA SASTRE

 Decret núm. 2135 Aprovació provisional de liquidació complementaria de Ico i Taxa EXP. 
LTIU 19/03 de MUAN MANUEL ARACIL PORTES

 Decret  núm.  2136  Proposició  d'imposició  de  sanció  per  infracció  urbanística  EXP. 
Sancionador 19/03 a JUAN MANUEL ARACIL PORTES

 Decret  núm.  2137 Aprovació de la  certificació NÚM. 5 POSTA SANITÀRIA BARRI 
MARÍTIM PLATJA D’OLIVA a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA

 Decret núm. 2138 Aprovació de l'expedient T/10/2011 de modificacions de crèdit
 Decret  núm.  2139  Iniciació  d'expedient  G/07/2011  de  modificació  de  pressupost  per 

generació de crèdits per ingressos
 Decret núm. 2140 Aprovació de l'expedient G/07/2011 de modificació del pressupost per 

generació de crèdits per ingressos
 Decret núm. 2141 Iniciació d'expedient NÚM. G/06/2011 de modificació de pressupost per 

generació de crèdits
 Decret núm. 2142 Aprovació de l'expedient NÚM. G/06/2011
 Decret núm. 2143 Aprovació de la justificació de la subvenció concedida per a l'any 2010 a 

ASSOCIACIÓ COMARCAL D'AJUDA AL POBLE SAHARAUI per import de 1.500,00 
euros

 Decret núm. 2144 Concessió a JAVIER MORATO LLACER Llicència para Ocupació de 
la Via Pública

 Decret núm. 2145 Concessió a MIGUEL DUEÑAS ARROYO Llicència d'Ocupació de la 
Via Pública

 Decret núm. 2146 Concessió a WALTER CORTEZ VALVERDE Llicència d'Ocupació de 
la Via Pública
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 Decret núm. 2147 Denegació de Llicència d'Obra Major EXP. NÚM. 000035/2011-OMA a 
FRANCISCO PELLICE BENEYTO

 Decret núm. 2148 Concessió a ALFREDO MARTINEZ E HIJOS SL Llicència d'Ocupació 
de la Via Pública

 Decret núm. 2149 Concessió a ALFREDO MARTINEZ E HIJOS SL Llicència d'Ocupació 
de la Via Pública

 Decret núm. 2150 Concessió de Llicència Urbanística a DAVID MORENO FERNANDEZ 
EXP. 000095/2011-OME

 Decret núm. 2151 Autorització a la PENYA BARCELONISTA per al muntatge de pantalla 
gegant per a la transmissió de la final de la Champions league dia 28/05

 Decret núm.  2152 Concedir a TERESA LLORCA TOMAS Llicència de Segregació de 
parcel·la Sector Canyades Un Residencial Parcel·la 35

 Decret  núm.  2153 Autorització per a l’exhumació de cadàvers  o restes cadavèriques a 
HEREUS DE REMEDIOS MIRALLES TORRES

 Decret núm. 2154 Concessió de Llicència urbanística a LUISA MARTORELL SAVALL 
NÚM. Exp. 000097/2011-OME

 Decret núm.  2155 Concessió de Llicència urbanística a ISABEL COTS TOMAS NÚM. 
Exp. 000094/2011-OME

 Decret núm. 2156 Concessió de Llicència urbanística a ANA MARTINEZ PEREZ NÚM. 
Exp. 000052/2011-OME

 Decret núm. 2157 Concessió de Llicència urbanística a MARIA VICENTA GONZALEZ 
SAVALL NÚM. Exp. 000099/2011-OME

 Decret núm. 2158 Concessió de Llicència urbanística a ANTONIO COLLADO GARCIA 
NÚM. Exp. 000098/2011-OME

 Decret núm. 2159 Concessió de Llicència urbanística a CDAD PROPIETARIOS GARAJE 
LES FONTS 17 NÚM. Exp. 000086/2011-OME

 Decret núm.  2160 Nomenament de funcionari  de pràctiques de l'escala d'Administració 
Especial BIBLIOTECARI a JOSE LUIS LOPEZ PARRA

 Decret núm.  2161 Aprovació de la factura NÚM. CI049387673 per import de 2,815,76 
euros de VODAFONE ESPAÑA SAU

 Decret núm. 2162 Autorització de la celebració del 25 aniversari del CENTRE ESCOLAR 
ALFADALI dia 28/05/2011 a DOMENECH ORTIZ ESCRIVA

 Decret  núm.  2163  Aprovació  de  la  despesa  i  ordre  de  pagament  a  GALP ENERGIA 
ESPAÑA SAU factures per import de 5.971,71€

 Decret  núm.  2164  Aprovació  compensació  cànon  a  SUCESORES  PASCUAL 
BOLINCHES SL per import 12.540,81 euros

 Decret  núm.  2165  Aprovació  de  la  liquidació  i  ordre  de  pagament  als  membres  del 
Tribunal de proves selectives de Bibliotecari

 Decret núm. 2166 Aprovació de la factura a TELEFONICA ESPAÑA SA corresponent a 
serveis de veu i serveis de ADSL

 Decret  núm.  2167  Aprovar  la  ubicació  temporal  del  lloc  de  treball  de  la  funcionaria 
d'aquest  Ajuntament  CARMEN  CARRERO  DURO.  A  partir  del  09/05/2011  passe  a 
realitzar les seues tasques a les dependències de la Plaça Joan Baptista Escrivà
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 Decret  núm.  2168  Aprovar  la  Certificació  de  l'obra  CENTRE  POLIVALENT 
D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. EXP. E/02TEL/2009/M/2988

 Decret núm. 2169 Iniciar Exp. G/05/2011 de Modificació del Pressupost per Generació de 
Crèdits per Ingressos

 Decret núm. 2170 Aprovar Exp. G/08/2011 de Modificació del Pressupost per Generació 
de Crèdits per Ingressos

 Decret núm. 2171 Aprovar Exp. T/10/2011 de Modificacions de Crèdit
 Decret  núm.  2172  Aprovar  la  NÒMINA  DE  PERSONAL  AL  SERVEI  D'AQUEST 

AJUNTAMENT corresponent al mes de maig
 Decret  núm.  2173 Aprovar  el  pagament  mensual  de 672,32€ a  VICENTE COLLADO 

LLORCA
 Decret núm. 2174 Aprovar Exp. T/12/2011 de Modificacions de Crèdit.
 Decret núm.  2175 Aprovar Compte Justificatiu presentat pel regidor VICENT MIQUEL 

SABATER SAVALL
 Decret núm. 2176 Concedir a ROSA JORDA SANCHIS Llicència 2a. Ocupació al Passeig 

Gregori Maians, 13-4-8. NÚM. Urbanisme: 048/2011-LO
 Decret núm. 2177 Acceptar la proposta de la Policia Local per a la realització de Controls 

Preventius els dies 27 i 29 de maig
 Decret núm. 2178 Autoritzar a Mª VICTORIA AGUIRREZABAL ROMEO instal·lacions 

infantils de l'1 al 31 de juliol de 2011 Via Ronda junt a Depuradora
 Decret núm. 2179 Autoritzar a Mª VICTORIA AGUIRREZABAL ROMEO instal·lacions 

infantils de l'1 al 31 d'agost de 2011 Via Ronda junt a Depuradora
 Decret  núm.  2180  Adjudicar  contracte  de  nat.  Privada  per  a  la  prestació  del  servici 

d'actuació del musical TRIBUT ABBA del dia 17/06/2011 al Parc de l'Estació. Ref. Priv-
Sec/08-2011

 Decret  núm.  2181  Adjudicar  contracte  de  nat.  Privada  per  a  la  prestació  del  servici 
CORREFOCS per la COLLA DE DIMONIS DE BENIMACLET. Ref. Priv-Sec/07-2011

 Decret núm. 2182 Ordenar inici expedient administratiu per a la Contractació dels Servicis 
de Monitors per a la Vivenda Tutelada d'Oliva destinada a Malalts Mentals Crònics. Exp. 
SERV-SEC/26-2011

 Decret  núm.  2183  Adjudicar  contracte  administratiu  dels  servicis  de  Manteniment, 
Reparació i Conservació de la Infrastructura Turística del Litoral a DUCAL PLAYA, SA.

 Decret  núm.  2184  Concedir  a  GLORIA  LORENTE  MORANT  Llicència  Segona 
Ocupació. NÚM. Urbanisme: 024/2011-LO

 Decret  núm.  2185  Concedir  a  INVERSIONES  LUJOCED,  SL  Llicència  1ª  Ocupació 
(NÚM. Urbanisme: 109/2007) Urb. Devesa Fase III. Exp. Obra Major NÚM. 142/05

 Decret núm. 2186 Autoritzar a AFIS la celebració de diverses activitats amb motiu del Dia 
Mundial de la Fibromiàlgia, el proper dissabte dia 4 de juny de 2011.

 Decret núm. 2187 Autoritzar a l'Associació veïnal del Raval-Guerreria, la realització d'un 
sopar amb animació musical a la Plaça deGanguis, el dissabte 4 de juny de 2011, des de les 
18,00 h. fins les 02,00 hores de la matinada.

 Decret núm.  2188 Autorització exhumació de cadàvers d’ANTONIO TOMAS COSTA i 
altres.
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 Decret núm. 2189 Aprovar despeses per import de 26,20€ de manteniment i administració 
de BANESTO

 Decret núm. 2190 Aprovar despeses per import de 10,80€ a BANCO DE VALENCIA
 Decret núm. 2191 Aprovar despeses per import de 7,74€ a LA CAIXA
 Decret núm. 2192 Aprovar la baixa de liquidacions per import de 562,70€, liquidacions de 

562,70€  y  devolucions  de  3075,12€.  FRANCISCO  BARRERES  SABATER  (EXP. 
20010000055890) I RELACIÓ

 Decret núm. 2193 Concedir a ANTONIO MORELL GREGORI Llicència 2ª Ocupació en 
C/ Rap, 15. NÚM. Urbanisme: 040/2011-LO

 Decret  núm.  2194 Aprovar  el  text  del  conveni  a  subscriure  entre  la  G.V.  (Conselleria 
Educació) i l'Ajuntament d'Oliva per a la creació d'una Escola Infantil  de 1r Cicle "LA  
TARONJA" de titularitat municipal

 Decret  núm.  2195  Concedir  Llicencia  d’Obertura  i  Funcionament  a  CARMEN 
FERNANDEZ ROJAS. RTE Y CAFETERIA LA TABERNA. LC126/2008

 Decret  núm.  2196  Aprovar  la  relació  NÚM.  048/2011  R  de  factures  per  import  de 
19203,30€

 Decret núm. 2197 Concedir a AMALIA RAMIREZ SABATER Llicència 1a. Ocupació C/ 
del Teix, 19. NÚM. Urbanisme: 018/2011-LO

 Decret núm. 2198 Concedir a VICENTE JOSE GOSP MORATO LOVP NÚM. Urbanisme 
099/2011-LOVP. Contenidor en C/ Duc d’Osuna, 4

 Decret  núm.  2199  Concedir  a  TERESA  GUIXOT  GIRAU  LOVP  NÚM.  Urbanisme 
098/2011-LOVP. Bastida en C/ Loygorri, 18

 Decret  núm.  2200  Concedir  a  GABRIEL  LORENZO  GIL  MONZO  LOVP  NÚM. 
Urbanisme 0101/2011-LOVP. Contenidor en Plaça Església, 4

 Decret  núm.  2201  Aprovar  la  factura  NÚM.  72  de  DIPUTACIÓ  PROVINCIAL  DE 
VALÈNCIA  per  concepte  de  Manteniment  Aplicació  Informàtica  per  un  import  de 
36903,04€

 Decret núm. 2202 Aprovar la factura 466380074964 per quantia de 43,16€ expedida per la 
GENERALITAT VALENCIANA per la inserció d'un anunci  al DOGV de "Conveni  de 
Vodafone España SAU. Antena Telefonia Mòbil"

 Decret  núm.  2203  Ordenar  la  devolució  a  JUAN GINER CLIMENT de  l'aval  NÚM. 
01009841 de la CAM dipositat en garantia LTIU 83/09 per import de 1777,68€

 Decret  núm.  2204  Suspendre  el  cobrament  a  FRANCISCO  SAVALL  GREGORI  el 
cobrament  de  9906,25€  per  sanció  urbanística  Exp.  16/09  fins  l'acabament  de  la  via 
administrativa

 Decret  núm.  2205  Acordar  la  compensació  dels  deutes  a  ANTONIO  SALVADOR 
ALEMANY SOLER i JOSE RAMON MARTINEZ CERDA per import de 706,88€ (IBI i 
Guals)

 Decret núm. 2206 Aprovar la devolució a OLGA MESTRE CLIMENT la quantitat de 36€ 
ingressada per error als comptes de titularitat municipal

 Decret  núm.  2207  Desestimar  la  petició  de  devolució  formulada  per  ALEX i  SONIA 
ALCARAZ ORTOLA per taxes abonades Curs Handbol i Batuka

 Decret  núm.  2208 Desestimar  la petició de devolució formulada per  JOAN i  MIREIA 
GOSP LLOPIS per taxes abonades Curs Futbol i Patinatge 2
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 Decret núm. 2209 Aprovar la devolució a SALVADOR ALBEROLA MARTI la quantitat 
de 59,6€ ingressada en excés per no haver-se aplicar el 50% de bonificació a les taxes dels  
abonaments tipus B i C

 Decret núm. 2210 Instar a URVICO per a realització de "Millora de l’ús de vianants de la 
vorera de Passeig Alcalde Juan Sancho" abans de la devolució de l'aval bancari

 Decret  núm.  2211 Personar-se  en  el  Procediment  Ordinari  NÚM.  853/2010,  Jutjat  del 
Contenciós  Administratiu  NÚM.  4  de  València  i  designar  la  lletrada  EMMA RAMON 
BAUTISTA per a la direcció i representació de l'Ajuntament d'Oliva

 Decret  núm.  2212 Personar-se  al  Procediment  Ordinari  NÚM.  0055/2011-E,  Jutjat  del 
Contenciós  Administratiu  NÚM.  1  de  València  i  designar  la  lletrada  EMMA RAMON 
BAUTISTA per a la direcció i representació de l'Ajuntament d'Oliva

 Decret  núm.  2213  Personar-se  al  Procediment  Ordinari  NÚM.  0206/2011,  Jutjat  del 
Contenciós  Administratiu  NÚM.  6  de  València  i  designar  la  lletrada  EMMA RAMON 
BAUTISTA per a la direcció i representació de l'Ajuntament d'Oliva

 Decret núm. 2214 Nomenar funcionaria interna a temps parcial (30 hores setmanals) com a 
Educadora de Carrer a REMEI MARTINEZ GARCIA

 Decret núm.  2215 Concedir  autorització a SALVADOR VODAL ALEMANY per a la 
venda de melons entre Passeig Frc. Brines i l'Hort de la Bosca

 Decret núm. 2216 Aprovar factura NÚM. igp-013 emesa pel director del Centre Polivalent 
d'Activitats  Socioculturals,  JOAN MIQUEL GARCIA PEREZ per  import  de  7593,45€. 
Exp. E/02TEL/2009/M/2988

 Decret núm. 2217 Autoritzar realització d'un sopar amb disco-mòbil C/ Illa de Còrsega per 
l'Associació de Veïns de les Platges d'Oliva el 11/06/2011 i la prohibició d'aparcament

 Decret núm. 2218 Concedir a CONCEPCION LLACER CLIMENT la LOVP sol·licitada. 
NÚM. Urbanisme: 0103/2011-LOVP

 Decret núm. 2219 Aprovar el Compte Justificatiu presentat per la Directora de la Guarderia 
Infantil Municipal Dña. MARIA JULIA ALEMANY PEREZ per import de 243,6€

 Decret  núm.  2220  Concedir  a  CONSTRUCCIONES  HISPANO  GERMANAS  SA 
Llicència 1ª Ocupació de Conjunt Residencial "Las Arenas". NÚM. Urbanisme: 044/2011-
LO

 Decret núm. 2221 ROSA DE LA PEÑA
 Decret núm. 2222 Adjudicar contracte menor de serveis de representació i defensa jurídica 

a la lletrada EMMA RAMON BAUTISTA en els procediments 853/2010 Jutjat núm. 4, 
0055/2011-E,  jutjat  núm.  1  i  0206/2011  Jutjat  núm.  6  de  València  del  Contenciós 
Administratiu.

 Decret  núm.  2223  Incoació  d'expedient  sancionador  contra  RICARDO  MARTINEZ 
NAVARRO.  Tinença d'animals  sense llicència  58/2011 Exp.  58/2011 rel  con.  Exp.  AP 
195/2011

 Decret  núm.  2224  Incoació  d'expedient  sancionador  contra  DAVID  JIMMY LAVAL. 
Tinença d'animals sense llicència. Exp. 57/2011 rel con. Exp. AP 201/2011

 Decret  núm.  2225  Incoació  d'expedient  sancionador  contra  PEDRO  MORA  GACIA. 
Tinença d'animals sense llicència Exp. 60/2011 rel con. Exp. AP 183/2011

 Decret  núm.  2226  Incoació  d'expedient  sancionador  contra  JOSE  SOLER  NADAL 
Tinença d'animals sense llicència Exp. 57/2011 rel con. Exp. AP 202/2011
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 Decret núm. 2227 Concessió a JOANNA JACK llicència per interés particular no retribuït 
durant el període comprés entre el dia 1 de novembre de 2011 i el 31 de gener del 2012

 Decret núm. 2228 Desestimació de recurs de reposició contra DA 663/11 Exp.. 60/09 de 
PROMOCION ESCRIVA DE ALCOY SL

 Decret núm. 2229 Estimació de recurs de reposició contra DA 560/11 EXP. LTIU 16/09 de 
a FRANCISCO SAVALL GREGORI

 Decret núm. 2230 Estimació de recurs de reposició contra DA 559/11 EXP. sancionador 
16/09

 Decret núm.  2231 Aprovació de l'admissió de MACARENA SIGNES SANCHIS, AIDA 
PIERA CASTELLO I NATALIA GOMAR LUNA en la llista d'aspirants admesos en el  
procediment selectiu mestres de formació de persones adultes

 Decret núm.  2232 Deixar sense efecte l'aprovació de la factura núm. 91850335 de EL 
CORTE INGLES per import de 98 euros i aprovar l'anul·lació de la factura

 Decret núm.  2233 Aprovació de les despeses corresponents a la caixa de maig 2011 per 
import de 177,15 euros

 Decret núm. 2234 Aprovació de despeses corresponents a comissió de devolució domiciliat 
4,72€

 Decret núm. 2235 Aprovació de les despeses corresponents a comissió d'us del datàfon del 
20/5 al 31/05 per import de 2,84

 Decret núm. 2236 Aprovació de les despeses corresponents rebut de telefònica mòbils per 
import de 68/44 euros

 Decret núm. 2237 Aprovació de la factura corresponent a despeses financeres per import 
de 3,33 euros

 Decret  núm.  2238  Autorització  a  BENJAMIN  FURIO  ESCIVA  I  L'AMPA  DEL 
COL·LEGI EL REBOLLET de celebració de sopar de fi de curs dia 10/06/2011

 Decret núm. 2239 Proposició d'imposició de sanció econòmica a ROSA FUSTER LLOPIS 
de 19.485,98€ EXP. sancionador núm. 257/03

 Decret  núm.  2240  Proposició  d'imposició  de  sanció  econòmica  a  JUAN R.  GARCIA 
PEREZ  i  ANTONIA  RAMOS  CARTAGENA  de  14.652,12€  EXP.  sancionador  núm. 
103/07

 Decret  núm.  2241  Incoació  d’expedient  administratiu  sancionador  urbanístic  a 
SALVADOR PALOMARES ESCRIVA. EXP. 70/06

 Decret núm.  2242 Acord de sobreseïment i arxiu d'expedient de protecció de la legalitat 
urbanística núm. 153/05 de DOLORES MORELL GOSP

 Decret núm. 2243 Ordre de pagament de relació de factures per import de 59.210,39€ (Rel 
020/2011 R, Rel 028/2011R, Rel 037/2011 R i Rel 043/2011 R)

 Decret núm. 2244 Concessió de llicència de gual permanent EXP. V051/2011 a LLATAS 
MATEU CARMEN MARIA

 Decret núm.  2245 Concessió de llicència de gual permanent EXP. V040/2011 a GOSP 
URGIA FRANCISCO

 Decret núm. 2246 Concessió de llicència de gual permanent EXP. V037/2011 a JUROWA 
CB

 Decret  núm.  2247  Concessió  de  llicència  de  gual  permanent  EXP.  V035/2011  a 
FRANCESC FERRER I PASTOR
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 Decret  núm.  2248  Concessió  de  llicència  de  gual  permanent  EXP.  V034/2011  a 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PILES 27

 Decret núm.  2249 Autorització de canvi de titularitat de la llicència de gual atorgada en 
data 06/06/2011 EXP. 067/2010 a CDAD PROP AIGUA BLANCA 130

 Decret  núm.  2250  Concessió  de  llicència  urbanística  a  GAS  NATURAL  SA  EXP. 
000017/2011-OMA

 Decret núm.  2251 Concessió de llicència urbanística a SALVADOR PASCUAL PONS 
EXP. núm. 000003/2011-OME

 Decret núm. 2252 Concessió de llicència urbanística a MARIA BORRAS NADAL EXP. 
núm. 00000292011-OME

 Decret  núm.  2253  Concessió  de  llicència  urbanística  a  EUROGESTIOCREATIVE 
ASSESSORS SL EXP. núm. 000072/2011-OME

 Decret  núm.  2254  Concessió  de  llicència  urbanística  a  ENCARNACIO  CASTRO 
SERRANO EXP. núm. 000090/2011-OME

 Decret  núm.  2255  Concessió  de  llicència  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS C/PILES 27 EXP. núm. 000093/2011-OME

 Decret  núm.  2256 Concessió  de  llicència  urbanística  a  GLENN O'BRIAN EXP.  núm. 
000101/2011-OME

 Decret núm.  2257 Concessió de llicència urbanística a JUAN GARCIA PERICAS EXP. 
núm. 000103/2011-OME

 Decret núm. 2258 Concessió de llicència urbanística a CONSUELO CARMEN TERCERO 
PEIRO EXP. núm. 000106/2011-OME

 Decret  núm.  2259 Concessió  de  llicència  urbanística  a  VICENTE FELIU ALEMANY 
EXP. núm. 000107/2011-OME

 Decret núm. 2260 Concessió de llicència urbanística a RICHARD LUTHER SMITH EXP. 
núm. 000031/2011-OMA

 Decret núm.  2261 Concessió de llicència urbanística a CONSTRUCCIONES HISPANO 
GERMANAS SA EXP. núm. 000040/2011-OMA

 Decret núm.  2262 Concessió de llicència urbanística a CONSTRUCCIONES HISPANO 
GERMANAS EXP. núm. 00041/2011-OMA

 Decret núm. 2263 Pròrroga del contracte d'arrendament de finca per a aparcament públic 
de vehicles amb RAMONA CANET LLORCA Y VICENTE LLORCA SAVALL

 Decret núm.  2264 Aprovació de l'expedició del manament a pagar a favor de VICENT 
MIQUEL  SABATER  SAVALL  per  500€  en  concepte  de  "TRANSPORTE  BANCO 
ALIMENTOS CENTRAL CRUZ ROJA"

 Decret  núm.  2265  Autorització  a  L'ASSOCIACIÓ  D'EMPRESARIS  D'HOSTALERIA 
(GASTROLIVA) activitats relacionades amb la Mostra de Gastronomia 2011

 Decret  núm.  2266 Aprovació provisional  de liquidació complementaria  de ICO i  Taxa 
sobre l'excés d'obra en EXP. LTIU 257/03

 Decret  núm.  2267 Aprovació provisional  de liquidació complementaria  de ICO i  Taxa 
sobre l'excés d'obra en EXP. LTIU 103/07

 Decret  núm.  2268 Aprovació provisional  de liquidació complementaria  de ICO i  Taxa 
sobre l'excés d'obra en EXP. LTIU 70/06
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 Decret  núm.  2269  Aprovació  de  la  certificació  núm.  6  del  trinquet  d'oliva  a 
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA

 Decret  núm.  2270 Incoació EXP.  restauració de la  legalitat  urbanística  núm.  36/08 de 
RAMON JORDA BERNABEU

 Decret núm. 2271 Incoació EXP. restauració de la legalitat urbanística nº30/08 i suspensió 
d'obres sense llicència JESUS GONZALEZ BARCHINO

 Decret núm.  2272 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat  i 
seguretat en parcel·la. OE 98/2011 de SALVADOR PONS TOMAS

 Decret núm. 2273 Incoació EXP. restauració de la legalitat urbanística 91/08
 Decret núm. 2274 Incoació EXP. restauració de la legalitat urbanística 88/08
 Decret núm. 2275 Incoació EXP. restauració de la legalitat urbanística 082/08
 Decret núm. 2276 Incoació EXP. restauració de la legalitat urbanística 71/08
 Decret  núm.  2277  Incoació  EXP.  restauració  de  la  legalitat  urbanística  70/08  de 

GUILLERMO LLACER LLOBELL
 Decret núm.  2278 Incoació EXP. restauració de la legalitat urbanística 69/08 de JUAN 

JOSE TORNERO CARBO
 Decret núm. 2279 Incoació EXP. restauració de la legalitat urbanística EXP. 000024/2010-

ERU de NATALIA POUS FENOLLAR
 Decret núm.  2280 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat  i 

seguretat en parcel·la. OE81/2011 de DOMINGO ARDID FRAU
 Decret núm.  2281 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat  i 

seguretat en parcel·la. OE88/2011 de SALVADOR PERIS BORRAS
 Decret núm.  2282 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat  i 

seguretat en parcel·la. OE89/2011 de JUANA TERCERO SOLER
 Decret núm.  2283 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat  i 

seguretat en parcel·la. OE91/2011
 Decret núm.  2284 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat  i 

seguretat en parcel·la. OE90/2011 de FRANCISCA SANCHEZ PEREZ
 Decret núm.  2285 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat  i 

seguretat en parcel·la. OE85/2011 de URBANA NOUTAULELL SL
 Decret núm.  2286 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat  i 

seguretat en parcel·la. OE83/2011
 Decret núm.  2287 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat  i 

seguretat en parcel·la. OE84/2011 de FRANCISCA TOMAS SORIA
 Decret núm.  2288 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat  i 

seguretat en parcel·la. OE96/2011 de RICARDO Y VICENTE FCO MAS LORENs
 Decret núm.  2289 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat  i 

seguretat en parcel·la. OE97/2011 de ISABEL MORELL ARLANDIS
 Decret núm. 2290 Denegació ajudes sol·licitades a ANTHONY BAINBRIOGE per residir 

en un altre municipi
 Decret  núm.  2291  Incoar  Exp.  Administratiu  de  RLU  NÚM.  44/09  de  Obres  sense 

Llicència a DAVID MORENO GARCIA
 Decret  núm.  2292  Sotmetre  Exp.  LC018/2011  de  FERRAN  BONET  ESCANDELL  a 

Informació Pública durant 20 dies mitjançant anunci al tauler d'Edictes de l'Ajuntament
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 Decret  núm.  2293 Reconeixement  de l'obligació i  ordre  de  pagament  d'ajudes  a  ANA 
MARIA SANTOS VENTURA i MARTHA I VILLA FUERTE TELAO

 Decret núm. 2294 Jubilació de FRANCISCO TUR O'RYAN com a Secretari General de 
l'Ajuntament en data 30 setembre

 Decret  núm.  2295 Ordre  de decomís de gossos  residents en la  vivenda c/Ernest  Lluch 
propietat de FRANCISCO ECHEVARRIA MARTINEZ. EXP. Ionúm. 44/10

 Decret  núm.  2296  Incoació  d'expedient  sancionador  núm.  182/02a  EXCA-TRANS SL 
relatiu a vessament incontrolat.

 Decret  núm.  2297  Devolució  fiances  dipositades  per  ALL  GOLF  SA  en  garantia  de 
restitució domini públic ZMT 2002. 2004. 2006 instal·lació de xiringuito i hamaques

 Decret  núm.  2298  Aprovació  de  la  certificació  núm.  1  de  l'obra  "Red  de  Colectores 
pluviales y ampliacion de aceras Fase II" a ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS SA

 Decret núm. 2299 Concessió de llicència mpal d'ocupació a ALYSON DAWN PALMER. 
EXP. 000004/2011-LO

 Decret  núm.  2300  Aprovació  de  l'autoliquidació  en  concepte  de  pagament  previ  per 
inserció en el BOP d'anunci referent a LC 018/2011

 Decret  núm.  2301  Aprovació  de  l'autoliquidació  en  concepte  de  pagament  previ  per 
inserció en el BOP d'anunci referent a LC 043/2011

 Decret  núm.  2302  Aprovació  de  l'autoliquidació  en  concepte  de  pagament  previ  per 
inserció en el BOP d'anunci referent a LC 136/2010

 Decret núm. 2303 Concedir autorització a EDUARDO VTE ALBERDIN BENITO per a la 
venda de tèxtil al Lloc de Venda NÚM. 21 de la Secció Varis del Mercat del Divendres

 Decret núm. 2304 Concedir autorització a MARIA ISABEL SAEZ JUAREZ per a la venda 
d'alimentació  al  Lloc  de  Venda  NÚM.  20  de  la  Secció  Alimentació  del  Mercat  del  
Divendres

 Decret  núm.  2305  Aprovar  a  la  baixa  les  liquidacions  per  import  de  15334,03€, 
liquidacions per import de 3644,58€ i devolucions de 2339,28€ de SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELEGRAFOS SA (EXP. 20010000051940) I ALTRES

 Decret  núm.  2306  Iniciar  les  actuacions  de  comprovació  limitada  sobre  els  subjectes 
passius ANTONIO BENITO MAÑO (Exp. ANCERT 20010000045409) I ALTRES

 Decret  núm.  2307  Aprovar  les  liquidacions  de  l'Impost  sobre  l'increment  de  valor  de 
Terrenys de Nat. Urbana. Remesa 2/11 IIVTNU

 Decret  núm.  2308  Aprovar  a  la  baixa  les  liquidacions  per  import  de  15593,82€, 
liquidacions per import de 14116,81€ i devolucions de 2447,69€ de TERESA ARLANDIS 
BENIMELI (EXP. 20010000046595) I ALTRES

 Decret  núm.  2309  Adjudicació  de  prestació  de  servei  d'organització  de  "Fira  i  Festes 
d'Oliva 2011" a ALEX PEREZ MORATÓ, per quantia de 3.551,46€

 Decret  núm.  2310  Concessió  a  CARLOS  CUESTA  GAIBAR  llicència  de  primera 
ocupació. EXP. núm. 000025/2011-LO

 Decret núm.  2311 Aprovació de la baixa de comptes de valors declarats incobrables de 
ALLEN VERA I RELACIÓ

 Decret  núm.  2312  Ordenar  el  pagament  de  111,08€  a  EXCMA.  DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE VALÈNCIA per  Anunci  al  BOP de  l'Aj.  D'Oliva  sobre  Infraccions 
Urbanístiques Exp. LTIU 110/06
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 Decret núm. 2313 Aprovació de la factura de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA en 
concepte de quota d'abonament de 01/05 al 31/05/2011 per import de 4,16 EUROS

 Decret núm. 2314 Aprovació de la relació núm. 049/2011R per import de 93.021,45 euros
 Decret núm. 2315 Aprovació de la relació núm. 0450/2011R per import de 2.934,55euros
 Decret núm. 2316 Aprovació de la relació núm. 051/2011R per import de 7.493,46 euros
 Decret  núm.  2317 Aprovació del  reconeixement de l'obligació i  ordre  de pagament de 

867,06 euros a IBERDROLA DISTRIBU/CION ELECTRICA SAU. EXP. responsabilitat 
patrimonial 051/. Sentència Jutjat Contenciós Administratiu 068/05. Procediment abreujat 
000156/2007

 Decret núm. 2318 Aprovació de la relació núm. 052/2011R per import de 51.645,88 euros
 Decret núm. 2319 Aprovació de la relació núm. 053/2011R per import de 13.390,63 euros
 Decret núm.  2320 Reconeixement de l'obligació de la factura de GRUP DE TREBALL 

SOCIAL REED 21 SL per import de 2.025,25 euros
 Decret núm.  2321 Aprovació de la factura de JOYERIA KARISMA SL per import  de 

5.428 euros en concepte de "20 agulles escudo Oliva"
 Decret núm. 2322 Aprovació de la relació núm. 054/2011R per import de 1.293,03 euros
 Decret núm.  2323 Aprovació de la factura nºCIO497000583 de VODAFONE ESPAÑA 

SAU per import de 2.458,34
 Decret núm. 2324 Autorització de la modificació tècnica projecte obra Trinquet d'Oliva de 

ARQUITECTURA GESTION Y DECORACIÓN SL.
 Decret núm. 2325 Reconeixement de nou trienni a ANA MARIA CARDONA GERMAN
 Decret núm. 2326 Reconeixement de nou trienni a FELIX GOMEZ ARLANDIS
 Decret núm. 2327 Reconeixement de nou trienni a GUILLERO PONZODA IBIZA
 Decret núm. 2328 Reconeixement de nou trienni a ENRIQUE PEREZ BORRAS
 Decret  núm.  2329  Reconeixement  de  nou  trienni  a  FRANCISCO  JOSE  SAVALL 

GILABERT
 Decret  núm.  2330  Concedir  llicència  de  segona  ocupació  a  GREGORIA  SANCHEZ 

HERNANDEZ en c/Músic Àlvar Marzal, 15-2º-3ª
 Decret núm.  2331 Aprovació de l'encàrrec temporal de funcions de la plaça de cap de 

departament de governació i contractació a JOSE SEBASTIA ESTELA
 Decret núm.  2332 Aprovació del compte justificatiu de VICENT MIQUEL SABATER 

SAVALL en concepte de "transport banc d’aliments central Creu Roja"
 Decret núm. 2333 Aprovació de l'expedient T/13/2011 modificacions de crèdits
 Decret núm. 2334 Ordre de pagament de la Relació de factures REL020/2011 per import 

de 63.660,62€
 Decret núm. 2335 Ordre de pagament de factures de SALVADOR MAÑO FENOLLAR, 

GESTION, SALUD Y DEPORTES SLU I JOYERIA KARISMA SL
 Decret núm. 2336 Aprovació del concepte no pressupostari 4191 per import de 68,44€
 Decret núm.  2337 Aprovació de les despeses corresponents a duplicació i renovació del 

permís de circulació del vehicles 0445 CRV i relació per import de 168,71€
 Decret  núm.  2338  Aprovació  del  reconeixement  de  l'obligació  i  pagament  de  quota 

d'amortització de préstec de CAJA MADRID NÚM. 10718/13
 Decret núm.  2339 Aprovació de les despeses corresponents a CORREU per import  de 

0,70€
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 Decret núm. 2340 Adjudicació del contracte de prestació de serveis de llum, escenaris etc.  
a favor de PRODENAT MUSICS SL per import de 10.620,00€

 Decret núm. 2341 Adjudicació del contracte per a la prestació de serveis d'actuació musical 
de LA GOSSA SORDA I RELACIÓ

 Decret núm. 2342 Interposició de recurs de reposició contra providència de constrenyiment 
de sanció de trànsit de l’exercici 2003 contra AJUNTAMENT DE DÉNIA

 Decret  núm.  2343 Compensació  de  deute  en  període  executiu  a  SALVADOR MAÑO 
FENOALLAR per import de 31,50€

 Decret núm. 2344 Procedir a donar de baixa al Règim General de la Seguretat Social amb 
efectes  del  dia  11 de juny del  2011 a membres  de la  corporació anterior SALVADOR 
FUSTER MESTRE i ALTRES

 Decret núm. 2345 Cessar com a Personal Eventual, als llocs de treball i/o assessorament 
especial  amb  efectes  del  dia  11/06/2011  a  CARLOS  MENGUAL  MANZANARES  i 
ALTRES

 Decret núm. 2346 Aprovar la liquidació i ordenar el pagament als membres del tribunal de  
les proves selectives per a la borsa de treball d'Educadors per a l'Escola Infantil a MARIA 
JULIA ALEMANY PEREZ i ALTRES.

 Decret núm. 2347 Aprovar la constitució d'una borsa de treball d'Educadores per a l'Escola 
Infantil formada per Mª ISABEL LLOPIS ESCRIVA i ALTRES

 Decret  núm.  2348  Adjudicar  definitivament  el  contracte  de  prestació  de  serveis  de 
docència  i  activitats  complementàries  de  l'Escola  d'Estiu  2011  en  favor  de  GRUP  DE 
TREBALL SOCIAL REED 21 SL, per un total de 19300€

 Decret  núm.  2349  Declarar  l'existència  de  Responsabilitat  Disciplinaria  per  part  del 
funcionari GUILLERMO PONZODA IBIZA per la comissió de Falta Disciplinària Greu al  
patrimoni de l'administració. Imposar la Sanció de Suspensió de Funcions i Retribucions per 
un any

 Decret núm. 2350 Aprovar la pròrroga de la contractació laboral amb càrrec a la subvenció 
concedida  destinada  a  la  xarxa  AMICS,  a  partir  del  dia  01/07/2011,  de  GEMA DIAZ 
PEREZ amb la categoria professional de Tècnica/Mediadora Intercultural

 Decret núm. 2351 Contractar amb data 13/06/2011 treballadors que consten a la relació de 
l'Acta de Baremació (21 persones i 5 capatassos) per una durada de 2 mesos. INDALECIO 
LARROSA LARROSA i ALTRES

 Decret núm. 2352 Aprovar la concessió de les ajudes sol·licitades per la quantitat i període 
indicats a RAFAEL CLIMENT SANCHIS i ALTRES

 Decret núm.  2353 Autorització per a l'exhumació de cadàvers o restes cadavèriques de 
WALTRAUT  HELENE  MATHILDE  COLLINS  sol·licitada  per  PF  GUIXA  SL  (en 
representació de CHRISTINE PLORENCE HUTTON)

 Decret  núm.  2354  Concedir  a  MANUEL  TORRES  SAVALL  Llicència  de  Segona 
Ocupació. NÚM. Urbanisme 027/2011-LO

 Decret  núm.  2355  Com  a  conseqüència  de  les  Eleccions  Locals  el  22/05/2011  i  la 
constitució de la nova Corporació Local el 11/06/2011, cessar com a personal eventual amb 
efectes del  dia 11/06/2011 a CARLOS MENGUAL MANZANARES,  JULIO LLORCA 
ESTEVE I Mª JOSE COTS SOLER
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 Decret  núm.  2356 Aprovar  amb efectes  del  dia  10/06/2011 el  cessament  d'ANTONIO 
GALDON SANCHEZ com a Agent de la Policia Local

 Decret núm. 2357 Incoació d'expedient a MANUEL FARO TORRES EXP. sancionador i 
proposició de sanció econòmica per 21.875,70€. EXP. núm. 80/06

 Decret núm. 2358 Aprovació de la liquidació provisional de Ico i taxa a MANUEL FARO 
TORRESCON per import de 1810,21 euros. EXP. NÚM. LTIU 80/06

 Decret núm. 2359 Incoació d'expedient a JESUS JIMÉNEZ ELISAT EXP. Sancionador i 
proposició de Sanció Econòmica per 46.364,30€. EXP. NÚM. 02/09

 Decret núm. 2360 Aprovació de la liquidació provisional de Ico i Taxa a JESUS JIMENEZ 
ELISAT per import de 767.32 euros. EXP. LTIU NÚM. 02/09

 Decret núm.  2361 Incoació d'expedient a ROSA VICENS SERVER EXP. Sancionador i 
Proposició de Sanció Econòmica per 8.129,64€. EXP. NÚM. 08/09

 Decret núm. 2362 Aprovació de la liquidació provisional de Ico i Taxa a ROSA VICENS 
SERVER per import de 672,72 euros. EXP. LTIU 08/09

 Decret núm. 2363 Declarar a BLAI PEIRO SANCHIS funcionari municipal en situació de 
Serveis Especials per ocupar un càrrec electe de l’Ajuntament d'Oliva amb efectes del dia  
11/06/2011

 Decret núm.  2364 De conformitat amb les bases aprovades per DA NÚM. 66/2011 que 
apareixen  publicades  al  BOP  NÚM.  25  del  31/06/2011  s'ha  resolt  convocar  proves 
selectives  per  a  cobrir  les  places  d'OFICIAL  ELECTRICISTA  i 
NETEJADORA/AJUDANT DE CUINA.

 Decret  núm.  2365  Declarar  a  Mª  CONSUELO  ESCRIVA  HERRAIZ  funcionària 
municipal  en situació de Serveis  Especials  per  ocupar  un càrrec  electe  de l'Ajuntament 
d'Oliva amb efectes del dia 11/06/2011

 Decret núm. 2366 Acceptar la RENUNCIA gratuïta en favor de l'Ajuntament d'Oliva de la 
concessió del Nínxol NÚM. 2 Panteó NÚM. 31 Lateral Esquerre A Fila 4ª

 Decret núm. 2367 Declarar a ANDRES JESUS SANCHEZ GAMEZ funcionari municipal 
en situació de Serveis Especials per ocupar un càrrec electe de l’Ajuntament d'Oliva amb 
efectes del dia 11/06/2011

 Decret núm. 2368 Concedir a LORENZO GONZALEZ BORRAS comissió de serveis per 
a prestar serveis en aquest Ajuntament com agent de la Policia Local per un termini d'un 
any o fins que desaparesquen les causes que motiven aquest nomenament

 Decret núm.  2369 Aprovar la factura emesa per JOAQUIN LERMA SA pel transport i 
tractament de RSU del mes de maig del 2011 per import de 72371,16 €

 Decret núm. 2370 Aprovar la factura de la CAM (Datàfon Inactiu) per import de 14,16 €
 Decret núm. 2371 Aprovar la factura del BBVA per import de 50 €
 Decret núm.  2372 Aprovar la factura de LA CAIXA (Serveis Esportius) per import de 

21,19 €
 Decret núm. 2373 Aprovar la factura de LA CAIXA (quota alta VISA VIA T) per import 

de 40 €
 Decret núm.  2374 Autoritzar a Mª ISABEL LLOPIS ESCRIVA i a l'AMPA DEL C.P. 

HORT DE PALAU per  tal  de  celebrar  el  sopar  de  fi  de  curs  amb revetlla  musical  el 
17/06/2011
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 Decret núm. 2375 Autoritzar a la FEDERACIO DE MOROS I CRISTIANS D'OLIVA a la 
instal·lació de barres de venda de beguda

 Decret  núm.  2376  Adjudicació  d'instal·lació  i  explotació  d'instal·lació  temporal  tipus 
xiringuito, Entitat núm. 24 a ROSA MARIA JUST SALORT

 Decret  núm.  2377  Adjudicació  d'instal·lació  i  explotació  d'instal·lació  temporal  tipus 
TENDALS I HAMAQUES, Entitat núm. 25 a ROSA MARIA JUST SALORT

 Decret  núm.  2378  Adjudicació  d'instal·lació  i  explotació  d'instal·lació  temporal  tipus 
xiringuito, Entitat núm. 31 a GUILLERMO LLOPIS CLIMENT

 Decret núm. 2379 Adjudicació d'instal·lació i explotació d'instal·lació temporal TENDALS 
I HAMAQUES, Entitat núm. 32 a GUILLERMO LLOPIS CLIMENT

 Decret  núm.  2380  Adjudicació  d'instal·lació  i  explotació  d'instal·lació  temporal  tipus 
TENDALS I HAMAQUES, Entitat núm. 27 a ALL GOLF SA

 Decret  núm.  2381  Adjudicació  d'instal·lació  i  explotació  d'instal·lació  temporal  tipus 
xiringuito, Entitat núm. 26 a ALL GOLF SA

 Decret  núm.  2382  Adjudicació  d'instal·lació  i  explotació  d'instal·lació  temporal  tipus 
xiringuito, Entitat núm. 22 a VICENTE ESCRIVA CALATAYUD

 Decret  núm.  2383  Adjudicació  d'instal·lació  i  explotació  d'instal·lació  temporal  tipus 
TENDALS I HAMAQUES, Entitat núm. 23 a VICENTE ESCRIVA CALATAYUD

 Decret  núm.  2384  Adjudicació  d'instal·lació  i  explotació  d'instal·lació  temporal  tipus 
XIRINGUITO , Entitat núm. 18 a OSCAR ALCOCER ROGER

 Decret  núm.  2385  Adjudicació  d'instal·lació  i  explotació  d'instal·lació  temporal  tipus 
MASSATGES , Entitat núm. 12 a ESTHER PEREZ ENGUIX

 Decret  núm.  2386  Adjudicació  d'instal·lació  i  explotació  d'instal·lació  temporal  tipus 
MASSATGES, Entitat núm. 30 a FERNANDO BONET ESCANDELL

 Decret núm. 2387 Aprovar la liquidació presentada pel MINISTERI DE MEDI AMBIENT 
I  MEDI  RURAL  I  MARÍ,  DEMARCACIÓ  DE  COSTES  EN  VALÈNCIA  per 
l'aprofitament  del  Domini  Públic  Marítim  Terrestre  del  03/05/2011  al  15/10/2011  per 
import de 10558,38€

 Decret núm.  2388 Aprovar la remissió de l'expedient administratiu al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de València abans de la vista assenyalada per al dia 25 de juliol de 
2011

 Decret núm.  2389 Concedir a VICENTE COSTA RAMOS llicència de segona ocupació 
per a l'habitatge en c/Vicent Andrés Estelles, 1433º-15ª

 Decret  núm.  2390  Denegar  llicència  de  primera  ocupació  000166/2010  a  ANTONIO 
LLORCA CLIMENT de l'habitatge unifamiliar en Urbanització Bellavista parc 75

 Decret  núm.  2391  Denegar  llicència  de  primera  ocupació  000184/2010  a  JUAN 
BAUTISTA  OLTRA  SISCAR  per  a  l'habitatge  en  Urb  Bassetes  amb  rc: 
6586517yj5068n0001sv

 Decret núm. 2392 Aprovar les bases de la participació en la XXII FIRA DEL MOTOR I 
MAQUINÀRIA INDUSTRIAL OLIVA 2011

 Decret  núm.  2393  Concedir  a  VICENTE BOLINCHES  SENDRA llicència  de  segona 
ocupació núm. 000052/2011 per a l'habitatge situat al c/Major, 16-3º-3ª

 Decret núm. 2394 Concedir llicència de segona ocupació Núm. 000059/2011 a RAFAEL 
VAZQUEZ GOMEZ per a l'habitatge situat a la Ctra. De Gandia, 39-1º-1ª
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 Decret núm. 2395 Prolongació l'horari de tancament de locals per a l'any 2011
 Decret  núm.  2396  Incoació  d'expedient  de  responsabilitat  patrimonial  EXP.  15/11  de 

MARIA IBIZA SAVALL
 Decret  núm.  2397  Iniciació  d'expedient  G/10/2011  de  modificació  del  pressupost  per 

generació de crèdits per ingressos
 Decret núm. 2398 Aprovació de l'expedient núm. G/10/2011 de modificació de pressupost 

per generació de crèdits per ingressos
 Decret  núm.  2399  Aprovació  de  l'expedient  T/14/2011  de  modificacions  de  crèdit 

mitjançant transferències de unes aplicacions pressupostàries a altres
 Decret  núm.  2400  Iniciació  d'expedient  G/09/2011  de  modificació  del  pressupost  per 

generació de crèdits per ingressos
 Decret  núm.  2401 Aprovació d'expedient  G/09/2011 de modificació del  pressupost  per 

generació de crèdits per ingressos
 Decret núm. 2402 Aprovació de la certificació núm. 8 de l'obra CENTRE POLIVALENT 

D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS EXP. E/02TEL/2009/M/2988
 Decret núm.  2403 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 20010000057454 a BIG 

BUSINESS EVERGREEN SA
 Decret  núm.  2404  Aprovació  imposició  sanció  tributària  exp.  2011/EX1316  a  BIG 

BUSINESS EVERGREEN SA
 Decret  núm.  2405  Aprovació  imposició  sanció  tributària  EXP.  2011/EX1310  a  BIG 

BUSINESS EVERGREEN SA
 Decret  núm.  2406  Aprovació  imposició  sanció  tributària  EXP.  2011/EX1309  a  BIG 

BUSINESS EVERGREEN SA
 Decret  núm.  2407  Aprovació  imposició  sanció  tributària  EXP.  2011/EX1314  a 

ALEMANY SANCHEZ, JOSE MANUEL
 Decret núm. 2408 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1308 a GREGORI 

BOHIGUES, JAIME
 Decret  núm.  2409 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1307 a SILVA 

CORDOVA IVAN HORACIO
 Decret  núm.  2410  Aprovació  imposició  sanció  tributària  EXP.  2011/EX1313  a  PONS 

CAMPS CONCECPCION
 Decret  núm.  2411 Aprovació  imposició  sanció  tributària  exp.  2011/EX 1312  a  PONS 

CAMPS CONCECPCON
 Decret núm. 2412 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX 1323 a BENITO 

ARCOS ANTONIO
 Decret núm.  2413 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX 1324 a GALBA 

INVERSIONES LS
 Decret núm. 2414 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1325 a MESTRE 

FORRAT JOSE MARIA
 Decret núm. 2415 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX 1328 a COTAINA 

ARGUDO VICENTE
 Decret núm. 2416 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1326 a COTAINA 

ARGUDO VICENTE
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 Decret núm. 2417 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1327 a BENEYTO 
GREGORI FRANCISCO

 Decret  núm.  2418  Aprovació  imposició  sanció  tributària  EXP.  2011/EX1330  a  BIG 
BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret  núm.  2419  Aprovació  imposició  sanció  tributària  EXP.  2011/EX1331  a 
INMUEBLES Y CASAS DE OLIVA

 Decret núm.  2420 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1332 a SMITH 
LESLIE JOHN WILIAM

 Decret núm.  2421 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1333 a DE LAS 
HERAS GARCIA JOSE RAMON

 Decret núm. 2422 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX13334 a DE LAS 
HERAS GARCIA JOSE RAMON

 Decret núm.  2423 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1335 a DE LAS 
HERAS GARCIA JOSE RAMON

 Decret núm. 2424 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX 1336 a DE LAS 
HERAS GARCIA JOSE RAMON

 Decret  núm.  2425 Aprovació  imposició  sanció  tributària  EXP.  2011/EX1337  a  ZAIDI 
MOHAMED

 Decret núm.  2426 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1338 a CHILDS 
POSEMARY ANN

 Decret  núm.  2427  Aprovació  imposició  sanció  tributària  EXP.  2011/EX1329  a 
HERNANDEZ BARRULL INOCENCIA

 Decret núm.  2428 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX 1322 a LLOPIS 
CLIMENT GUILLERMO

 Decret núm.  2429 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX 1321 a COSTA 
SANCHEZ MIGUEL

 Decret  núm.  2430  Aprovació  imposició  sanció  tributària  EXP.  2011/EX  1320  a 
PROMOCIONES MAINPAL SL

 Decret núm. 2431 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1318 a COTAINA 
ARGUDO JOSE

 Decret núm. 2432 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1317 a COTAINA 
ARGUDO JOSE

 Decret núm. 2433 Aprovació imposició sanció tributària EXP. 2011/EX1329 a COTAINA 
ARGUDO JOSE

 Decret núm.  2434 Aprovació de la baixa en compte dels valors declarats incobrables de 
CALATAYUD ASESORIA FISCAL SL EXP. 2010EXP200000062

 Decret núm.  2435 Aprovació de la baixa en compte dels valors declarats incobrables de 
ESPERANZA RODRIGUEZ ORTIZ EXP. 2010EXP20002935

 Decret núm.  2436 Aprovació de la baixa en compte dels valors declarats incobrables de 
ESPERANZA RODRIGUEZ ORTIZ 2010EXP20000

 Decret núm. 2437 Elevació de propostes de resolució de MAS GARCIA LUIS MIGUEL I 
RELACIÓ a resolució

 Decret  núm.  2438  Elevació  de  propostes  de  resolució  de  GONZALEZ  MAÑAS 
TIBURCIO I RELACIÓ a resolucions
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 Decret núm.  2439 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats prescrits  de  
TOMAS VICENTE COLOMINA MORELL

 Decret núm. 2440 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
JUAN DAMIAN MARTI VERDU

 Decret núm.  2441 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats prescrits  de  
FERNANDO JOSE VERDU PASCUAL

 Decret núm.  2442 Elevació de propostes de resolució de CASALS FELIU ANTONIO I 
RELACIÓ a resolucions. Aprovació de la baixa de liquidacions per import de 10.096,05 i 
aprovació de les liquidacions per import de 8.041,54€

 Decret núm. 2443 Elevació de propostes de resolució de LLINARES ORTOLA MARIA 
NIEVES a resolucions. Aprovació de la baixa de liquidacions per import de 3.063,69€ i 
aprovació de les liquidacions per import de 2.604,94€

 Decret núm. 2444 Autorització dels actes de processó CHORPUS CHRISTI
 Decret núm. 2445 Autorització de cercavila del Corpus a ASSOCIACIÓ FOLKLÒRICA 

RAVAL I VILA
 Decret núm.  2446 Autorització del sopar de Sant Joan a la JUNTA DE FESTERS DEL 

CRIST DE SANT ROC
 Decret núm. 2447 Autorització a CARITAS OLIVA el sopar de germanor dia 25/06/2011
 Decret núm. 2448 Autorització a la COMISSIÓ DE LA FALLA INSTITUT sopar d'estiu 

dia 25/06/11
 Decret núm. 2449 Assignació a JOSE VICENTE BENAVENT MORELL a la brigada de 

festes de l'Ajuntament. Designació a FELIPE JOSE TIMONER POUS com a cap de brigada 
de festes.

 Decret núm. 2450 Recàlcul fraccionament 3ª derrama CCUU Aigua Blanca IV, parcel·la 17 
D per aplicació del tipus d'interés de demora revisat, aplicació del 18 %d'IVA i devolució  
d'ingrés indegut de LAURA BARBER ARDID

 Decret núm. 2451 Recàlcul fraccionament 3ª derrama CCUU Aigua Blanca IV, parcel·la 17 
D per aplicació del tipus d'interés de demora revisat, aplicació del 18 %d'IVA i devolució  
d'ingrés indegut de JUAN JOSE BARBER ARDID

 Decret núm. 2452 Recàlcul fraccionament 3ª derrama CCUU Aigua Blanca IV, parcel·la 17 
D per aplicació del tipus d'interes de demora revisat, aplicació del 18 %d'IVA i devolució  
d'ingrés indegut de VICENTA BARBER ARDID

 Decret núm. 2453 Recàlcul fraccionament 3ª derrama CCUU Aigua BlancaIV, parcel·la 17 
D per aplicació del tipus d'interés de demora revisat, aplicació del 18 %d'IVA i devolució  
d'ingrés indegut de IRENE BARBER ARDID

 Decret  núm.  2454 Devolució a  VICENTE ESCRIVA CALATAYUD fiança dipositada 
addicionals a ZMT-2010 (entitat  22/Xiringuito KIM) i compensació amb part  de sanció  
econòmica

 Decret núm. 2455 Aprovació de la certificació núm. 6 i final de la Posta Sanitària- Barri 
marítim Platja d’Oliva a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA

 Decret  núm.  2456 Aprovació de la certificació núm. 1 de Pla Addicional  PPOS 2010: 
Reasfaltat i adequació diversos carrers en el municipi d’Oliva a PAVASAL EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS SA
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 Decret núm. 2457 Iniciació d'expedient núm. G/11/2011 de modificació del pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm. 2458 Aprovació de l'expedient de modificació de pressupost per generació de 
crèdits per ingressos

 Decret núm. 2459 Aprovació de la factura de VODAFONE ESPAÑA SAU per import de 
3.114,88 euros

 Decret núm. 2460 Aprovació de la factura de CABLEEUROPA SAU per import de 153,60
 Decret núm. 2461 Aprovació de la factura de VODFONE SAU per import de 1320,71
 Decret  núm.  2462  Aprovació  de  la  factura  de  AUMAR  SOCIEDAD  ANONIMA  per 

import de 31,96 euros
 Decret núm. 2463 Aprovació de la factura de AUMAR SA PER IMPORT DE 31,62 euros
 Decret núm. 2464 Imposició de sanció tributària a COTAINA ARGUDO, VICENTE EXP. 

200140000057038
 Decret núm. 2465 Adjudicació de contracte menor de prestació de serveis de manteniment 

de aplicacions informàtiques a favor de T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU per import  de 
21.099,64€

 Decret núm.  2466 Concedir  llicència d'ocupació de la via pública a FEDERICO VILA 
MASCARELL EXP. 000118/2011-LOVP

 Decret núm. 2467 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a EDIJAVEA SLU EXP. 
000120/2011-LOVP

 Decret  núm.  2468  Concedir  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  a  COMUNIDAD 
PROPIETARIOS JUAN ANTONIO MAYNS 6 Y 8, EXP. 000121/2011-LOVP

 Decret núm.  2469 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES OLIVA SLL EXP. 000123/2011-LOVP

 Decret núm.  2470 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a DAVID MORENO 
FERNANDEZL EXP. 000100/2011-LOVP

 Decret núm. 2471 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a CONSTRUCCIONES 
JUST EXP. 000114/2011-LOVP

 Decret  núm.  2472  Concedir  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  a  ALFREDO 
MARTINEZ E HIJOS EXP. 000112/2011-LOVP

 Decret  núm.  2473  Concedir  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  a  ALFREDO 
MARTINEZ E HIJOS EXP. 000104/2011-LOVP

 Decret  núm.  2474  Concedir  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  a  ALFREDO 
MARTINEZ E HIJOS EXP. 000109/2011-LOVP

 Decret  núm.  2475 Concedir  llicència  d'ocupació de la via pública  a ROSA ESTADES 
BAÑO EXP. 000116/2011-LOVP

 Decret núm. 2476 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a CONSTRUCCIONES 
VICENTE GOSP E HIJOS EXP. 000111/2011-LOVP

 Decret núm.  2477 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a JOSEP DOMENEC 
MALONDA MAS EXP. 000115/2011-LOVP

 Decret núm.  2478 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a MUÑOZ GOMEZ 
RAFAEL EXP. 000102/2011-LOVP

 Decret núm.  2479 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a LANCE STUART 
ALAN PEARSON EXP. 000107/2011-LOVP
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 Decret núm.  2480 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES OLIVA SA EXP. 000108/2011-LOVP

 Decret núm. 2481 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a JOAN VIDAL LLIDO 
EXP. 000106/2011-LOVP

 Decret núm. 2482 Sancions de trànsit
 Decret núm. 2483 Autoritzar el canvi de titularitat del gual emplaçat en el C/Càller núm. 

009, a nom de SALVADOR MONLEON CREMADES.
 Decret núm. 2484 Autoritzar el canvi de titularitat del gual emplaçat al carrer Puríssima, 6, 

a nom de VICENTA ANGELES MORERA BARRERES.
 Decret  núm.  2485  Adjudicar  al  Sr.  JUSTO  JAVIER  MENA  BORRAS  la  instal·lació 

temporal en la platja d'Oliva, tipus "tendals i hamaques" , Entitat núm. 15.
 Decret núm.  2486 Adjudicar al Sr.  JUSTO JAVIER MENA BORRAS, llicència per la 

instal·lació xiringuito en la platja d'Oliva, Entitat núm. 14.
 Decret  núm.  2487  Adjudicar  al  Sr.  RAFAEL  MENA  TORRES  la  instal·lació  de 

"Xiringuito" en la platja d'Oliva, Entitat núm. 16.
 Decret núm. 2488 Adjudicar al Sr. RAFAEL MENA TORRES la instal·lació temporal en 

la platja d'Oliva, tipus "tendals i hamaques", Entitat núm. 17.
 Decret  núm.  2489  Adjudicar  al  Sr.  JOSE  IGNACIO  TAPIA  LOPEZ  la  instal·lació 

temporal en la platja d'Oliva, tipus "tendals i hamaques", Entitat núm. 8.
 Decret  núm.  2490  Adjudicar  al  Sr.  JOSE  IGNACIO  TAPIA  LOPEZ  la  instal·lació 

temporal en la platja d'Oliva, tipus "Escola de Vela", Entitat núm. 19.
 Decret  núm.  2491  Adjudicar  al  Sr.  JOSE  IGNACIO  TAPIA  LOPEZ  la  instal·lació 

temporal a la platja d'Oliva, tipus "Escola de Vela", Entitat núm. 33.
 Decret  núm.  2492  Autoritzar  al  Sr.  SALVADOR  FENOLLAR  COTS  la  instal·lació 

temporal en la platja d'Oliva, tipus: "tendals i hamues", Entitat núm. 21.
 Decret  núm.  2493  Adjudicar  al  Sr.  SALVADOR  FENOLLAR  COTS,  la  instal·lació 

temporal en la platja d'Oliva, tipus "Xiringuito", Entitat núm. 20.
 Decret núm. 2494 Adjudicar al Sr. SANTIAGO CALATAYUD CLIMENT, la instal·lació 

temporal en l platja d’Oliva, tipus "Tendals i hamaques", Entitat núm. 11.
 Decret núm. 2495 Adjudicar al Sr. SANTIAGO CALATAYUD CLIMENT, la instal·lació 

temporal en la platja d'Oliva, tipus "Xiringuito", entitat núm. 10.
 Decret  núm.  2496  Adjudicar  al  Sr.  JOSE  FRASQUET  VIDAL,  en  representació  de 

KIKOTUR SL, la instal·lació temporal en l a platja d'Oliva, tipus "Tendals i hamaques", 
Entitat núm. 4.

 Decret  núm.  2497  Autoritzar  al  Sr.  JOSE  FRASQUET  VIDAL,  en  representació  de 
KIKOTUR SL, la instal·lació temporal en la platja d'Oliva, tipus "Xiringuito", Entitat núm. 
5.

 Decret núm. 2498 Autoritzar al Sr. PEDRO MORERA BERTOMEU i a la SOCIETAT DE 
COLOMBICULTURA "LA OLIVENSE", un sopar al carrer Navarra, dissabte, 25 de juny 
de 2011, en horari de 20 hores fins 1,00 hores.

 Decret núm. 2499 Procedir a l'arxiu de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística 
NÚM. 000036/2010-ERU, a nom del Sr. DAVID MARTINEZ HITA.

 Decret núm.  2500 Acordar l'arxiu de l’expedient de protecció legalitat urbanística núm. 
000093-ERU, a nom del Sr. JOAQUIN RAFAEL GALIANO GUILLEM.
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 Decret núm. 2501 Tenir-se l'Ajuntament d'Oliva per emplaçat en qualitat de demandat en 
el procediment jurisdiccional núm. 000279/2001 B.

 Decret núm.  2502 Declarar, als efectes legals oportuns, a EDIOLIVA PROMOCIONES 
SL, el desistiment de la seua petició de llicència d'ocupació de la via pública.

 Decret  núm.  2503  Declarar,  als  efectes  legals  oportuns,  a  PROMOCIONES  NUEVO 
SIGLO 2000 SL, el desistiment de la seua petició de llicència d'ocupació de la via pública a 
la Av. Sisteron.

 Decret núm. 2504 Aprovació del "Pla d’actuacions front a emergències en la disparada de 
focs artificials" (Castell de focs artificials) en Festes de Moros i Cristians d'Oliva 2011

 Decret núm. 2505 Aprovació del " Pla d’actuacions front a emergències en la disparada de 
focs artificials " (Desembarcament) en Festes de Moros i Cristians d'Oliva 2011

 Decret  núm.  2506 Desestimació de pretensions en sol·licituds  formulades  per empleats 
públics per considerar que són de plena aplicació les mesures extraordinàries per la reducció  
del dèficit públic

 Decret núm. 2507 Rectificació de Projecte de Reparcel·lació SECTOR referent a la finca  
inicial  núm.  32  i  finca  resultat  11-D  de  JOSE  FRANCISCO  IBIZA  MAYANS,  Y 
VICENTE IBIZA MAYANS

 Decret núm. 2508 Aprovació de la concessió d'ajudes a DOLORES LARROSA TORRES I 
RELACIÓ

 Decret  núm.  2509  Reconeixement  de  l'obligació  de  pagament  d'ajudes  a  RAFAEL 
CLIMENT COLLADO

 Decret núm.  2510 Aprovació de la cancel·lació de la bestreta de caixa fixa denominada 
ACF ALCALDIA (DA 0041/06)

 Decret núm.  2511 Autorització obertura i  constitució d'una bestreta de caixa fixa per a  
ALCALDIA per import de 3.005,06 euros

 Decret núm. 2512 Reconéixer ajuda econòmica individualitzada a favor de MARIANA V. 
STOICA i per la quantia de 175€.

 Decret núm. 2513 Autoritzar a l'AMPA DEL CP LLUÍS VIVES per a la celebració d'un 
sopar-festa de final de curs el 24/06/2011

 Decret núm.  2514 Adjudicar a ALL GOLF la instal·lació i  explotació tipus massatges. 
Entitat NÚM. 28

 Decret núm. 2515 Nomenar funcionari interí categoria agent de la P. Local a FRANCISCO 
JOSE LUZ LAGUNAS

 Decret núm. 2516 Encàrrec a GUILLERMO PONZODA IBIZA control i seguiment de la 
pena imposada a ALFREDO DE LA ROSA TORRES de servei social penitenciari

 Decret núm. 2517 Estimar la petició d'indemnització formulada per JEREMIE CAÑAMAS 
i percebre un indemnització de 1052,56€. Responsabilitat Patrimonial Ref. 40/10

 Decret núm. 2518 Aprovar i elevar a definitiva la liquidació de 793,72€ per trencament de 
farola davant del Bar Paco Soqueta i considerar a DEREK FRANCIS EDMUND resp. del 
sinistre. Exp. 18/10

 Decret núm. 2519 Aprovar les baixes de les liquidacions per import de 10759,38€ i aprovar 
les  devolucions  per  import  de  6645,03€ de Mª  AMPARO REQUENA FERNANDEZ i 
ALTRES
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 Decret  núm.  2520  Aprovar  les  liquidacions  per  import  de  4252,62€  i  aprovar  les 
devolucions per import de 3904,47€ d’ALBERTO CLIMENT JORDAN i ALTRES

 Decret núm. 2521 Aprovar les baixes de les liquidacions per import de 486,70€ de SILVIA 
CARDOZO BUSTOS

 Decret núm. 2522 Aprovar les baixes de les liquidacions per import de 9496,13€ i aprovar 
les liquidacions per import de 7827,56€ de ENRIQUETA BORRAS FAUS i ALTRES

 Decret núm.  2523 Acceptar la proposta de la P. Local per a procedir a la realització de 
controls preventius d'alcoholèmia a la Ctra. De Pego el 19/06/2011

 Decret núm.  2524 Concedir a FRANCESC SENDRA SEMPERE la Llicència Municipal 
per a la tinença d'animals perillosos NÚM. 941000002508346. NÚM. Registro Municipal 
AP 214/11

 Decret núm. 2525 Autoritzar a l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL RAVAL sopar a la plaça 
de Sant Roc el 02/07/2011

 Decret núm. 2526 Obligació legal de CONSTRUCCIONES JUST SA neteja de Parcel·la 
393 Pol. 5. Ordre d'Execució NÚM. 115/2011

 Decret núm. 2527 Obligació legal de MIGUEL BERNABEU MOLLA neteja de Parcel·la 
305 Pol. 5. Ordre d'Execució NÚM. 114/2011

 Decret núm. 2528 Obligació legal de MIGUEL BERNABEU MOLLA neteja de Parcel·la 
304 Pol. 5. Ordre d'Execució NÚM. 113/2011

 Decret núm. 2529 Obligació legal de VICENTA VIDAL LLORCA neteja de Parcel·la Ref. 
Cadastral 151102YJ5111S. Ordre d'Execució NÚM. 105/2011

 Decret núm.  2530 Obligació legal de JAVIER GADEA SAVALL neteja de Parcel·la 29 
Pol. 8. Ordre d'Execució NÚM. 108/2011

 Decret núm.  2531 Obligació legal  de FRANCISCO COSTA CUQUERELLA neteja de 
Parcel·la Ref. Cadastral 1312302YJ5111S0001LL. Ordre d'Execució NÚM. 107/2011

 Decret núm.  2532 Obligació legal  de FRANCISCO COSTA CUQUERELLA neteja de 
Parcel·la Ref. Cadastral 1312302YJ5111S0001PL. Ordre d'Execució NÚM. 106/2011

 Decret  núm.  2533 Obligació  legal  de  SALVADOR SALORT CAMARENA neteja  de 
Parcel·la Ref. Cadastral 1511101YJ5111S0001SL. Ordre d'Execució NÚM. 103/2011

 Decret núm. 2534 Obligació legal de ISABEL ABAD ABAD neteja de Parcel·la C/ Roger 
de Lauria 40. Ordre d'Execució NÚM. 101/2011

 Decret núm. 2535 Obligació legal de IBERDROLA SA neteja de Parcel·la Camí Collado 
22-B. Ordre d'Execució NÚM. 110/2011

 Decret  núm.  2536  Obligació  legal  de  VICENTA  MAYANS  MENGUAL  neteja  de 
Parcel·la 859 Pol. 5. Ordre d'Execució NÚM. 100/2011

 Decret núm. 2537 Obligació legal de ANA Mª FUSTER BALLESTER neteja de Parcel·la 
181 Pol. 24. Ordre d'Execució NÚM. 104/2011

 Decret núm. 2538 Obligació legal de VICENTE MONCHO SEMPERE neteja de Parcel·la 
349 Pol. 4. Ordre d'Execució NÚM. 79/2011

 Decret  núm.  2539  Obligació  legal  de  COMUNIDAD  PROPIETARIOS  PASEO 
GREGORIO MAYANS Y SISCAR 11 (rep. por ANTONIA PULIDO GUTIERREZ) picat i 
sanejat de la superfície afectada. Ordre d'Execució NÚM. 111/2011

 Decret  núm.  2540  Concedir  a  PERFECTO  BLAI  JORDA  llicència  urbanística  NÚM. 
0119/2011-OME
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 Decret núm. 2541 Concedir a JOSE ANTONIO SALVADOR ORTIZ llicència urbanística 
NÚM. 0104/2011-OME

 Decret  núm.  2542  Concedir  a  CDAD  PROP  ALCALDE  FCO  LLORCA  1  llicència 
urbanística NÚM. 0110/2011-OME

 Decret  núm.  2543 Concedir  a MANUEL GARRIDO MARTINEZ llicència  urbanística 
NÚM. 0108/2011-OME

 Decret  núm.  2544  Concedir  a  CDAD  PROP  PLAÇA  RIUET  DELS  FRARES  7 
representada por RAQUEL MOLL JORDA llicència urbanística NÚM. 0111/2011-OME

 Decret núm. 2545 Concedir a JOSE LUIS JORDA CATALA llicència urbanística NÚM. 
0116/2011-OME

 Decret  núm.  2546  Concedir  a  ROSA  ESTADES  BAÑO  llicència  urbanística  NÚM. 
0117/2011-OME

 Decret  núm.  2547  Desestimar  recurs  de  reposició  interposat  per  LAURA  LLORCA 
CLIMENT contra DA NÚM. 1299/11. EXP. NÚM. 045/2011-OME

 Decret núm.  2548 Desestimar recurs de reposició interposat  per JOAQUIN GALIANO 
GUILLEM contra DA NÚM. 1815/11. EXP. NÚM. 091/2010-OME

 Decret  núm.  2549  Desestimar  recurs  de  reposició  interposat  per  LAURA  LLORCA 
CLIMENT contra DA NÚM. 1817/11. EXP. NÚM. 020/2011-OME

 Decret  núm.  2550  Concedir  a  MARIA  GILABERT  GARCIA  i  a  FRANCISCO 
GILABERT GARCIA llicència de segregació de la Parcel·la 3A de la UA Canyades-7

 Decret  núm.  2551 Concedir  a  SILVANA VANESSA FALCONE BAQUE llicència  de 
segona ocupació en Av. Morer 6. NÚM. Urbanisme 062/2011-LO

 Decret núm. 2552 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per la prestació 
del servei de Guarderia Infantil Municipal del mes de maig 2011. La liquidació total es de 
14197,94€

 Decret  núm.  2553 Aprovació plec  clàusules  Econòmiques Administratives i  Tècniques, 
aprovació  exp.  de  contractació  i  aprovació  de  les  despeses  de  Vivenda  Tutelada  ref.  
SERV/SEC/20-2010

 Decret núm. 2554 Col·locació per RAMON RODRIGUEZ GONZALEZ Y OTROS (TTES 
INTERNACIONES HERMANOS RODRIGUEZ) d'una tapa de registre per al tancament de 
la caixa general de protecció.

 Decret núm.  2555 Confeccionar documents comptables corresponents per a la correcció 
immediata del compte justificatiu del Campament d'Estiu 2009 i saldar l'import que es va 
quedar pendent de justificar en l'exercici 2009 de 26,50€

 Decret  núm.  2556  Aprovar  la  nòmina  del  personal  al  servei  d'aquest  Ajuntament 
corresponent al mes de juny de 2011 per import total brut de 1092304,91€

 Decret núm.  2557 Aprovar la liquidació núm. 9900665990756 amb codi 066 presentada 
pel Ministeri de Medi Ambient, SERVEI PROVINCIAL DE COSTES D'ALACANT per 
import de 17,80€

 Decret núm. 2558 Aprovar i reconéixer les obligacions de la relació núm. 057/2011 R de 
factures per l'import de 7466,66€

 Decret núm. 2559 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per la prestació 
del  servei  de  Guarderia  Infantil  Municipal  del  mes  de  juny 2011.  La  liquidació  és  de 
13904,55€ (1053,3€ de bonificacions i 12851,25€ de liquidació total)
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 Decret  núm.  2560  Aprovar  les  despeses  financeres  per  comissions  de  manteniment  i 
administració emeses per BANESTO per import de 72,26€

 Decret  núm.  2561  Aprovar  les  despeses  financeres  per  comissions  de  manteniment  i 
administració emeses per BANESTO per import de 35,02€

 Decret  núm.  2562  Aprovar  al  concepte  no  pressupostari  4191  l'import  de  68,44€ 
corresponent a la domiciliació errònia d'un rebut de Telefònica de data 16/06/2011 emes pel 
BBVA

 Decret núm. 2563 Aprovar les despeses financeres per cobrament quota targeta VISA (VIA 
T) emesos per la CAIXA per import de 12,00€

 Decret núm. 2564 Aprovar les despeses financeres per comissió d'ús del datàfon (Serveis 
Esportius) emeses per LA CAIXA per import de 96,08€

 Decret núm. 2565 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  2748212  a  nom de  ISABEL 
TORRES NUÑEZ. Exp. 20010000055669

 Decret núm. 2566 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 1226464 a nom de ANA MARIA 
PEREZ MARTINEZ. Exp. 20010000055760

 Decret núm. 2567 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  1225761  a  nom  de  MARIA 
ROSARIO TORTOSA GREGORI. Exp. 20010000055642

 Decret núm. 2568 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  3366283 a  nom de  NORMA 
FRANCES CARR. Exp. 20010000051781

 Decret núm. 2569 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 1221422 a nom de HEREDEROS 
DE TERESA NUÑEZ COLLADO. Exp. 20010000055658

 Decret núm. 2570 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  2700048  a  nom  de 
PROMOCIONES MAINPAL SL. Exp. 20010000055693

 Decret núm. 2571 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  1222053  a  nom  de  YVES 
ALEXANDRE FERRARIS. Exp. 20010000055674

 Decret núm. 2572 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 1214354 a nom de JOSE LUIS 
MORANT PEIRO. Exp. 20010000055753

 Decret núm. 2573 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  1221422  a  nom  de  ANGEL 
MANUEL TORRES. Exp. 20010000055655

 Decret núm. 2574 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  1221422  a  nom de  ISABEL 
TORRES NUÑEZ. Exp. 20010000055662

 Decret núm. 2575 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  1229253  a  nom  de  JUAN 
ANTONIO MARTINEZ ROMERO. Exp. 20010000055673
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 Decret núm.  2576 Que no es liquide ni es reconega el dret en comptabilitat de l'impost 
sobre l'increment de valor de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 2820348 
a nom de JUAN CARLOS BECERRA ROMERO. Exp. 20010000055668

 Decret núm. 2577 Declarar prescrit el dret d'aquest Ajuntament per exigir el pagament de 
l'Impost  sobre  l'increment  de  valor  de  terrenys  de  nat.  urbana  núm.  fix  1227345  de 
MANUELA LILLO GONZALEZ. Exp. 20010000057650

 Decret núm. 2578 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 1225938 a nom de SEBASTIAN 
LARROSA BARRULL. Exp. 20010000056994

 Decret núm. 2579 Declarar prescrit el dret d'aquest Ajuntament per exigir el pagament de 
l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de nat. urbana núm. fix 2403523 de JUAN 
ANTONIO PASCUAL ESCRIVA. Exp. 20010000056978

 Decret núm. 2580 Declarar prescrit el dret d'aquest Ajuntament per exigir el pagament de 
l'Impost  sobre  l'increment  de  valor  de  terrenys  de  nat.  urbana  núm.  fix  2482436  de 
NICOLASA RUIZ GALLEGO. Exp. 20010000057561

 Decret núm. 2581 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  2682213  a  nom  de  KLAUS 
DIETER BORNIG. Exp. 20010000055439

 Decret núm. 2582 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 1226710 a nom de KATHLEEN 
JUNE GRIMWOOD. Exp. 20010000055746

 Decret núm. 2583 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat.  urbana de l'objecte  tributari  núm.  fix  2624508 a  nom de GEORGE 
MAXIM. Exp. 20010000055763

 Decret núm. 2584 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 1223504 a nom de JONATHAN W. 
EDWARD MEEK. Exp. 2001000005729

 Decret núm. 2585 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  1214405  a  nom  de  JUAN 
FRANCISCO RAMON SERVER. Exp. 20010000056826

 Decret núm. 2586 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 2762342 a nom de HILSAN SL. 
Exp. 20010000057001

 Decret núm.  2587 Que no es liquide ni es reconega el dret en comptabilitat de l'impost 
sobre l'increment de valor de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 3147152 
a nom de BIG BUSINESS EVERGREEN SA. Exp. 20010000057590

 Decret núm. 2588 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 3261687 a nom de JUAN CARLOS 
CALABRIA SANCHEZ. Exp. 20010000057676

 Decret núm. 2589 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 3001175 a nom de MERCEDES 
VIDAL PONS. Exp. 20010000057764

 Decret núm. 2590 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat.  urbana de l'objecte tributari  núm. fix 1221600 a nom de ENRIQUE 
CUESTA. Exp. 20010000057331
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 Decret núm. 2591 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 3189678 a nom de AIGO CLARA 
SL. Exp. 20010000057065

 Decret núm. 2592 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 1229560 a nom de CAPELLINO 
SEGURIDAD SA. Exp. 20010000057053

 Decret núm. 2593 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  3190342  a  nom  de  VIEIA 
URBANA SL. Exp. 20010000057048

 Decret núm. 2594 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 1223504 a nom de CASSIE JANE 
LEARI. Exp. 20010000057031

 Decret núm. 2595 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  3190472  a  nom  de  GRUPO 
PROMOTOR 3000 MARTIN SL. Exp. 20010000056996

 Decret núm. 2596 Incoar exp. per procedir a la confiscació parcial de la fiança dipositada 
per URBANIZACIONES VILLORA CONSTRUCCIONES SL (URVICO SL) mitjançant 
aval bancari d'IBERCAJA per import de 9755,17€ per garantir l'execució de les obres de 
millora d'ús vorera

 Decret núm. 2597 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  1221600  a  nom de  CARME 
CHRISTIANE CUESTA. Exp. 20010000057372

 Decret núm. 2598 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  3190334  a  nom  de  VILEIA 
URBANA SL. Exp. 20010000057636

 Decret núm. 2599 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 1220116 a nom de MONTSERRAT 
PERIS BARRERES. Exp. 20010000057046

 Decret núm. 2600 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys  de nat.  urbana  de l'objecte  tributari  núm.  fix  3001533 a  nom de  MIGUEL 
CHAMORRO VILCHES. Exp. 20010000057762

 Decret núm. 2601 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys  de nat.  urbana  de l'objecte  tributari  núm.  fix  3001175 a  nom de  MIGUEL 
CHAMORRO VILCHES. Exp. 20010000057763

 Decret núm. 2602 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 1216335 a nom de HEREDEROS 
DE VICENTA PERICAS LLACER. Exp. 20010000056976

 Decret núm. 2603 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 3261978 a nom de BIG BUSINESS 
EVERGREEN SA. Exp. 20010000057680

 Decret núm. 2604 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 1216335 a nom de SALVADOR 
GARNELO PERICAS. Exp. 20010000056977
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 Decret núm. 2605 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  1226009  a  nom  de  SARAH 
LOUISE ALLKINS. Exp. 20010000056700

 Decret núm. 2606 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat.  urbana de l'objecte tributari  núm. fix 1215714 a nom de CLAUDIO 
ANTONIO SILVA CORDOVA. Exp. 20010000056697

 Decret núm. 2607 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  1221600  a  nom  de  MARIE 
TRINITE CUESTA. Exp. 20010000057340

 Decret núm. 2608 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  l'objecte  tributari  núm.  fix  3279824  a  nom  de 
PROMOCIONES MIG OLIVA SL. Exp. 20010000056973

 Decret núm.  2609 Que no es liquide ni es reconega el dret en comptabilitat de l'impost 
sobre l'increment de valor de terrenys de nat. urbana de l'objecte tributari núm. fix 3001641 
a nom de INMUEBLES Y CASAS DE OLIVA SL. Exp. 20010000056972

 Decret núm.  2610 Autoritzar inici  de procediment sancionador a DANA ALAN ILAN 
(Exp. 20010000055400) i ALTRES per infraccions tributàries derivades de la realització 
d'actuacions per dilatar, entrebancar o impedir les actuacions d'aquesta administració.

 Decret núm.  2611 Autoritzar inici  de procediment sancionador a DANA ALAN ILAN 
(Exp.  20010000055400)  respecte  infraccions  tributàries  derivades  de  la  regularització 
efectuada mitjançant comprovació limitada

 Decret núm.  2612 Aprovar la certificació de l'obra ref. a Consolidació i Reparació de la 
fàbrica  de  Tapial  pertanyent  als  trams  originals  conservats  en  mal  estat  de  la  muralla 
oriental del Palau dels Comtes d'Oliva. Obra adjudicada en DA 1029/11

 Decret núm. 2613 Aprovar la certificació de l'obra ref. a Trinquet d'Oliva. Obra adjudicada 
en DA 4093/10

 Decret núm. 2614 Aprovar la liquidació de la Taxa per la retirada i eliminació de residus 
sòlids urbans de SANTIAGO CREMADES MAÑO (núm. fix 3221229) i ALTRES

 Decret núm. 2615 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
DAVID ABSON. Exp. de constrenyiment 2007 Exp. 20000068

 Decret  núm.  2616 Autoritzar  als  FESTERS DEL SANT FRANCESC representats  per 
ESPERANZA LEON GRACIA sopar al carrer Plus Ultra el dissabte 09/08/2011. S'autoritza 
Ovp, prohibició d'aparcament i tall del trànsit.

 Decret núm. 2617 Iniciar expedient per a cobrir temporalment el lloc de telefonista amb la 
persona de major mèrit a la borsa de treball mentre estiga de baixa per maternitat la Sra. Mª 
CARMEN VIVES RIPOLL

 Decret núm.  2618 Concedir  a HECTOR NAVARRO MARTI comissió de serveis com 
agent de la policia local en aquest ajuntament durant 3 mesos o fins que desapareguen les  
causes que motiven aquest nomenament

 Decret núm. 2619 Aprovar la relació núm. 055/2011 de factures per import de 10715,31€
 Decret  núm.  2620  Autoritzar  al  CLUB  TRIATLÓ  OLIVA  representat  pel  senyor 

FRANCESC  PARRA  OLTRA  la  celebració  de  la  XXIII  Edició  de  Triatló  d'Oliva  el 
18/09/2011
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 Decret núm. 2621 Aprovar i imposar a ABDELLAH GHZAQUI com a responsable de la 
comissió de les infraccions en matèria de neteja viària descrites a l'escrit de denúncia de la  
Policia Local, una sanció de 60€. Qualificar la infracció comesa com a lleu. Exp. IO núm.  
06/11

 Decret núm. 2622 Aprovar i imposar a FRANCISCO MIGUEL ALCARAZ PEREZ com a 
responsable de la comissió de les infraccions administratives descrites a l'acta de la Policia  
Local, una sanció de 60€. Qualificar la infracció comesa com a lleu. Exp. IO núm. 18-11

 Decret  núm.  2623 Aprovar  i  imposar  a  ALFREDO HERNANDEZ CABRERA com a 
responsable d'exercir la venda ambulant descrita a l'escrit de denúncia de la Policia Local,  
una sanció de 600€. Qualificar la infracció comesa com a lleu. Exp. IO núm. 53/10

 Decret núm. 2624 Aprovar i imposar a LAHBIB BELHADRI com a responsable d'exercir 
la venda ambulant descrita a l'escrit de denúncia de la Policia Local, una sanció de 600€.  
Qualificar la infracció comesa com a lleu. Exp. IO núm. 60/10

 Decret núm.  2625 Adjudicar definitivament llocs de venda no sedentària a la zona de la 
Mitja Galta a CARLOS RUBIO GOMEZ (LLOC 1 - 4 METRES) I ALTRES

 Decret  núm.  2626  Concedir  autorització  a  SALVADOR  PAU  GONZALEZ  venda  de 
xurros immediacions Càmping Pepe i Ole

 Decret núm. 2627 Concedir autorització a MIGUEL SEMPERE CAMARASA lloc venda 
de xurros a la Plaça d'Europa (Platja d'Oliva)

 Decret núm. 2628 Concedir a ANGELES CANET MARTINEZ llicència segona ocupació 
Passeig Rei Jaume I 3-1-3 núm. Urbanisme 063/2011-LO

 Decret núm. 2629 Aprovar la baixa de liquidacións per import de 4329,64€, liquidacións 
per import de 338,25€ i les devolucions de 5298,00€ de GAMARSAN INVEST 56 SL (exp. 
20010000058124) i ALTRES

 Decret  núm.  2630  Declarar  la  finalització  del  procediment  de  concessió  de  llicència 
municipal d'activitat com a llavador manual de cotxes en parcel·la 24 pol 3 C/ Forn de la  
Calç 9 a nom de ESTEBAN GONZALEZ BAÑO (exp.  LA 126/2009) per tancament i  
trasllat de l'activitat

 Decret núm. 2631 Declarar la incompatibilitat de les obres objecte de l'exp. de RLU 1/08 
contra PURIFICACION MARTIN ORTEGA pel tancament dels tres costats lliures d'una 
marquesina mitjançant la instal·lació de finestrals

 Decret  núm.  2632  Nomenament  de  NATALIA  PONS  MESTRE  com  a  funcionaria 
interina, categoria TELEFONISTA

 Decret núm. 2633 Aprovació de les hores de reducció de 3 dies de la setmana de Moros i 
Cristians en un dia lliure i establiment d'horari especial.

 Decret núm.  2634 Concessió de llicència urbanística a CONSTRUCCIONES HISPANO 
GERMANAS. Exp. 00030/2011-OMA

 Decret núm. 2635 Concessió de llicència urbanística a JUAN VICENE JIMENEZ SAEZ. 
Exp. 00037/2011-OMA

 Decret núm. 2636 Concessió de llicència urbanística a GAS NATURAL CEGAS SA. Exp. 
00026/2011-OMA

 Decret núm. 2637 Concessió de llicència urbanística a GAS NATURAL CEGAS SA. Exp. 
00033/2011-OMA
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 Decret núm.  2638 Concessió de llicència urbanística a CONSTRUCCIONES HISPANO 
GERMANAS. Exp. 00042/2011-OMA

 Decret núm. 2639 Concessió de llicència urbanística a VICENTA MAYANS MENGUAL 
Exp. 000123/2011-OME

 Decret  núm.  2640  Concessió  de  llicència  urbanística  a  FRANCISCO  BERTOMEU 
COTAIN Exp. 00122/2011-OME

 Decret  núm.  2641  Concessió  de  llicència  OVP a  DAVID BARROJO  VALLES.  Exp. 
000074/2011-LOVP

 Decret  núm.  2642  Concessió  de  llicència  urbanística  a  COLEGIO  EL  REBOLLET 
COOPERATIVA VALENCIA. Exp. 000110/2011-LOVP

 Decret  núm.  2643  Concessió  de  llicència  de  segona  ocupació  a  RAFAL LUIS  DIAZ 
IGLESIAS. Exp. 000068/2011-LO

 Decret  núm.  2644  Concessió  de  llicència  de  segona  ocupació  de  SARAH  LOUISE 
ALLKINS.

 Decret núm. 2645 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient de protecció de la legalitat 
urbanística  núm.  000096/2010-ERU  de  CONSTRUCCIONES  Y  REFORMAS 
CAPELLINO SL

 Decret  núm.  2646  Incoació  de  procediment  de  declaració  d'estat  de  ruïna  imminent 
d'edifici en P. Francisco Brines 8 de JUAN BAUTISTA SIVERA MONZO

 Decret  núm.  2647  Aprovació  de  l'anul·lació  dels  documents  de  reconeixement  de  les 
obligacions  núm.  201100018005  i  201100020470.  Reconéixer  l'obligació  i  aprovar  la 
despesa de la factura 0000226 de CALEFACCIÓ I FONTANERIA CAMACHO SL

 Decret núm. 2648 Aprovació de la relació núm. 056/2011 R per valor de 359,48€
 Decret núm. 2649 Aprovació de factures de GRUPO INTERDOMINIOS SA per import de 

205,32€
 Decret núm. 2650 Aplicació al pressupost el Reconeixement de l'obligació de les factures 

de la RELACIÓ 058/2011REX 02/2011 per import de 289460,82€
 Decret núm.  2651 Aprovació de la certificació núm. 10 del "CENTRO POLIVALENTE 

DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES" EXP. E/02TEL/2009/M/2988
 Decret núm. 2652 Denegació de l'obertura de comerç al detall el divendres 22 de juliol de 

2011  i  desestimació  de  la  petició  formulada  per  LA  ASOCIACION  DE 
SUPERMERCADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

 Decret núm.  2653 Concessió a ISABEL GISBERT OROVIG comissió de serveis per a 
prestar serveis com a agent d'estiu de la policia local a Oliva

 Decret  núm.  2654  Denegació  del  servei  d'ajuda  a  domicili  sol·licitat  per  VICENTA 
PARDO LLORET

 Decret núm.  2655 Reconéixer l’obligació a favor de DOLORES LARROSA TORRES i 
relació  per  les  quanties  relacionades  amb  càrrec  a  les  ajudes  concedides  i  ordre  de 
pagament.

 Decret núm. 2656 Ordre de pagament de la relació de factures REL 058/2011 REX 2/2011
 Decret  núm.  2657  Ordre  de  pagament  a  les  associacions  LLAR  DE  JUBILATS  I 

PENSIONISTES D'OLIVA I RELACIÓ les quantitats corresponents al 50% de l'import de 
les subvencions
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 Decret núm. 2658 Concessió d'ocupació de la via publica a RAFAEL MUÑOZ GOMEZ. 
Exp. 00128/2011-LOVP

 Decret núm. 2659 Concessió d'ocupació de la via publica a RAFAEL MUÑOZ GOMEZ. 
Exp. 00127/2011-LOVP

 Decret  núm.  2660  Concessió  d'ocupació  de  la  via  publica  a  VICENTE  MANUEL 
SALELLES MATEU. Exp. 00129/2011-LOVP

 Decret núm. 2661 Concessió d'ocupació de la via publica a PERFECTO BLAI JORDA . 
Exp. 00131/2011-LOVP

 Decret núm. 2662 Concessió de llicència urbanística a GAS NATURAL CEGAS SA exp. 
000025/2011-OMA

 Decret núm. 2663 Concessió de llicència urbanística a BAMASA SA exp. 000038/2011-
OMA

 Decret núm. 2664 Elevació de propostes de resolució a resolució, aprovació de la baixa de 
liquidacións per import de 2.564,88€, aprovació de la liquidació de liquidacións per import 
de 4.424,99€ i devolucions per import de 4.525,62€

 Decret núm. 2665 Declaració de l'obligació legals de mantindre les condicions de salut i  
salubritat i obligació de realització d’obres d'adequació a EMILIO GARCIA BERTOMEU. 
Exp.OE 126/2011

 Decret núm. 2666 Declaració de l'obligació legals de mantindre les condicions de salut i  
salubritat i obligació de realització d’obres d'adequació a ISABEL TORRES SOLER. Exp. 
OE 124/2011

 Decret núm. 2667 Declaració de l'obligació legals de mantindre les condicions de salut i  
salubritat i obligació de realització de obres d'adequació a SALVADOR SISCAR CISCAR 
Exp.OE 123/2011

 Decret núm. 2668 Declaració de l'obligació legals de mantindre les condicions de salut i  
salubritat  i  obligació  de  realització  de  obres  d'adequació  a  FRANCISCO  ESCRIVA 
MESTRE Exp. OE 122/2011

 Decret núm. 2669 Autorització a LA FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D'OLIVA 
per a la instal·lació de cabiles en els llocs indicats,  de barres de servei de begudes i de  
consum

 Decret núm. 2670 Autorització al CLUB DE NATACIó D'OLIVA de la celebració de II  
Travessia d'Estiu

 Decret  núm.  2671  Imposició  de  sanció  tributària  a  AGUSTIN  COCA  TORRES  exp. 
20010000057453

 Decret núm. 2672 Contractació per al desenvolupament de l'obra d'interés general i social  
"ATENCIÓ AL CIUTADÀ 2011" a MARIA VICENTE TEREZ PONS I RELACIÓ

 Decret núm. 2673 Contractació per al desenvolupament de l'obra d'interés general i social  
"EMPRENDER PYMES: ECONOMIA OLIVA 2011 " a ALICIA GONZALEZ LOPEZ

 Decret núm. 2674 Aprovació de l'autoliquidació de EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL 
DE  VALÈNCIA-BOP  per  la  inserció  de  l'anunci  de  licitació  de  l'expedient  per  a  la 
contractació del serveis profesionals de monitors per a l'habitatge tutelat

 Decret núm. 2675 Desestimació de la petició d'indemnització d’ADOLFINA MARTINEZ 
AYALA per considerar que no concorren els requisits legals. Exp. 05/11
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 Decret núm.  2676 Autorització a L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL SECTOR 5 per a la 
celebració de sopar i karoke al C/ Avinyó dia 08/07/2011

 Decret núm. 2677 Declaració del vehicle abandonat en la via pública. Exp. Va 1499/11 DE 
JUAN JOSE MARIN MORENO

 Decret núm.  2678 Declaració del vehicle abandonat en la via pública. Exp. Va 1498/11 
d’AMPARO RODRIGUEZ QUIROS

 Decret núm. 2679 Declaració del vehicle abandonat en la via pública. Exp. Va 1476/11 de 
PERFECTO MONCHO PARIS

 Decret núm. 2680 Declaració del vehicle abandonat en la via pública. Exp. Va 1441/11 de 
JESUS JIMENEZ GARRIDO

 Decret núm. 2681 Declaració del vehicle abandonat en la via pública. Exp. Va 1479/11 i 
VA 1480/11

 Decret núm. 2682 Declaració del vehicle abandonat en la via pública. Exp. Va 1474/11 de 
ANA MORENO JUST

 Decret núm.  2683 Devolució d'aval dipositat per ALFREDO MARTINEZ E HIJOS, SL 
per obres de reforma i adequació de enllumenat públic

 Decret  núm.  2684  Concessió  fraccionament  de  deute  tributari  autoliquidació 
49/OVPMS/2011 i 92/OVPMS/2011

 Decret núm. 2685 Concessió de fraccionament de deute per sanció urbanística. Exp. 15/09 
de JOAQUN CERVERA MENGUAL

 Decret núm. 2686 Elevació de propostes de resolució a resolució, aprovació de la baixa de 
liquidacións per import de 12,794,78€, aprovació de la liquidació de liquidacións per import 
de  3.798,73€  i  devolucions  per  import  de  2,399,23€  de  DAVER  GUIDO  ERNEST 
HECTOR I RELACIÓ.

 Decret núm. 2687 Concessió d'autorització de venda de joguets i samarretes infantils en 3 
carrets a MARIA ELENA GOMEZ LEYDA

 Decret  núm.  2688 Concessió  d'autorització  de  venda de globus i  joguets  menuts  en  2 
carrets a PEDRO JOSE NICOLAS LOPEZ

 Decret núm. 2689 Concessió de venda de globus i joguets menuts en 4 carrets a MARIA 
LOPEZ MARTINEZ

 Decret  núm.  2690 Concessió  d'autorització  de  venda de globus i  joguets  menuts  en  4 
carrets a OLEGARIO TEIJIDO CANCELO

 Decret  núm.  2691 Concessió  d'autorització  de  venda de globus i  joguets  menuts  en  3 
carrets a MARTI NICOLAS LOPEZ

 Decret núm. 2692 Concessió d'autorització de venda CHURROS en parada de 2x3 m dies 
22 i 23 de juliol front a quiosc Pepe a MIGUEL SEMPERE CAMARASA

 Decret  núm.  2693 Concessió d'autorització de venda de CHURROS dia  22 de juliol  a 
MIGUEL SEMPERE CAMRASA en la Mitja Galta

 Decret núm. 2694 Concessió de llicència de 2ª ocupació a JULIAN WAUDBY SYKES
 Decret núm. 2695 Concessió de llicència de 2ª ocupació a COSTICA POPA
 Decret  núm.  2696  Concessió  de  llicència  de  2ª  ocupació  a  DOLORES  SANTIAGO 

MARIN
 Decret núm. 2697 Concessió de llicència de 2ª ocupació a CARMEN MARIN MARIN
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 Decret  núm.  2698  Concessió  de  llicència  de  2ª  ocupació  a  REMEDIOS  GARCIA 
JIMENEZ

 Decret núm. 2699 Acord de sobreseïment i arxiu d'expedient de restauració de la legalitat 
urbanística núm. 4/09 de CONCECPION PATRICIA LLORCA ESCORTELL

 Decret  núm.  2700 Desestimació  de  la  petició  d'indemnització formulada  per  MIGUEL 
ANGEL BORRAS SARRIO al considerar que no concorren els requisits legals

 Decret núm. 2701 Realització de controls preventius de alcoholèmia dies 1 i 3 de juliol
 Decret núm.  2702 Pagament a LINEA DIRECTA ASEGURADORA 240,16€ per danys 

causats per la grua municipal a vehicle particular
 Decret núm. 2703 Incoació d'expedient sancionador núm. OC. 01/11 a JULIO ALEMANY 

CAMPS
 Decret núm. 2704 Incoació d'expedient sancionador núm. OC. 02/2011 de TRANSPORTS 

GERMANS MONTANER ESCOLANO SL
 Decret núm.  2705 Incoació d'expedient sancionador núm. OC. 03/2011 de EL ALLALII 

MAATIQ
 Decret núm. 2706 Incoació d'expedient sancionador núm. OC. 04/2011
 Decret núm.  2707 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarat incobrables de 

RUSSEL JAMES FINNIGAN (Taxa fem 2004)
 Decret  núm.  2708  Procedir  a  l’arxiu  d'expedient  20010000056999  de  comprovació 

limitada de EVERGREEN BIG BUSINESS
 Decret núm. 2709 Procedir a l’arxiu d'expedient 2001000057644 de comprovació limitada 

de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES RABRELL SL
 Decret  núm.  2710  Inici  d'actuacions  de  comprovació  limitada  sobre  MOR  DESAR 

URBANISTICOS SL I RELACIO
 Decret núm. 2711 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment del 

valor dels terrenys de ANDRES RAMOS GARCIA
 Decret núm. 2712 Aprovació d'imposició de sanció tributària a COSTA SENDRA JUAN 

exp. 2001000057706
 Decret núm. 2713 Autorització a la FILADA ALMORÀVITS celebració de sopar a l'antic 

Restaurant Clotal dia 09/07/2011
 Decret núm.  2714 Aprovació de factura de TELEFONICA ESPAÑA SA corresponent a 

serveis de veu de 01/06/2011 a 30/06/2011 i serveis de ADSL del 01/05/2011 al 31/05/2011
 Decret núm. 2715 Aprovació de la despesa corresponent a factures de GALP ENERGIA 

ESPAÑA SAU per subministrament de combustible per import de 5.326,67€
 Decret núm. 2716 Autorització de celebració d'actes setmana de festes de Moros i cristians 

a LA FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D'OLIVA
 Decret  núm.  2717 Estimar  la  petició  d'indemnització  formulada  per  MARIA NIEVES 

BRINES LATORRE reconeixent-li el dret a percebre una indemnització de 59,80€. Exp. 
responsabilitat patrimonial ref. 11/11

 Decret núm.  2718 Concedir  a HOWARD CAMPBELL FENWICK llicència de segona 
ocupació en C/ Les Torres, 24. Núm. Urbanisme 051/2011-LO

 Decret  núm.  2719  Declarar  l'obligació  legal  de  JULIA GARCIA  JIMENEZ neteja  de 
parcel·la C/ Ernesto Paulino, 21. Ordre d'Execució 131/2011
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 Decret  núm.  2720  Declarar  l'obligació  legal  de  FRANCISCO  MIGUEL  COLOMAR 
GIRAU i ISABEL LLORCA CHORRO neteja de Parcel·la 252 Pol 6. Ordre d'Execució 
130/2011

 Decret núm. 2721 Declarar l'obligació legal de EMILIO GARCIA BERTOMEU neteja de 
Parcel·la 328 Pol 6. Ordre d'Execució 129/2011

 Decret núm. 2722 Declarar l'obligació legal de VICENTA BERTOMEU VERDU neteja de 
Parcel·la 172 Pol 6. Ordre d'Execució 128/2011

 Decret núm. 2723 Declarar l'obligació legal de ISABEL NAVARRO GARCIA neteja de 
Parcel·la 173 Pol 6. Ordre d'Execució 127/2011

 Decret núm. 2724 Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa de sol, subsòl o 
vol de la via pública municipal de HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU per import de 
2814,38€. Període: 4ºTR-2010

 Decret núm. 2725 Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa de sol, subsòl o 
vol de la via pública municipal de HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU per import de 
4142,50€. Període: 1ºTR-2011

 Decret núm. 2726 Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa de sol, subsòl o 
vol  de  la  via  pública  municipal  de  FRANCE TELECOM ESPAÑA SA per  import  de 
277,31€. Període: 4ºTR-2010

 Decret núm. 2727 Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa de sol, subsòl o 
vol  de  la  via  pública  municipal  de  FRANCE TELECOM ESPAÑA SA per  import  de 
158,97€. Període: 1ºTR-2011

 Decret núm. 2728 Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa de sol, subsòl o 
vol de la via pública municipal de CABLEUROPA SAU per import de 2629,05€. Període: 
4ºTR-2010

 Decret núm. 2729 Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa de sol, subsòl o 
vol de la via pública municipal de CABLEUROPA SAU per import de 2558,86€. Període: 
1ºTR-2011

 Decret  núm.  2730  Aprovar  despeses  caixa  del  mes  de  juny-2011  (subministraments  i 
altres) per import de 607,97€

 Decret núm. 2731 Concedir a VICENTE PONS VICENS llicència de primera ocupació en 
Pda. Devesa Pol 12 Parcel·la RU00444. Núm. Urbanisme 060/2011-LO

 Decret núm. 2732 Aprovar nòmina complementaria corresponent al mes de juny de 2011 
per import brut de 1996,47€ (líquid de 1716,371€)

 Decret núm.  2733 Aprovar la factura emesa per la mercantil adjudicatària de la direcció  
d'instal·lacions (electricitat i aire condicionat) de les obres del Centre Polivalent d'Activitats 
Socioculturals, JOMA INGENIERIA Y MONTAJES SL per import de 10460,40€

 Decret núm.  2734 Aprovar la factura emesa pel director de les obres Centre Polivalent 
d'Activitats Socioculturals, JOAN MIQUEL GARCIA PEREZ per import de 6175,35€

 Decret núm. 2735 aprovar les despeses relacionades en remesa de rebuts domiciliats juny 
2011 per l'import de 105,55€

 Decret  núm.  2736 Aprovar  les  despeses  bancàries  per  les  operacions rebutjades  per  el  
cobrament de rebuts de GOMEZ ARGUDO, SOFIA Y BETKA TOLEDO, NADIR (taxa 
guarderia infantil) per l'import de 4,72€
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 Decret núm.  2737 Aprovar les despeses relacionades per la remesa de rebuts domiciliats 
maig de 2011 per l'import de 107,68€

 Decret  núm.  2738 Concessió  a  PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES OLIVA SA 
llicència per a l'ocupació de la via publica. Exp. 000133/2011-LOVP

 Decret núm. 2739 Concessió a JOAN VIDAL LLIDO llicència per a l'ocupació de la via 
publica. Exp. 000132/2011-LOVP

 Decret  núm.  2740  Concessió  a  VICENTE  MAYANS  MENGUAL  llicència  per  a 
l'ocupació de la via publica. Exp. 000134/2011-LOVP

 Decret  núm.  2741  Aprovar  la  relació  de  factures  núm.  061/2011  R  per  import  de 
28493,11€

 Decret núm. 2742 Constitució de la Junta de Portaveus i les seues funcions
 Decret  núm.  2743  Nomenament  de  Regidors  com  a  responsables  de  les  delegacions 

específiques i atribucions
 Decret núm. 2744 Delegació en la Junta de Govern local d'atribucions de l'Alcaldia
 Decret núm.  2745 Atribució de la delegació en matèria d'Hisenda i Béns municipals al  

segon Tinent d'Alcalde i membre de la Junta de Govern Local Sr. JUAN FRANCISCO PI 
APARICI

 Decret núm. 2746 Atribució de la delegació en matèria de disciplina urbanística al segon 
tinent  d'Alcalde  i  membre  de  la  Junta  de  Govern  Local  Sr.  JUAN  FRANCISCO  PI  
APARICI

 Decret  núm.  2747  Nomenar  funcionari  en  propietat  categoria  Tècnic  Especialista 
Biblioteari a JOSE LUIS LOPEZ PARRA

 Decret  núm.  2748 Encomanar  a  l'empleat  públic  VICENT OLASO SENDRA al  penat 
JAVIER GILABERT MESTRE per  al  compliment  de la  pena de 30 dies  de treball  en 
benefici de la comunitat

 Decret núm. 2749 Contractar a partir del 11/07/2011 amb una durada aprox. de 3 mesos i 
15  dies  a  les  Treballadores  Socials  MARIA  SERRANO  AGUILAR  i  ANA  SORIA 
MORANT

 Decret núm. 2750 Concedir a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicència 
de Primera Ocupació Núm. Urbanisme 057/211-LO ref. a Edifici de Vivenda Unifamiliar 
Adossada C/Murillo 9 G

 Decret núm.  2751 Concedir  a CONSUELO CAÑAMAS ESTEVE llicència de Primera 
Ocupació núm. Urbanisme 0175/210-LO ref. a C/ Mandariner núm. 9 (PP Sector 6 Parcel·la  
G-7 Burguera)

 Decret núm.  2752 Acceptar el desistiment expressat per JOSE OLTRA MIÑANA ref. a 
Exp. OVP 0126/2011-LOVP

 Decret  núm.  2753  Aprovar  la  factura  emesa  per  la  CAM  corresponent  a  despeses 
financeres per import de 3.33€

 Decret  núm.  2754 Aprovació  de  les  despeses  emeses  per  LA CAIXA corresponents  a 
comissió de l'ús del datàfon del 20/06/2011 al 30/06/2011 per import de 19,91€

 Decret núm. 2755 Aprovar les despeses de correu emeses pel BANCO SANTANDER per 
import de 0,70€

 Decret núm. 2756 Aprovar les despeses de correu emeses per CAJA MADRID per import 
de 1,05€
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 Decret  núm.  2757  Aprovació  reconeixement  obligació  i  pagament  quotes  amortització 
préstecs amb venciment juny 2011

 Decret núm.  2758 Aprovar les despeses emeses per LA CAIXA corresponents a quota 
targeta VISA (VIA T) per import de 35€

 Decret  núm.  2759  Aprovar  les  despeses  bancàries  per  les  operacions  rebutjades  al 
cobrament de rebuts de la Guarderia Infantil corresponents al mes de maig de 2011 per 
import de 6,67€

 Decret  núm.  2760  Aprovar  les  despeses  bancàries  per  les  operacions  rebutjades  al 
cobrament de rebuts de la Guarderia Infantil  corresponents al  mes de juny de 2011 per  
import de 6,25€

 Decret núm.  2761 Aplicar a pressupost el Reconeixement de l'Obligació de les factures 
REL 059/2011 REX 2/2011 per import de 369448,53€

 Decret  núm.  2762  Compensació  de  deutes  en  període  voluntari  a  IBERDROLA 
COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SAU i IBERDROLA GENERACION 
SAU per import de 32662,79€ i 27943,80€ i aplicació crèdits a pagament de deute tercer per  
import de 14725,10€

 Decret núm. 2763 Aplicar a pressupost el Reconeixement de l'Obligació de les factures que 
figuren a la relació REL 060/2011 REX 2/2011 per import de 233514,44€

 Decret núm. 2764 Reconéixer l'obligació de 54461,12€ a la mercantil GESTION, SALUD 
Y DEPORTES SLU

 Decret  núm.  2765  Ordenar  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
referent a l'incident de RAFAEL MORAL CASTRO (ref. 18/11). Designar com instructor 
del procediment al funcionari d'aquest ajuntament SEBASTIA ESTELA CLIMENT.

 Decret núm.  2766 Concedir fraccionament del deute tributari per Taxa OVP Liquidació 
Mercat Divendres 2010 parada núm. 35-A a SALOMON BAUTISTA FERNANDEZ

 Decret  núm.  2767  Alçar  la  suspensió  de  l'executivitat  del  cobrament  de  la  sanció 
urbanística imposada a  FRANCISCO SAVALL GREGORI per  import  de 4028,19€ per 
obres realitzades a la Pda. Gorg Pol. 9 Parcel·la 4 (Exp. 16/09)

 Decret núm. 2768 Aprovar la devolució a FRANCISCO SAVALL GREGORI la quantitat 
de 555,90€, quantitat ingressada en excés per ICO, per obres en Partida Gorg Pol. 9 Parc. 
453 (exp. LTIU 16/09)

 Decret  núm.  2769 Incoar  el  corresponent  procediment per  a  declarar  en estat  de ruïna 
l'edifici del C/ Verge del Carme núm. 12 propietat de PEDRO BERTOMEU PARRA

 Decret núm. 2770 Declarar l'obligació legal de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 
AV.  LOYGORRI  NÚM.  3  representada  per  JOSE MANUEL  BAÑULS  MOLLET del 
manteniment  en  condicions  de  salubritat,  conservació,  seguretat  i  ornat  públic.  Ordre 
d'Execució núm. 133/2011

 Decret núm. 2771 Concedir llicència a ISABEL ALEMANY MONCHO ref. a gual de 3 
metres cotxera particular a la Ctra. de Pego núm. 54. Aprovar liquidació taxes per import de  
149,65€,  procedint  a  la  devolució  de  33,83€  per  haver-ne  ingressat  183,48€.  Exp. 
V036/2011
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 Decret núm. 2772 Incoar exp. Administratiu sancionador contra VICENTE FRANCISCO 
RUIZ PASTOR com a autor de consum d'alcohol a la via pública. Qualificar la infracció 
com a lleu i proposar la imposició d'una sanció de 60€. Exp. Sancionador núm. 34/11

 Decret  núm.  2773 Incoar  exp.  Administratiu sancionador contra  PAU SOLER COSTA 
com a autor  de consum d'alcohol  a  la  via  pública.  Qualificar  la  infracció com a lleu i  
proposar la imposició d'una sanció de 60€. Exp. Sancionador núm. 35/11

 Decret núm.  2774 Incoar exp.  Administratiu sancionador contra MIGUEL MARTINEZ 
GARRIDO com a autor de consum d'alcohol a la via pública. Qualificar la infracció com a  
lleu i proposar la imposició d'una sanció de 60€. Exp. Sancionador núm. 36/11

 Decret  núm.  2775  Incoar  exp.  Administratiu  sancionador  contra  JOSE  HERNANDEZ 
HEREDIA com a autor de consum d'alcohol a la via pública. Qualificar la infracció com a 
lleu i proposar la imposició d'una sanció de 60€. Exp. Sancionador núm. 37/11

 Decret núm. 2776 Acceptar la proposta de la Policia Local ref. a la realització de controls 
d'alcoholèmia el 08/07/2011 i el 10/07/2011 als carrers Comarca de la Marina encreuament 
Aigua Blanca

 Decret  núm.  2777  Incoar  exp.  Sancionador  contra  JUAN  NAVARRO  ANDRES  per 
tinença  d'animals  perillosos  sense  llicència.  Exp.  Sancionador  Animals  sense  Llicència 
núm. 61/11 Relacionat Exp. AP205/10. Imposar sanció de 600€ per infracció greu

 Decret núm.  2778 Aprovar el projecte de Xarxa de Col·lectors Pluvials i Ampliació de 
Voreres  en Ctra.  de  Dénia  -  Raconada de les Ermites  (fase III).  Compromís econòmic,  
acceptació delegació i nomenament direcció facultativa. Ref. PP 11/124 PPOS 2011

 Decret núm. 2779 Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència de 
l'alcaldessa, Sra. MARIA CONSUELO ESCRIVA HERRAIZ, els regidors JOSE JESUS 
APARISI ROMERO i ALTRES. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de l'Ajuntament 
en la 1ª sessió que es realitze.

 Decret núm. 2780 Nomenar tinents d'alcalde als següents regidors i en aquest ordre: JOSE 
JESUS APARISI ROMERO, JUAN FCO PI APARICI,  MARIA VIRGINIA COTAINA 
VERDU,  ANDRES JESUS SANCHEZ GAMEZ, FRANCISCA LOPEZ FERNANDEZ, 
VTE SANTACATALINA SANCHIS i DAVID GONZALEZ MARTINEZ

 Decret núm.  2781 Procedir  a aprovar la baixa de liquidacións per import  de 1583,35€, 
aprovar  les  liquidacións  per  import  de  1583,35€  i  les  devolucions  que  ascendeixen  a 
279,78€ de JAVIER SURIA LLOPARET (Exp. 20010000053854) i ALTRES

 Decret núm.  2782 Declarar l'obligació legal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
ISLA DE CRETA 3,  representada por  MARIA CRISTINA ARTESERO GASCON,  de 
mantindre les condicions de salubritat, conservació i seguretat de l'edifici. Ordre d'Execució 
132/2011

 Decret núm. 2783 Aprovar l'autoliquidació i ordenar el pagament de 131,10€ a l'EXCMA. 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA - BOP en concepte de pagament previ per 
inserció d'anunci al BOP ref. a adjudicació de la concessió Escola Infantil La Taronja

 Decret  núm.  2784  Incoar  exp.  RLU  per  la  realització  d'obres  sense  llicència.  Exp. 
044/2011-ERU. Promotor: JUAN DE LAMO GRANDE

 Decret  núm.  2785  Incoar  exp.  RLU  per  la  realització  d'obres  sense  llicència.  Exp. 
045/2011-ERU. Promotor: JOSE JOAQUIN SALINAS MENDOZA

 Decret núm. 2786 Concedir autorització a PARVIFOTO SL per a la venda de fotografies al  
Parc de l'Estació del 22 al 24 de juliol de 2011
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 Decret núm. 2787 Desestimar el Recurs de Reposició interposat contra DA 1115/11 Exp. 
RLU 36/09 contra JULIO PARETS LUCAS

 Decret núm.  2788 Concedir a CARMEN MARIN MARIN llicència de segona ocupació. 
Núm. 071/2011-LO

 Decret núm.  2789 Concedir a ENRIQUE GARCIA HIERRO PAREJO llicència segona 
ocupació. Núm. Urbanisme 079/2011-LO

 Decret núm. 2790 Aprovar la factura CI0503617652 i ordenar el pagament de 2303,60€ a 
VODAFONE ESPAÑA SAU pel període de facturació del 26/05/11 al 25/06/2011

 Decret núm. 2791 Aprovar el reconeixement de l'obligació a favor dels Grups Polítics de 
l'assignació econòmica corresponent al segon trimestre de 2011

 Decret  núm.  2792 Aprovar  la  liquidació a  favor dels membres  de la Corporació sense 
règim  de  dedicació  exclusiva  corresponent  al  segon  trimestre  de  2011  (01/04/2011  a 
10/06/2011)

 Decret núm.  2793 Anular i deixar sense efecte dels els exp. de modificació de crèdit les 
aplicacions pressupostàries 32300.1200100 i 32300.1600000 per import total de 66527,99€ 
i la deducció de les aplicacions pressupostàries 13200.1210100 i 92000.1510000

 Decret núm.  2794 Concedir llicencia sol·licitada de gual permanent C/ Anguila, 18-A a 
MANUEL GARRIDO MARTINEZ. Exp. V056/2011

 Decret núm. 2795 Contractar des del 14/07/2011 per a Accions d'Orientació Professional 
d'Ocupació (Exp. ILIOBE/2011/46/46) fins el 31/03/2012 a PILAR HERCE PALOMARES 
en qualitat de Tècnica d'Accions OPEA

 Decret núm. 2796 Aprovar la relació de factures 062/2011 R per import de 96843,29€
 Decret núm. 2797 Aprovar la relació de factures 063/2011 per import de 4286,58€
 Decret núm. 2798 Ordenar el pagament de les factures CONCESSIÓ PISCINA (aprovada 

DA 2764/11)  per  import  de  54461,12€,  REL  061/2011R (DA 2741/11)  per  import  de 
28493,11€, REL 062/2011R (DA 2796/11) per import de 96843,29€ i REL 063/2011 (DA 
2797/11) per import de 4286,58€

 Decret  núm.  2799  Estimar  la  petició  d'indemnització  formulada  per  TANIA 
SALAMANCA  LOPEZ  en  rep.  de  RAFAEL  BOSCA  COLOMAR  i  indemnitzar  amb 
182,39€ per resp. partrimonial Ref. 14/11

 Decret núm. 2800 Concedir llicència de gual permanent al C/ Macomer 4 Baix i aprovar la 
liquidació definitiva per import de 104,75€. Exp. V144/2010

 Decret  núm.  2801  Autoritzar  l'inici  de  procediment  sancionador  a  BORNIG  KLAUS 
DIETER (EXP 14CL 20010000055439) i ALTRES per infraccions tributàries art. 191 i 192

 Decret  núm.  2802  Autoritzar  l'inici  de  procediment  sancionador  a  BORNIG  KLAUS 
DIETER (EXP 14CL 20010000055439) i ALTRES per actuacions de dilatació, entorpiment 
i impediment de les tasques de l'Administració Tributària

 Decret núm. 2803 Aprovar les liquidacións de l'IAE de AQUAGEST MEDIO AMBIENTE 
SA (Ref. censal 8916008191474) i ALTRES per un total de 2479,39€

 Decret núm. 2804 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
MARCOS AGUILO CUELLIGA en concepte de IVTM del 2003 fins 2010

 Decret núm.  2805 Desestimar la petició formulada per SONIA SEBASTIA COLLADO 
ref. a responsabilitat patrimonial Ref. 06/11
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 Decret  núm.  2806  Concedir  autorització  venda  no  sedentària  al  Passeig  Lluís  Vives  i  
Passeig Jaume I a MARTHA CECILIA CONEJO DE LA TORRE (PUESTO 1 - 6 metres) i 
ALTRES amb motiu de les Festes de Moros i Cristians 2011 (del 21 al 24 de juliol)

 Decret  núm.  2807 Aprovar  l'expedició  d'un  Manament  de  Pagament,  amb caràcter  "A 
JUSTIFICAR"  a  favor  de  VIRGINIA COTAINA VERDU per  import  de  450  €  ref.  a 
satisfacció de despeses derivades del viatge de menors a Terra Natura i Aqua Natura del  
Programa d'Absentisme Escolar

 Decret  núm.  2808  Nomenar  funcionària  Agent  d'Ocupació  i  Desenvolupament  Local 
(AEDL) a MONICA MAURI CASTELLO

 Decret  núm.  2809  Autoritzar  a  FRANCISCO  DE  BORJA  LLORENS  VIDAL  en 
representació de la PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D'OLIVA per a la celebració d'un 
sopar benèfic amb ambientació musical el 15/07/2011 al C/Illa de Mallorca

 Decret núm.  2810 Aprovar el padró de l'IAE corresponent al 2011 amb liquidacións de 
328334,62€

 Decret  núm.  2811  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  incobrables  (EXP. 
2007EXP20001431) a nom de CIPRIAN MARIUS BUHLEA referents a IVTM 2004-2010 
i Sanció de trànsit del 2006

 Decret núm. 2812 Autoritzar a la FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D'OLIVA a la 
celebració d'un acte amb la FILADA MASERS i la FILADA PIRATES el 22/07/2011

 Decret núm. 2813 Denegar Servei d'Ajuda a Domicili de DOLORES CLIMENT GOSP per 
superar ingressos

 Decret núm. 2814 Concedir a ROSA MARIA OLTRA FERRANDIZ Llicència de Segona 
Ocupació en C/ Argelers 28-2-Esq. Núm. Urbanisme 078/2011-LO

 Decret núm.  2815 Concedir  a ANA MARIA MAÑO BARBERA Llicencia de Primera 
Ocupació vivenda unifamiliar aïllada en C/ Alqueria de la Comtessa 3A. Núm. urbanisme 
050/2011-LO

 Decret núm.  2816 Compensació de deutes en període executiu a diversos proveïdors per 
import de 1333,67€

 Decret núm. 2817 Autoritzar a MANUEL DOMENECH en representació del CENTRE DE 
TRANSFUSIÓ DE LA CV per la reserva de pàrquing al costat de la Creu Roja de la Platja  
d'Oliva el 30/07/2011 per la vesprada

 Decret núm. 2818 Aprovar la factura MS11-000790289 i ordenar el pagament de 154,34€ a 
CABLEUROPA SAU

 Decret núm. 2819 Aprovar la factura CI0505092738 i ordenar el pagament de 1186,83€ a 
VODAFONE ESPAÑA SAU

 Decret  núm.  2820  Aprovar  la  devolució  de  les  fiances  dipositades  per  ANTONIO 
RAMIREZ FEMENIA per a garantir la correcta reposició del domini públic per obres en 
Sant Domènec-UA Bassetes per import de 1803,04€ i 1500€

 Decret núm. 2821 Ordenar el pagament de les factures REL 059/2011 REX 2/2011 i REL 
060/2011 REX 2/2011 per un import total de 585834,06€

 Decret  núm.  2822  Aprovar  la  factura  28-G188-344114  del  01/07/2011  i  ordenar  el 
pagament de 10,80€ a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

 Decret núm. 2823 Anul·lar DA 2795/11 del 13/07/2011 ref. a la Contractació Laboral de 
PILAR HERCE PALOMARES
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 Decret núm.  2824 Reconéixer l'obligació per la quantitat  de 21513,00€ al  CONSORCI 
PROVINCIAL  DE  BOMBERS  DE  VALÈNCIA  per  la  quota  de  sosteniment  del 
01/07/2011

 Decret núm. 2825 Autoritzar a Mª JOSE NUÑEZ MENDO en representació de l'EDIFICI 
LA FAROLA per a la celebració d'un sopar el 22/07/2011

 Decret  núm.  2826  Aprovar  la  expedició  d'un  manament  de  pagament  amb caràcter  A 
JUSTIFICAR a favor de SALVADOR ESCRIVA TORMO per un import de 215,76€.

 Decret  núm.  2827  Aprovar  l'expedició  d'un  manament  de  pagament  amb  caràcter  A 
JUSTIFICAR a favor de JESUS APARISI ROMERO per un import de 149,57€

 Decret  núm.  2828 Adjudicar contracte menor de manteniment  instal·lacions elèctriques 
Casa de la Festa a PACO SELFA I FILLS SL. Ref. SERV-SEC/32-2011

 Decret  núm.  2829  Adjudicar  contracte  menor  de  manteniment  instal·lacions  d'aire 
condicionat Casa de la Festa a CLIMATIZACION FRICATEC SA. Ref. SERV-SEC/33-
2011

 Decret  núm.  2830  Incoar  Exp.  Administratiu  sancionador  contra  JULIO  SUAREZ 
MARTIN per infracció en la tinença i protecció d'animals i proposar la imposició d'una 
sanció per import de 601,10€

 Decret  núm.  2831 Ordenar  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial  de 
MARIA AMPARO MIRALLES COLOMAR. Ref. 17/11

 Decret núm. 2832 Concessió de canvi de titularitat de la llicencia d'obres exp. núm. 26/07 a 
nom de CARLOS MORERA TORRES.

 Decret  núm.  2833  Aprovació  de  la  factura  711072031-O  d’AUMAR  SOCIEDAD 
ANONIMA per trànsit per autopista del vehicle 0303BHR

 Decret núm. 2834 Aprovació de la liquidació del cànon de la concessió administrativa del 
subministrament d'aigua potable el casc urbà per 6.301,90 i de la taxa de prestació de servei  
de clavegueram del tercer bimestre del 2011

 Decret núm.  2835 Aprovació de la factura núm. 711.061367-1 d’AUMAR SOCIEDAD 
ANONIMA per trànsit per l'autopista del vehicle 0303BHR

 Decret núm.  2836 Aprovació de la factura núm. 711.072032-8 d’AUMAR SOCIEDAD 
ANONIMA per trànsit per l'autopista del vehicle 0303BHR

 Decret  núm.  2837  Concessió  a  AGUSTIN  PICORNELL  TERRADES  bestreta  de 
1.330,00€

 Decret  núm.  2838 Reconeixement  del  dret  de les Comunitats  de Propietaris  de  c/Isaac 
Albéniz  núm.  38,  40,  42  la  percepció  de  la  quantitat  de  2835,25€  en  concepte  de 
responsabilitat  patrimonial  per  danys  produïts  per  funcionament  anormal  del  servei  de 
clavegueram

 Decret  núm.  2839  Concessió  a  FRANCESC  PARRA  SEMPERE  llicència  mpal.  De 
tinença  d'animal  potencialment  perillós  de  raça  American  Pitbull  núm.  d'identificador 
941000012926573. Exp. núm. AP214/11

 Decret núm.  2840 Concessió de llicència mpal urbanística a ROSA MORENO RIERA. 
Exp. Núm. 000023/2010-OME

 Decret  núm.  2841  Concessió  de  llicència  mpal  urbanística  a  VICENTE  GREGORI 
LLOPIS Exp. Núm. 000096/2011-OME
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 Decret  núm.  2842  Denegació  de  llicència  mpal  urbanística  a  ROSARIO  INAREJOS 
MORENO. Exp. Núm. 000121/2011-OME

 Decret  núm.  2843  Incoació  de  l'expedient  administratiu  sancionador  contra  VICENTE 
SANCHIS  BARRERES.  Exp.  IO  Núm.  40/11  per  molèsties  causades  per  lladrucs  i 
condicions higièniques- sanitàries

 Decret núm. 2844 Incoació d'exp. Administratiu sancionador contra VICTOR ALEMANY 
GILABERT per infracció administrativa de tindre un gos solt, sense boç i sense vigilància 
de l'amo.

 Decret núm. 2845 Denegació de llicència urbanística a VICENTE SEBASTIAN PARRA 
MOLLA. Exp. 000039/2011

 Decret núm. 2846 Sol·licita CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicencia 
municipal realització d'obres

 Decret  núm.  2847  Sol·licita  CLUB  DE  TENIS  OLIVA  llicencia  municipal  per  a  la 
realització d'obres en GIMNÀS dins DEL CLUB DE TENIS

 Decret núm.  2848 Aprovació del padró de l'Impost sobre Vehicles de tracció mecànica 
corresponent a l'any 2011 la quota líquida puja a 1.570.813,62€

 Decret núm.  2849 Concessió de fraccionament de deute per la taxa d'ocupació de la via  
pública mercat del divendres 2010 parada núm. 10 de JUAN JOSE MARIN AMADOR

 Decret núm.  2850 Desestimació de la petició de la devolució de ICIO i taxa abonat per  
desistiment de la sol·licitud de llicència d'obra en C/Alt , 32 de JOSE JOAQUIN SALINAS 
MENDOZA

 Decret núm. 2851 Declarar l'obligació legal de poda de tanca vegetal a la COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS VIRGEN DEL MAR

 Decret núm. 2852 Declarar l'obligació legal de poda de la tanca vegetal que li incumbeix a 
ELVIRA LLORCA BONO

 Decret núm. 2853 Declarar l'obligació legal de poda de tanca vegetal que li incumbeix a 
IRENE GALIANO COLECHA

 Decret núm. 2854 Declarar l'obligació legal de poda d'espècies vegetals que li imcumbeix a 
LUIS FRANCISCO FENOLLAR COTS

 Decret núm. 2855 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm. 000017/2011-ERU de JOSEFA PONS LLORCA

 Decret núm. 2856 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm. 000037/2011-ERU de SHEILA, Mª TERESA Y RAQUEL, ALCARAZ OTS

 Decret núm. 2857 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm. 00038/2011-ERU de VICENTE ROIG CABRERA

 Decret núm. 2858 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm. 000043/2011-ERU de RAFAEL SEGUI ARLANDIS

 Decret núm. 2859 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm. 000046/2011-ERU de JUAN EVARISTO CATALA CHOVER

 Decret núm. 2860 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm. 000042/2011-ERU de VICENTE MALONDA ESCRIVA

 Decret núm. 2861 Acceptar delegar contractar nomenament direcció facultativa i aprovació 
del projecte obra: ACTUACIONS DE CONDICIONAMENT VIAL I IMPLEMENTACIÓ 
PAISATGÍSTICA RONDA CAMÍ LA FONT
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 Decret núm. 2862 Determinació sessions ordinàries JUNTA DE GOVERN LOCAL.
 Decret  núm.  2863  Concedir  a  VICENTE  TORRES  GIRAU  la  llicencia  de  primera 

ocupació amb ref. cadastral núm. 1928410YJ5112N0001HT
 Decret núm. 2864 Concedir a JOSE OLTRA MIÑANA la llicencia per a l'ocupació de la 

via publica sol·licitada
 Decret núm. 2865 Autorització al veïnat del carrer sant Doménec per a la celebració del dia 

del sant del carrer amb un sopar popular a la plaça de SANT DOMÉNEC
 Decret  núm.  2866  Aprovar  la  relació  núm.  065/2011  de  factures  per  l'import  de 

449333,47€
 Decret núm. 2867 Aprovar la sol·licitud de subvenció del Ministeri de Treball i Immigració 

per  al  programa  "Oliva,  activa  en  integració"  per  import  de  40000€  i  ascendint  el  
cofinançament de l'Ajuntament d'Oliva a la quantitat de 10000€

 Decret  núm.  2868 Autoritzar  a  SANTIAGO GARCIA CHILLON sopar  al  C/  Ernesto 
Paulino, 25 el 30/07/2011. No s'autoritza la prohibició d'aparcament ni el tall de trànsit

 Decret núm. 2869 Autoritzar a FESTES DEL REBOLLET, representada per Mª TERESA 
SALORT  LLORCA  celebració  actes  a  la  Plaça  de  l'Església  el  30/07/2011  (OVP  i 
prohibició d'aparcament)

 Decret núm.  2870 Aprovar el  Projecte-Memòria del  PROGRAMA INTERCULTURAL 
OLIVA. Sol·licitar concessió de subvenció per al programa de l'ADL per al 2010 per import  
de 77314€

 Decret núm.  2871 Autoritzar al CLUB TRIATLÓ OLIVA, representat per FRANCESC 
PARRA OLTRA, celebració de la XXIII Edició del Triatló d'Oliva el 25/09/2011

 Decret  núm.  2872  Incoar  a  AUTOCARES  MUÑOZ  LARA  SL  Exp.  Administratiu 
sancionador per estacionament camió dins del casc urbà. Exp. Sancionador OC 06/11

 Decret núm. 2873 Incoar a EDUARDO LIZA ROTA Exp. Administratiu sancionador per 
estacionament camió dins del casc urbà. Exp. Sancionador OC 05/11

 Decret  núm.  2874  Concedir  a  JOSE  SOLER  NADAL  Llicència  Municipal  d'animals 
perillosos Núm. 977200007217983. Exp. AP 202/10

 Decret núm.  2875 Ordenar confiscació d'un dels 3 gossos residents a la vivenda del C/  
Ernest  Lluch  45-5-B propietat  de  FRANCISCO ECHEVARRIA  MARTINEZ.  Exp.  IO 
44/10

 Decret núm.  2876 Aprovar despeses emeses per LA CAIXA (targeta VISA VIA T) per 
import de 11,82€

 Decret  núm.  2877  Autoritzar  el  pagament  corresponent  al  mes  de  juliol  de  2011  les 
quantitats establertes a les bases als becaris ANTONI ANGEL PLA LOPEZ i ALTRES per 
un import total de 14500€

 Decret  núm.  2878  Aprovar  la  relació  núm.  066/2011  R  de  factures  per  import  de 
66987,02€

 Decret  núm.  2879  Concedir  a  RAMON  MENDEZ  BOTELLA  llicència  de  Segona 
Ocupació de la vivenda C/ Illa de Xipre, 16-2-3. Núm. Urbanisme 081/2011-LO

 Decret núm.  2880 Determinar zones habilitades estacionament de camions, autobusos i 
vehicles articulats al Pàrquing situat al Passeig Joan Fuster junt Camí Vell de Piles, Polígon 
El Brosquil i Polígon Jovades
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 Decret núm. 2881 Acordar compensació de deutes a PERSIANAS VIDAL SA per import 
de 324,56€

 Decret  núm.  2882  Incoar  a  ANDREU  VICENT  AMAT  IBIZA  exp.  administratiu 
sancionador per venda ambulant sense autorització. Exp. 41/11

 Decret núm. 2883 Aprovar la relació 064/2011 R de factures per import de 137635,49€
 Decret  núm.  2884  Aprovar  les  despeses  per  comissió  de  manteniment  emeses  per 

BANESTO per import de 29,72€
 Decret núm. 2885 Aprovar les despeses bancàries per operacions rebutjades al cobrament 

de rebuts de la Guarderia Infantil del mes de juny 2011 per import de 2,36€. Aprovar la  
devolució de 140,45€ per operacions rebutjades en juny 2011 de la Guarderia Infantil  a 
BANCAIXA

 Decret núm. 2886 Aprovar la factura corresponent a despeses financeres per ús del datòfon 
emesa per la CAM per import de 14,16€

 Decret núm. 2887 Aprovar les despeses de targeta VIA T i manteniment TPV emeses per  
LA CAIXA per import de 48,00€

 Decret núm.  2888 Aprovar les despeses per ús del datòfon emeses per LA CAIXA per 
import de 2,60€

 Decret núm. 2889 Aprovar les despeses per operacions rebutjades pel cobrament de rebuts 
Guarderia Infantil de juny 2011a BANCAIXA per import de 8,20€. Aprovar la devolució de 
l'import  de  456,47€  a  BANCAIXA  corresponent  a  operacions  rebutjades  juny  2011 
Guarderia Infantil.

 Decret núm.  2890 Aprovar les devolucions per import de 526,50€ a IMLEVA SL (Exp. 
20010000057122) i altres

 Decret núm. 2891 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
IRENEUSZ KARDASZ JACEK perseguits en exp. 2007EXP20002036

 Decret núm.  2892 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom 
deMEHMOOD ZAFAR KHALID perseguits en exp. 2007EXP20000519

 Decret  núm.  2893  Aprovar  l'expedició  d'un  Manament  de  Pagament  amb  caràcter  "A 
JUSTIFICAR" en favor del regidor ANDRES SANCHEZ GAMEZ per import de 800€

 Decret  núm.  2894  Ordenar  el  pagament  de  la  factura  REL  065/2011  per  import  de 
15189,34€ a AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS

 Decret núm. 2895 Prendre raó la cessió de crèdit de CONSTRUCCIONES JUST SA (Cert. 
núm.  7  Obres  Centre  Polivalent  d'Activitats  Socioculturals)  a  BANCO  POPULAR  per 
import de 84551,25€ amb data 26/07/2011

 Decret núm. 2896 Prendre raó la cessió de crèdit de CONSTRUCCIONES JUST SA (Cert. 
núm. 89 Obres Centre Polivalent  d'Activitats  Socioculturals)  a BANCO POPULAR per 
import de 121806,23€ amb data 26/07/2011

 Decret núm.  2897 Ordenar el pagament de les factures REL 028/2011 (DA 1321/11) de 
AMPARO MARTINEZ MIRO i ALTRES per import total de 2575,45€

 Decret  núm.  2898  Prendre  raó  de  la  cessió  de  crèdit  de  INGENIERIA  Y 
ARQUITECTURA  VALENCIANA  SL  (deutes  a  l'Ajuntament)  a  JOSE  VICENTE 
GREGORI FERRER per import de 45615,45€ amb data 26/07/2011

 Decret  núm.  2899  Autoritzar  als  FESTERS  DE  SANT  FRANCESC  representats  per 
ESPERANZA LEON GRACIA sopar al C/ Plus Ultra el 06/08/2011
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 Decret núm.  2900 Aprovar la certificació de Consolidació i  Reparació de la fàbrica de 
tapial pertanyent als trams originals conservats en mal estat de la muralla oriental del Palau 
dels Comptes d'Oliva per import de 29497,44€

 Decret núm. 2901 Autoritzar a NATALIA PONS BAÑULS a la realització d'un sopar amb 
música el 06/08/2011 al domicili propi en Urb. San Fernando

 Decret núm. 2902 Aprovar i elevar a definitiva la liquidació de desperfectes que ascendeix 
a 267,32€ en C/ Ernesto Paulino. Considerar a PEDRO SANCHEZ GARCIA responsable 
del sinistre civil.

 Decret  núm.  2903 Declarar  DESERTA la contractació dels serveis del  Bar al  Llar  del  
Jubilat Exp. ESP-SEC/02-2011. Preparar una nova licitació

 Decret núm. 2904 Concedir a RESIDENCIALS LA SENYORIA SL llicencia de primera 
ocupació en c/ Almirall Carròs, 8 i c/ Argelers, 7

 Decret  núm.  2905  Aprovar  el  compte  justificatiu  presentat  per  la  regidora  MARIA 
VIRGINIA COTAINA VERDU per  import  de 450 per  a eixida a  TERRA NATURA I 
AQUA NATURA

 Decret  núm.  2906  Aprovar  la  expedició  d'un  manament  de  pagament  amb caràcter  a 
JUSTIFICAR a favor de la regidora MARIA VIRGINIA COTAINA VERDU per l'import 
de 150 euros

 Decret núm. 2907 Concedir llicència urbanística a FRANCISCO MIRO PARETS obres en 
Partida Casa Vidal Pol 11 Parc RU 00327. Exp. 0133/2011-OME

 Decret  núm.  2908  Concedir  llicència  urbanística  a  ENCARNACION  SANMATEU 
RODRIGUEZ obres en Partida La Plana Pol 20 Parc RU 00765. Exp. 0112/2011-OME

 Decret  núm.  2909 Concedir  llicència  urbanística  a  VICENTA BERTOMEU BLASCO 
obres en Partida Canyades Pol 7 Parc RU 00984. Exp. 0113/2011-OME

 Decret  núm.  2910 Concedir  llicència  urbanística a COLEGIO EL REBOLLET COOP. 
VALENCIANA obres en Plaça Juan Bautista Escrivá, 1. Exp. 0137/2011-OME

 Decret núm. 2911 Concedir llicència urbanística a CAMPING KIKO TUR representat per 
JOSE FRANCISCO FRASQUET VIDAL obres en C/ del Pomer. Exp. 0138/2011-OME

 Decret núm.  2912 Concedir llicència urbanística a ASOC CULTURAL ASSALAM DE 
OLIVA representada per ELHA TAMASNA obres en C/ Ramblar, 4. Exp. 0142/2011-OME

 Decret núm. 2913 Concedir llicència urbanística a PATRICIA FAUS MONCHO obres en 
C/ Ausiàs March, 25. Exp. 0145/2011-OME

 Decret núm. 2914 Concedir llicència urbanística a AMPA CP LUIS VIVES representat per 
YOLANDA PASTOR BOLO obres en Passeig Joan Fuster, 2. Exp. 0146/2011-OME

 Decret núm. 2915 Concedir llicència urbanística a CDAD PROPIETARIOS CARRETERA 
DE GANDIA 28 obres en Av. València, 23. Exp. 0148/2011-OME

 Decret núm. 2916 Concedir llicència urbanística a CDAD PROPIETARIOS CARRETERA 
DE GANDIA 25  representada  per  JAUME BARRERES AGULLES obres  en  Ctra.  de 
Gandia 25. Exp. 0149/2011-OME

 Decret  núm.  2917  Desestimació  del  Recurs  de  Reposició  presentat  per  GUILLERMO 
PONZODA IBIZA

 Decret núm. 2918 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom 
de CONSTRUCCIONES FURESPLA SL
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 Decret núm.  2919 Incoació de l'expedient del procediment de responsabilitat patrimonial 
núm. 19/11 de RUBEN GARCIA RAMOS

 Decret núm.  2920 Concessió de llicència urbanística de JUAN GARCIA VIVES.  Exp. 
Obra menor núm. 000118/2011-OME

 Decret  núm.  2921  Concessió  de  llicència  urbanística  de  JOSE  ANTONIO  LLACER 
BENIMELI Exp. 000121/2011-OME

 Decret  núm.  2922  Concessió  de  llicència  urbanística  de  VICENTE  JUAN  SALORT 
MAYANS núm. Exp. 000124-OME

 Decret núm.  2923 Concessió de llicència urbanística de LAURA SAVALL CLIMENT 
Exp. 000131/2011-OME

 Decret núm. 2924 Concessió de llicència urbanística de ROSA SABATER BORRAS Exp. 
000132/2011-OME

 Decret núm. 2925 Concessió de llicència urbanística de FERNANDO AUNION MAS Exp. 
000039/2101-OME

 Decret  núm.  2926  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística núm. 000110/2010-ERU de VIBRADOS ORTOLA SASTRE SA

 Decret  núm.  2927  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística núm. 000131/2010-ERU de FRANCISCA ALEMANY VERDU

 Decret  núm.  2928  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística núm. 000134/2010-ERU

 Decret núm. 2929 Aprovació de la nòmina del personal al servei de l'Ajuntament d'Oliva
 Decret núm. 2930 Iniciació de l'expedient núm. G/13/2011 de modificació del Pressupost 

per generació de crèdits per ingressos
 Decret núm. 2931 Aprovació de l'expedient G/13/2011 de modificació del Pressupost per 

generació de crèdits per ingressos
 Decret  núm.  2932  Aprovació  de  la  Certificació  núm.  1  de  les  actuacions  de 

condicionament del Vial i  implantació paisatgística Ronda Camí de Font-Pinet Fase 1 a 
ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS SA

 Decret  núm.  2933  Aprovació  de  la  certificació  núm.  8  del  Trinquet  D'Oliva  a 
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA

 Decret núm. 2934 Iniciació d'expedient núm. G/12/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm. 2935 Aprovació de l'expedient núm. G/12/2011 de modificació de pressupost 
per generació de crèdits per ingressos

 Decret  núm.  2936  Concessió  de  llicencia  de  primera  ocupació  a  LUCIA  SANCHIS 
BOLTA

 Decret núm.  2937 Aprovació de l'expedient núm. T/15/2011 de modificacions de crèdit 
mitjançant transferències d'unes aplicacions pressupostàries a altres de l'estat de despeses 
del Pressupost Municipal vigent.

 Decret núm. 2938 Iniciació de l'expedient núm. G/14/2011 de modificació del Pressupost 
per generació de crèdits per ingressos

 Decret núm. 2939 Aprovació de l'expedient núm. G/14/2011 de modificació del pressupost 
per generació de crèdits per ingressos
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 Decret núm. 2940 Declarar l'obligació legal que li incumbeix a FRUMESA SL : retirada de 
enderrocs amb mitjans mecànics i manuals

 Decret núm. 2941 Aprovar la justificació del conveni amb la CREU ROJA d'OLIVA pel 
servei de Socorrisme i Salvament de Platges 2011 per import de 20553,31€

 Decret núm. 2942 Aprovació de la relació núm. 067/2011R de factures per un import de 
46.152,33€

 Decret núm.  2943 Ordenar el pagament a favor de CREU ROJA D'OLIVA l'import de 
20553,31€

 Decret  núm.  2944 Ordenar  el  pagament  de la  factura  REL 067/2011 R a  MARCELO 
SANFELIX COLOMAR per import de 1416,00€

 Decret  núm.  2945  Procedir  a  l'acceptació  en  règim de  Col·laboració  Social  a  REINA 
ANALIA CLAROS YEPES perquè desenvolupe tasques de netejadora del 26/07/2011 al 
30/11/2011

 Decret núm. 2946 Contractar amb data 01/08/2011 a JESUS RAMOS SIERRA i ALTRES 
(21 peons i 5 capatassos) amb una durada de 2 mesos

 Decret núm. 2947 Contractar de del 01/08/2011 fins el 11/11/2011 a CARLOS CABRERA 
CATALÀ i ALTRES (5 peons i 1 capatàs) EPAMER 2011

 Decret  núm.  2948  Concedir  a  ORVI  PROMOCIONES  INMOBILIARIAS  2005  SL 
llicència 1ª ocupació. Núm. Urbanisme 227/2009

 Decret  núm.  2949  Autorització  VEÏNAT  DEL  POLÍGON  2  DUNAS  DE  SAN 
FERNANDO celebració de festa comunitària dissabte 13 d'agost

 Decret  núm.  2950  Exp.  de  RLU  núm.  139/09  contra  JOSE  ANTONIO  TOMAS 
VERCHER Partida Aigua Blanca, Pol. 9, Parc. 358 i 500

 Decret núm. 2951 Exp. de RLU núm. 75/09 contra CARLOS PORTES MORELL Partida 
Revolteta, Pol. 18, Parc. 712

 Decret núm.  2952 Exp. de RLU núm. 22/09 contra ENRIQUE MENA COSTA Partida 
Rabdells, Pol. 10, Parc. 1097 i 95

 Decret núm. 2953 Exp. de RLU núm. 78/09 contra JOSE Mª SOLANES SALA Partida La 
Devesa, Pol. 12, Parc. 203

 Decret  núm.  2954 Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  JOSE ANTONIO 
ESTEVE PASTOR com a presumpte autor d’una falta lleu

 Decret  núm.  2955  Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  EMILIO  JOSE 
ORTEGA SELLAN com a presumpte autor d’una falta lleu

 Decret  núm.  2956 Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  CONSTANTINO 
CORTES BORRULL com a presumpte autor d’una falta lleu

 Decret  núm.  2957  Incoar  a  MARINA  SANCHEZ  BLANCO  expedient  sancionador 
administratiu per la realització de venda ambulant sense la deguda autorització

 Decret núm. 2958 Autoritzar a l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PINET per a la celebració 
d'un sopar amb musica al CENTRE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 Decret núm. 2959 Autoritzar al veïnat del POLÍGON 5- SAN FERNANDO representant 
per MARIA AHUUIR RIESCO per a la celebració de la festa de l'estiu amb vetlada musical

 Decret núm. 2960 Autoritzar al veïnat del POLÍGON 9- SAN FERNANDO representat per 
JOAQUIM SENDRA ORTOLÁ per a la celebració de la festa de l'estiu amb un sopar i  
vetlada musical
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 Decret núm.  2961 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor  
referides als expedients 20010000056672 i altres també procedeix la baixa de liquidacións 
per import de 1.403,88 euros

 Decret  núm.  2962  Concedir  a  PROMOCION  DE  EDIFICIOS  INDUSTRIALES  CB 
llicencia de primera ocupació referida a NAU MAGATZEM. Núm. Urbanisme 043/2011-
LO

 Decret núm. 2963 Ordenar a ENRIQUE REAL GRESES la clausura total i immediata de 
l'activitat d'escola de KITE SURF

 Decret núm. 2964 Acordar la baixa per caducitat en la inscripció padronal per no haver-la 
renovada d'ANA GABRIELA POSSO LUZURIAGA i ALTRES

 Decret núm. 2965 Concedir a VICENTE POUS CLIMENT llicència de segona ocupació 
en Av. València 7-4-7. Núm. Urbanisme 087/2011-LO

 Decret núm. 2966 Concedir a DANA GILLIAN GLENYS llicència de segona ocupació en 
C/ La Comare, 15. Núm. Urbanisme 088/2011-LO

 Decret núm. 2967 Reconéixer un nou trienni a ANTONIO SENDRA FENOLLAR
 Decret núm. 2968 Reconéixer un nou trienni a SALVADOR MAÑO ROGER
 Decret núm. 2969 Reconéixer un nou trienni a EVARISTO TODOLI VELLO
 Decret núm. 2970 Reconéixer un nou trienni a ANDREU SORIA LLORCA
 Decret núm. 2971 Reconéixer un nou trienni a VICENTE FERRER MUÑOZ
 Decret  núm.  2972  Encomanar  a  l'empleat  JAVIER  PARRAGA  RIPOLL  el  control  i 

seguiment de la pena imposada a HICHAM LAGMURI de 22 dies de treball en benefici de 
la comunitat

 Decret núm. 2973 Rectificar el Plec de Prescripcions Tècniques particulars, concretament 
el contingut de la clàusula 5 del servei de la vivenda tutelada

 Decret  núm.  2974  Aprovar  el  contingut  de  l'informe  ambiental  del  15/07/2011.  Exp. 
LA112/2005  Venda  i  Muntatge  de  pneumàtics  a  la  Ctra.  de  Dénia,  76.  Titular  JOSE 
MANUEL TORMOS CRESPO

 Decret  núm.  2975  Aprovar  el  contingut  de  l'informe  ambiental  del  15/07/2011.  Exp. 
LA152/2010  Perruqueria  Canina  al  C/  Nou  d'Octubre,  2.  Titular  MARIA  NIEVES 
RAMIREZ DE MAYA

 Decret  núm.  2976  Aprovar  el  contingut  de  l'informe  ambiental  del  15/07/2011.  Exp. 
LA150/2010 Punt de distribució de Telefonia Mòbil al C/ Ronda del Rebollet, 11 Baix. 
Titular URBE TELECOM LEVANTE SL

 Decret  núm.  2977  Aprovar  el  contingut  de  l'informe  ambiental  del  15/07/2011.  Exp. 
LA182/2010 Venda a la menuda d’articles de regal a l'Av. Loygorri 46-48. Titular HUANG 
CHEN CB

 Decret núm. 2978 Declarar l'obligació legal de SALVADOR SISCAR SISCAR neteja de 
Parcel·la 661 Polígon 24. Ordre d'Execució 121/2011

 Decret núm. 2979 Declarar l'obligació legal de SALVADOR GARCIA ESCRIVA neteja 
de Parcel·la C/ Cavallet de Mar, 3. Ordre d'Execució 142/2011

 Decret núm.  2980 Declarar  l'obligació legal  de RAFAEL GISBERT ANGEL neteja de 
Parcel·la 998 Polígon 9. Ordre d'Execució 144/2011

 Decret núm. 2981 Declarar l'obligació legal de SALVADOR PASCUAL ROIG neteja de 
Parcel·la 1158 Polígon 7. Ordre d'Execució 149/2011
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 Decret  núm.  2982  Declarar  l'obligació  legal  de  SALVADOR  GREGORI  CASTILLO 
neteja de Parcel·la 409 Polígon 7. Ordre d'Execució 150/2011

 Decret núm. 2983 Declarar l'obligació legal de FRANCISCO RAMOS MIÑANA neteja de 
Parcel·la 204 Polígon 7. Ordre d'Execució 151/2011

 Decret  núm.  2984 Aprovar el  reconeixement de l'obligació de 270,00€ en concepte de 
quota  d'inscripció  de  MARTA  MILVAQUESCUCART  al  Curs  sobre  liquiditat  en  les 
CCLL en favor del COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

 Decret núm. 2985 Aprovar la factura núm. 1924 del 29/07/2011 emesa per ROSA MARIA 
NAVARRO  DIAZ  per  concepte  d'inscripció  al  Registre  de  la  Propietat  de  l'exp.  de 
reparcel·lació UA Canyades 7 per import de 6069,72€

 Decret  núm.  2986  Aprovar  l'Exp.  T/16/2011  de  modificacions  de  crèdit  mitjançant 
transferències

 Decret núm. 2987 Declarar l'obligació legal de TERESA SERRANO MARTINEZ neteja 
de Parcel·la 1299 Polígon 24. Ordre d'Execució 140/2011

 Decret núm. 2988 Aprovar 15 liquidacións de l'IBI de nat. urbana de FRANCISCO JOSE 
BENIMELI PEIRÓ (ref. cadastral 2025712YJ5122N0002WP) i ALTRES per import total 
de 10069,06€

 Decret  núm.  2989  Traslladar  a  JOSEFA  Mª  FERRER  AVIAR  l'informe  previ  a  la 
Resolució de l'Exp. RLU núm. 05/2011-ERU i concedir-li tràmit d'audiència per un termini 
de 15 dies

 Decret núm. 2990 Traslladar a JOSE MANUEL GONÇALVES DIAS l'informe previ a la 
Resolució  de  l'Exp.  RLU núm.  0102/2010-ERU i  concedir-li  tràmit  d'audiència  per  un 
termini de 15 dies

 Decret  núm.  2991  Desestimar  el  Recurs  de  Reposició  interposat  contra  DA  1052/11 
presentat per Mª DE LOS DESAMPARADOS ALEMANY MONZONIS (RE 2011005027 
del 03/05/2011). Exp. RLU 72/08

 Decret  núm.  2992 Traslladar  a  PEDRO NAVARRO BALLESTA l'informe previ  a  la 
Resolució  de  l'Exp.  RLU  núm.  010/2011-ERU  i  concedir-li  tràmit  d'audiència  per  un 
termini de 15 dies

 Decret núm. 2993 Traslladar a JOSEFA LLIDO SORIA l'informe previ a la Resolució de 
l'Exp. RLU núm. 08/2011-ERU i concedir-li tràmit d'audiència per un termini de 15 dies

 Decret núm. 2994 Aprovar el Compte Justificatiu presentat per la regidora Sra. VIRGINIA 
COTAINA VERDU per import de 150 € per al Dia del Saharahui

 Decret  núm.  2995  Aprovar  el  Compte  Justificatiu  presentat  pel  regidor  SALVADOR 
ESCRIVA  TORMO  per  import  de  227,32€  per  al  pagament  de  taxes  instal·lacions 
elèctriques Casa de la Festa

 Decret núm. 2996 Aprovar el Compte Justificatiu presentat pel regidor JESUS APARISI 
ROMERO per import de 149,57€ per al pagament de taxes instal·lacions elèctriques Escola 
Infantil La Taronja

 Decret  núm.  2997  Nomenar  per  al  2011  com  a  Inspectora  Municipal  Instal·lacions 
Temporals a LARA PEREZ BESSONNE

 Decret núm. 2998 Concessió a MARIA AMPARO BENAVENT LLODRA una llicència 
de segona ocupació parc. 626 pol. 10
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 Decret  núm.  2999  Aprovació  de  la  relació  núm.  068/2011  de  factures  per  import  de 
83.496,69€

 Decret núm. 3000 Autorització a ANTONIO GRIMALTOS VIDAL per a la celebració d' 
un acte consistent en el cant d'albades dia 04/08/2011

 Decret núm. 3001 Requerir al CONSELL DE LA JOVENTUT D'OLIVA la justificació de 
l'import  de 8010€ amb factures no subvencionades per cap altra entitat  i  relatives a les 
despeses relacionades amb l'objecte del conveni

 Decret  núm.  3002  Autoritzar  al  VEÏNAT  POL.  4  DUNAS  DE  SAN  FERNANDO, 
representat per MARIA AHUIR RIESCO a la celebració festa comunitària el 13/08/2011

 Decret núm. 3003 Donar per finalitzada amb efectes del 04/08/2011 l'adscripció temporal  
d’ALICIA MORANT GRAU al lloc de treball denominat Cap de Departament de Serveis  
Socials. Aprovar la seua adscripció al lloc de treball de Tècnic Mitjà

 Decret  núm.  3004  Aprovar  l'adscripció  temporal  de  ROSA  MILAGROS  PELLICER 
SOLER  com  a  CAP  DE  DEPARTAMENT  DE  SERVEIS  SOCIALS  amb  efectes  del 
05/08/2011

 Decret núm. 3005 Concedir a TERESA ANTON PARRA una bestreta de 1110€
 Decret núm. 3006 Autoritzar a la COMUNITAT DE VEÏNS MIRAPLAYA, representada 

per MARIA AHUIR RIESCO, celebració de festa comunitària el 13/08/2011
 Decret  núm.  3007 Autoritzar  al  CLUB OLIVA EN MOVIMENT la  celebració  del  5é 

Marató de Batuka el 05/08/2011
 Decret  núm.  3008  Reconéixer  un  nou  trienni  a  l'empleat  JUAN  CARLOS  MORERA 

BERTOMEU
 Decret núm.  3009 Desestimar la petició d'indemnització formulada per MARIA LUISA 

CERVERA COTS. Exp. Responsabilitat Patrimonial 44/10
 Decret núm. 3010 Concedir a TOMAS PAYA PONS llicència de Primera Ocupació. Núm. 

Urbanisme: 019/2011-LO
 Decret  núm.  3011  Concedir  a  RAFAEL  MUÑOZ  GOMEZ  llicència  OVP  núm. 

0139/2011-LOVP
 Decret  núm.  3012 Concedir  a  JOAN VIDAL LLIDO llicència  OVP.  Exp.  0140/2011-

LOVP
 Decret  núm.  3013  Concedir  llicència  urbanística  a  IBERDROLA  DISTRIBUCION 

ELECTRICA SAU. Exp. 01/2011-OMA
 Decret núm. 3014 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial de la 

perjudicada MARIA JOSE SEMPERE COTS pel trencament d'una làpida durant obres al 
Cementeri Municipal. Exp. 20/11

 Decret  núm.  3015 Exclusió de la  relació 067/2011 R per import  de  46.152,33€ de les 
factures  corresponents  a  SUCESORES DE PASCUAL BOLINCHES SL per  import  de 
11.591,99€.  Aprovació  de  la  modificació  de  la  Relació  067/2011  R  per  import  de 
34.560,34€

 Decret núm. 3016 Aprovació de la factura de VODAFONE ESPAÑA SAU per import de 
2.958,18€

 Decret  núm.  3017  Aprovació  de  la  despesa  corresponent  a  les  factures  de  GALP 
ENERGIA ESPAÑA SAU per import de 6.703,37€
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 Decret núm.  3018 Aprovació de factura de TELEFONICA ESPAÑA SA per import de 
2.100,43€ per serveis de feu de 01/07/11 a 31/07/11 y de ADSL

 Decret núm. 3019 Concessió de llicència de segona ocupació exp. Núm. 000034/2011-LO 
a RAMON SENDRA ALEMANY

 Decret núm. 3020 Aprovació del Compte Justificatiu d’ANDRÉS SANCHEZ GAMEZ per 
import de 800,00€

 Decret  núm.  3021  Aprovació  de  la  pròrroga  de  treball  de  col·laboració  social  de 
SALVADOR ESCRIVÁ MIRALLES

 Decret núm.  3022 Inclusió en el padró de la Taxa per la retirada i eliminació de residus 
sòlids

 Decret núm. 3023 Autorització a l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL RAVAL la celebració 
d'un sopar amb música a la Plaça de Sant Roc

 Decret núm. 3024 Concedir a TELEFONICA SA llicència OVP núm. 0105/2011-LOVP en 
Urb. San Fernando

 Decret  núm.  3025  Concedir  a  GAS  NATURAL  CEGAS  SA  llicència  OVP  núm. 
0137/2011-LOVP en C/ Salvador Mestre Parra

 Decret  núm.  3026  Concedir  a  GAS  NATURAL  CEGAS  SA  llicència  OVP  núm. 
0135/2011-LOVP en C/ Ausiàs March 16-20

 Decret núm. 3027 Concedir a CDAD PROPIETARIOS CTRA DE GANDIA 25 llicència 
OVP núm. 0149/2011-LOVP en Ctra. de Gandia, 25

 Decret  núm.  3028  Concedir  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA 
llicència OVP núm. 0151/2011-LOVP en C/ Salvador Mestre Parra

 Decret  núm.  3029  Concedir  a  RAFAEL  MUÑOZ  GOMEZ  llicència  OVP  núm. 
0150/2011-LOVP en C/ Santa Cecília, 34-38

 Decret núm. 3030 Concedir autorització a IRINEO BLASCO LAZARO, titular del Bar IRI 
EL ROIG en C/ Botànic Cavanilles, 8 OVPMS ref. 10/OVPMS2011

 Decret núm.  3031 Concedir autorització a Mª ROSARIO TRECU URBIETA, titular del 
Bar ARROBA en C/ Las Fuentes OVPMS ref. 06/OVPMS2011

 Decret núm.  3032 Concedir autorització a CARMEN ARDID MORATO, titular del Bar 
LA IBENSE en Passeig Rei Joan Carles I OVPMS ref. 07/OVPMS2011

 Decret núm. 3033 Concedir autorització a SEBASTIAN CAMPOS RODRIGUEZ, titular 
del Bar ROCIAL en Av. València, 14 OVPMS ref. 13/OVPMS2011

 Decret núm. 3034 Concedir autorització a ROSA MARIA CLIMENT ESTEVE, titular del 
Quiosc ALACANT en Passeig Gregori Maians i Síscar, 2 OVPMS ref. 17/OVPMS2011

 Decret núm. 3035 Concedir autorització a JOSE MIGUEL MENA ROIG, titular del Bar 
BURGUER MANBY'S en Av. València, 18 OVPMS ref. 35/OVPMS2011

 Decret núm. 3036 Concedir autorització a GETA GAVRILITA, titular del Bar GALLET 
en Ctra. de Gandia, 18 OVPMS ref. 34/OVPMS2011

 Decret  núm.  3037 Concedir  autorització  a  JERONIMO GASCON TUR en nombre  de 
JEREDIC CB,  titular  del  Bar  MOBY DICK en  C/  Roger  de  Lauria,  84  OVPMS ref. 
45/OVPMS2011

 Decret núm. 3038 Concedir autorització a PEDRO MATIAS VEGA SANCHEZ, titular del 
Bar MATIES en Passeig Lluís Vives, 13 OVPMS ref. 55/OVPMS2011
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 Decret  núm.  3039  Concedir  autorització  a  IONELA  FLORINA  FARCAS,  titular  del 
Asador NELA en C/ Josep Segrelles, 18 OVPMS ref. 60/OVPMS2011

 Decret núm. 3040 Concedir autorització a GREGORIO FUENTES SERRANO, titular del 
Bar GOYO en C/ Joanot Martorell, 1 OVPMS ref. 19/OVPMS2011

 Decret  núm.  3041 Concedir  autorització a  VICENTA MARIA MONCHO PELLICER, 
titular del Bar CORDOBES en C/ Papa Alexandre VI, 1 OVPMS ref. 40/OVPMS2011 y 
41/OVPMS2011

 Decret núm.  3042 Concedir autorització a MIGUEL JOSE ALCARAZ JUST, titular del 
CAFÉ DEL POBLE en C/ Comtessa Maians, 2 OVPMS ref. 71/OVPMS2011

 Decret núm.  3043 Concedir autorització a FRANCISCO MORATÓ VALLCANERA en 
nombre  de  CENTRE  INFORMÀTIC  OLIVA  SL,  titular  del  Bar  CAPRIC.CIO  en  C/ 
Santíssim, 18 OVPMS ref. 72/OVPMS2011

 Decret núm. 3044 Concedir autorització a HUNGRIA DE JESUS ESTRELLA en nombre 
de DEJESLARI SL, titular del Bar LA BONA CUINA en Passeig Joan Fuster, 5 OVPMS 
ref. 84/OVPMS2011

 Decret núm. 3045 Concedir autorització a JUAN SALVADOR MAS PARRA, titular del 
Bar TASCA OLIVENSE en C/ Beatriu de Centelles, 5 OVPMS ref. 85/OVPMS2011

 Decret  núm.  3046  Concedir  autorització  a  GABRIELA  NEDELCU,  titular  del  Bar 
CALIFORNIA en Ctra. Alejandro Cardona, 18 OVPMS ref. 88/OVPMS2011

 Decret núm. 3047 Concedir autorització a LOREDANA PISTRUI, titular del Bar BUT en 
C/ Ernest Lluch 45-47 OVPMS ref. 89/OVPMS2011

 Decret núm. 3048 Concedir autorització a SANTIAGO GARCIA BARCHINO, titular del 
Bar PACO en Ctra. de Dénia, 57 OVPMS ref. 90/OVPMS2011

 Decret  núm.  3049  Concedir  autorització  a  EMILIO  BRIZ  MELERO,  titular  del  Bar 
EMILIO en C/ Santa Cecília, 39 OVPMS ref. 101/OVPMS2011

 Decret núm. 3050 Concedir autorització a FRANCISCA RODRIGUEZ PIÑA, titular del 
Bar COLORS en Av. Sisteron, 13 OVPMS ref. 104/OVPMS2011

 Decret núm. 3051 Concedir autorització a JUAN ROIG FAUS, titular del Bar PAN-PAN 
en Av. Mar Mediterrani, 26 OVPMS ref. 105/OVPMS2011

 Decret núm. 3052 Concedir autorització a JUSTO JAVIER MENA BORRAS, titular del la 
Pizzeria EL CRESOL en Av. Mar Mediterrani, 17 OVPMS ref. 106/OVPMS2011

 Decret núm.  3053 Concedir autorització a TERESA MARTI TERCERO, titular del Pub 
CA MARIA en Via de Ronda, 103 OVPMS

 Decret núm.  3054 Concedir autorització a SANTIAGO GARCIA CHILLON, titular del 
Bar LEÑADOR en C/ Comte d’Oliva, 21 OVPMS ref. 115/OVPMS2011

 Decret  núm.  3055  Concedir  autorització  a  JOAQUIN  FUENTES  DOLZ,  titular  de 
l’establiment DON XIMO en C/ Roger de Lauria, 62 OVP ref. 100/OVP Altres ocupacions 
2011

 Decret núm. 3056 Aprovar la pròrroga de la situació administrativa d'excedència voluntària 
a MARIA GARCIA NARVAEZ amb efectes del 03/08/2011 per un temps de 6 mesos

 Decret núm. 3057 Declarar nul i sense efecte l'acord de la JGL del 30/06/2008 desestimant  
DA 1956/09 del 24/06, pel que es desestima el Recurs de Reposició contra DA 3744/08 del  
23/10. Declarar caducitat Exp. Sancionador Infracció Urb. Rc 4/02 contra JOSE Mª PEREZ 
ROMAN
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 Decret núm. 3058 Aprovar i Imposar a GUILLERMO MIRALLES SANCHIS una sanció 
per import de 6000€ per infracció GREU. Exp. Sancionador 246/06 Abocament Incontrolat

 Decret  núm.  3059 Desestimar  Recurs  de  Reposició  interposat  per  MARIA VICENTA 
LLORCA  MAS  contra  DA  1428/11  del  31/03.  Exp.  Protecció  núm.  0100/2010-ERU. 
RECURSOS

 Decret  núm.  3060  Estimar  Recurs  de  Reposició  interposat  per  JOAQUIN  GALIANO 
GUILLEM contra DA 1425/11. Exp. Protecció núm. 080/2010-ERU. RECURSOS

 Decret núm.  3061 Traslladar a MARIO ORTIZ LUQUE informe previ a la Resolució i 
concedir tràmit d'audiència per 15 dies. Exp. 67/09

 Decret  núm.  3062  Acordar  l'execució  subsidiària  dels  treballs  d'apuntalament  de 
l'estructura, neteja i desinfecció de l'edifici C/ Verge del Carme, 12 propietat de PEDRO 
BERTOMEU PARRA. Exp. Ruïna 2/2011

 Decret núm.  3063 Traslladar a MALGORZATA FISZER informe previ a la Resolució i 
concedir tràmit d'audiència per 15 dies. Exp. 66/09

 Decret núm.  3064 Traslladar a ROSA VICENS SERVER informe previ a la Resolució i  
concedir tràmit d'audiència per 15 dies. Exp. 08/09

 Decret  núm.  3065  Traslladar  a  ANTONIO  SELLENS  PARDO  informe  previ  a  la 
Resolució i concedir tràmit d'audiència per 15 dies. Exp. 06/2011-ERU

 Decret núm.  3066 Traslladar a MARIA VICENTA LLORCA MAS informe previ  a la 
Resolució i concedir tràmit d'audiència per 15 dies. Exp. 0100/2010-ERU

 Decret  núm.  3067  Aprovar  la  relació  núm.  069/2011  R  de  factures  per  import  de 
22595,34€

 Decret núm. 3068 Adjudicar el contracte menor dels serveis d'instal·lació i reforma del aire 
condicionat de l'Edifici l'Almàssera a CLIMATIZACIONES MEDISOL SL representada 
per JAVIER MENGUAL MARTI per import de 18726,60€. Exp. SERV-SEC/34-2011

 Decret núm.  3069 Aprovar el contingut de l'informe del 18/07/2011 ref. a activitat Bar-
Geladeria al C/ Roís de Corella 15 - Joan Bta. Anyes sol·licitat per JUAN VERDU JORGE. 
Exp. LC130/2007

 Decret núm.  3070 Aprovar el contingut de l'informe del 18/07/2011 ref. a activitat Bar-
Cafeteria a l'Avinguda Loygorri, 38 sol·licitat per MARIA FRANCISCA ROIG CAMPS. 
Exp. LC043/2011

 Decret  núm.  3071  Aprovar  el  contingut  de  l'informe  del  18/07/2011  ref.  a  activitat 
d'ampliació de gimnàs al C/ Walt Disney, 9 sol·licitat per FERRAN BONET ESCANDELL. 
Exp. LC018/2011

 Decret núm. 3072 Aprovar el contingut de l'informe del 18/07/2011 ref. a Saló Polivalent 
amb servei annex de cafeteria al C/ Alcalde Juan Sancho, 16 - Camí Passadores sol·licitat  
per AJUNTAMENT D'OLIVA. Exp. LC106/2010

 Decret núm. 3073 Aprovar el contingut de l'informe del 18/07/2011 ref. a activitat cafeteria 
2ª categoria amb parc infantil indoor al C/ Guillem de Castro, 7-C sol·licitat per SILVIA 
SANTACREU CRESPO. Exp. LC231/2007

 Decret núm.  3074 Aprovar el contingut de l'informe del 18/07/2011 ref. a activitat Bar-
Restaurant  al  Camí  Aigua  Blanca,  6  sol·licitat  per  JUAN  FUSTER  PIERA.  Exp. 
LC072/2010
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 Decret  núm.  3075 Autoritzar  OVP per  la  Unitat  Mòbil  de  la  Ciutat  de  les  Arts  i  les 
Ciències al carreró de la Plaça d'Europa (al costat de la Creu Roja) el 14/08/2011

 Decret  núm.  3076 Autoritzar a l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CAMÍ CANYADES, 
representada per MIGUEL ANGEL BARBER RODRIGUEZ, a la celebració d'un sopar al  
C/ Barranc del Xiricull el 13/08/2011. S'autoritza OVP i Prohibició d'aparcament

 Decret  núm.  3077 Concessió a  MANEL ARCOS MARTINEZ bestreta  reintegrable  de 
1302,00 euros a 93,00€ descomptats de la nòmina mensualment

 Decret núm. 3078 Encomanar el control i seguiment del compliment de la pena de treballs 
en  benefici  de  la  Comunitat  de  MARIA  BERNARDA  SIFRES  ROIG  a  JAVIER 
PARRAGA

 Decret  núm.  3079 Aprovació  del  Compte Justificatiu  presentada  per  la  Sra.  alcaldessa 
MARIA CONSUELO ESCRIVA HERRAIZ i reposició dels fons utilitzats per quantia de 
52,95€

 Decret núm. 3080 Concedir a JUAN ESCRIVA MARTINEZ llicencia de segona ocupació 
referida a segona connexió d'aigua potable en cotxera, us particular sense cap activitat.

 Decret núm. 3081 Aprovar facturació relacionada per import de 3,33 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària de despeses que s'indiquen amb la mateixa del vigent pressupost 
municipal

 Decret  núm.  3082 Aprovar  la  facturació relacionada amb l'import  de  14,16 euros  amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària de despeses que s'indiquen amb la mateixa del vigent  
pressupost municipal

 Decret núm. 3083 Aprovar les despeses relacionades per 28 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària de despeses que s'indiquen amb la mateixa del vigent pressupost municipal

 Decret  núm.  3084  Aprovar  les  despeses  relacionades  per  4,21  euros  amb  càrrec  a  
l’aplicació pressupostària de despeses que s'indiquen amb la mateixa del vigent pressupost 
municipal

 Decret núm. 3085 Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitament 
especial del domini públic

 Decret núm. 3086 Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitament 
especial del domini públic

 Decret núm. 3087 Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitament 
especial del domini públic

 Decret núm. 3088 Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitament 
especial del domini públic

 Decret núm. 3089 Concedir a JULIAN NAVARRO ANDRES la llicencia municipal per a 
la tinença de l'animal potencialment perillós raça STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

 Decret núm.  3090 Concedir  la llicencia urbanística sol·licitada per JUAN JOSE PONS 
SALORT per a la realització d’obres.

 Decret  núm.  3091  Concedir  la  llicencia  urbanística  sol·licitada  per  MARIA  OTILIA 
NAVARRO SALA per a la realització d’obres.

 Decret  núm.  3092  Concedir  llicencia  urbanística  sol·licitada  per  MARIA  CODINA 
ESCRIVA per a la realització d'obres

 Decret núm.  3093 Concedir la llicencia urbanística sol·licitada per ROBERTO TOMAS 
ORTOLA per a la realització d'obres.
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 Decret núm. 3094 Concedir la llicencia urbanística sol·licitada per VICENTE LLAVORI 
MORELL per a la realització d'obres

 Decret  núm.  3095  Admetre  la  documentació  presentada  per  CLUB  DEPORTIVO 
COMBAT  OLIVA  aprovant  la  seua  inscripció  en  el  registre  municipal  d'entitats  i 
associacions registrant-la amb el numero 217

 Decret núm. 3096 Autorització als VEÏNS DEL CARRER ILLA DE SICÍLIA celebració 
d'actes y sopar dia 14/08/2011

 Decret  núm.  3097 Aprovació de la  pròrroga de la  situació administrativa  d'excedència 
voluntària a ROSA ANA LLOPIS SANCHEZ

 Decret  núm.  3098  Concedir  llicència  urbanística  a  VICENTE  MAYANS  ORTOLA 
desaigüe de la finca C/ Menendez y Pelayo, 6. Exp. Obra Menor 0147/2011-OME

 Decret núm. 3099 Concedir llicència urbanística a MARIA VICENTA MAS ORTIZ tancat 
de Parcel·la C/ del Salabre, 8. Exp. Obra Menor 0141/2011-OME

 Decret núm. 3100 Concedir llicència urbanística a ALICIA ALVARADO ESCRIVA obres 
en Ronda del Rebollet, 9-3-C. Exp. Obra Menor 0158/2011-OME

 Decret núm. 3101 Concedir llicència urbanística a PURIFICACION MARTIN ORTEGA 
obres en C/ Illa de Columbretes, 3-Baix. Exp. Obra Menor 0157/2011-OME

 Decret  núm.  3102  Concedir  llicència  urbanística  a  SONIA  ELLIS  obres  en  C/  Santa 
Llúcia, 10. Exp. Obra Menor 0153/2011-OME

 Decret  núm.  3103 Concedir  llicència  urbanística  a  MODESTA ARROYO CENCILLO 
obres en Av. València, 9-4-8. Exp. Obra Menor 0154/2011-OME

 Decret núm. 3104 Estimar Recurs de Reposició interposat contra DA 2147/11, que quedarà 
revocat  i  sense efecte i,  en conseqüència,  concedir  llicència  urbanística a  FRANCISCO 
PELLICER BENEYTO obres de construcció piscina. Exp. 035/2011-OMA

 Decret núm.  3105 Declarar la baixa del gual núm. 1208 amb data 01/08/2011 a nom de 
JOSE RICO MORERA

 Decret núm.  3106 Declarar la baixa del gual núm. 1796 amb data 19/04/2011 a nom de 
BERNARDINO RUBIO PATRICIO

 Decret núm.  3107 Declarar la baixa del gual núm. 393 amb data 15/06/2011 a nom de 
SALVADOR SENDRA CUESTA

 Decret núm. 3108 Aprovar l'assignació de 269,88€ a favor de RODICA FILIP, en concepte 
de gratificació per treballs extraordinaris 4ª MOSTRA GASTRONÒMICA OLIVA 2011

 Decret  núm.  3109  Aprovar  l'assignació  de  83,04  euros  a  favor  de  la  Sra.  BLANCA 
MOLIÓ GUILLEM en concepte de gratificació per treballs extraordinaris

 Decret  núm.  3110  Acceptar  la  proposta  de  la  Prefectura  de  la  Policia  Local  per  a  la 
realització dels controls preventius d'alcoholèmia el 13/08/2011 i 14/08/2011

 Decret núm. 3111 Concedir a ROSANA COLLADO LLECHES la llicencia municipal per 
a la tinença d'animals potencialment perillosos. Exp. AP 209/11

 Decret núm. 3112 Incoar a D. CHEIKH DIOP expedient administratiu sancionador per la 
realització de venta ambulant sense la deguda autorització. Exp. 53/11

 Decret  núm.  3113  Incoar  a  D.  DJIBI  BEYE  expedient  sancionador  administratiu 
sancionador per la realització de venta ambulant sense la deguda autorització. Exp. 54/11

 Decret núm. 3114 Autoritzar a MARIA JOSE NUÑEZ MENDO per a la celebració d'un 
sopar de veïns al carrer
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 Decret  núm.  3115  Autoritzar  a  FALLA BARRI  SANT FRANCESC,  representada  per 
MARIA JOSE ESCRIVÀ VICENS, per a la celebració de la Demanà i Revetla Musical al  
C/ de la Rajada el 20/08/2011

 Decret núm.  3116 Autoritzar a la COMISSIÓ DE FESTES EN HONOR DE LA MARE 
DE  DÉU  DEL  REBOLLET,  representada  per  JOSE  ARCOS  MARTINEZ,  per  a  la 
celebració d'actes festers els dies 20, 28 i 29 d'agost i, 4 i 8 de setembre de 2011

 Decret  núm.  3117  Concedir  llicència  urbanística  a  PROMOCIONES  NUEVO  SIGLO 
2000 SL, representada per VICENTE MARTI ROCA, obres de connexió elèctrica en Av. 
Sisteron, 5. Exp. 046/2011-OMA

 Decret núm. 3118 Concedir llicència urbanística a CDAD PROPIETARIOS CALIXTO III 
9, representada per DIEGO FUSTER VERDU, obres d'instal·lació d'ascensor en buit  de 
l'escala. Exp. 048/2011-OMA

 Decret  núm.  3119  Concedir  llicència  urbanística  a  CONSTRUCCIONES  HISPANO 
GERMANAS, representada per JOSE LUIS PASCUAL GARCIA DEL REAL, obres de 10 
vivendes unifamiliars. Exp. 047/2011-OMA

 Decret núm. 3120 Concedir llicència urbanística a JOSE RICARDO MORATO LLORCA, 
obres de canvi de finestres. Exp. 0163/2011-OME

 Decret  núm.  3121 Concedir  llicència  urbanística  a  VICENTE MALONDA SEVILLA, 
obres de tancat de Parcel·la 148 pol 5 Partida Burguera. Exp. 0160/2011-OME

 Decret núm. 3122 Concedir llicència urbanística a REMEDIOS GARCIA JIMENEZ, obres 
de canvi de finestres. Exp. 0166/2011-OME

 Decret núm.  3123 Aprovar projecte-memòria del programa INTERCULTURAL OLIVA 
que  fomenta  la  inclusió  social,  laboral  i  cultural  a  Oliva.  Sol·licitar  subvenció  per  al  
desenvolupament del programa de la ADL per al 2010 per import de 77314,77€

 Decret  núm.  3124  Neteja  de  la  parcel·la  de  JOSE  ANTONIO  MORENO  LOPEZ  I 
ALTRES amb mitjans  mecànics  i  manuals  inclús  transport  de  restes  fins  a  l’abocador 
autoritzat o planta de reciclatge

 Decret núm. 3125 Neteja de la parcel·la de JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ, JORGE 
BENEYTO PONS I ROSA ISABEL MORELL GARI amb mitjans mecànics i  manuals 
inclús transport de restes fins a l’abocador autoritzat o planta de reciclatge

 Decret núm.  3126 Acceptació de la proposta de la realització de controls preventius de 
alcoholèmia dies 20 i 21 d'agost en c/Comarca de la Marina

 Decret núm. 3127 Concessió de llicència urbanística a CARLOS PORTES MORELL Exp. 
Núm. 000075/2011-OME

 Decret núm. 3128 Denegació de llicència urbanística a DAVID MORENO GARCÍA Exp. 
Núm. 000156/2011-OME

 Decret núm. 3129 Concessió de llicència urbanística a ROSA GUILLEM GIMENO . Exp. 
Núm. 000109/2011-OME

 Decret  núm.  3130  Concessió  de  llicència  urbanística  a  MARIA  ISABEL  MORELL 
ARLANDIS. Exp. núm. 000165/2011-OME

 Decret  núm.  3131  Concessió  de  llicència  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS DE AVDA LOYGORRI 45. Exp. Núm. 000164/2011-OME

 Decret  núm.  3132 Concessió  de  llicència  urbanística  a  LUOGO NICOLA.  Exp.  núm. 
000171/2011-OME
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 Decret  núm.  3133 Concessió de llicència  urbanística  a  RODERICH MC VAIGH Exp. 
Núm. 000170/2011-OME

 Decret núm.  3134 Concessió de llicència d'obra major exp. Núm. 000049/2011-OMA a 
NATALIA POUS FENOLLAR

 Decret núm. 3135 Concedir a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del edifici emplaçat en 
el c/ GUILLEM DE CASTRO 7 A-B llicencia per a l'ocupació de la via publica sol·licitada

 Decret núm.  3136 Concedir  la llicencia urbanística sol·licitada per SILVIA SERRANO 
MESTRE per a la realització d'obres amb emplaçament en carrer SANT PERE 1

 Decret núm.  3137 Concedir  la llicencia urbanística sol·licitada per CONSTRUCCIONS 
HISPANO  GERMANES  SA  representada  per  JOSE  LUIS  DEL  PASCUAL  GARCIA 
REAL per a la realització d'obres

 Decret núm. 3138 Aprovar el padró de la taxa per la retirada i eliminació de residus sòlids 
urbans, corresponents al exercici 2011 comprensiu de 19.520 rebuts els quals les quotes 
liquides ascendeixen a 1.368.606,17 euros

 Decret  núm.  3139  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística núm. 78/05 de JOSE GONZALEZ BARRULL en c/Covatelles 26- 28

 Decret  núm.  3140  Autoritzar  el  pagament  corresponent  al  mes  d'agost  de  2001  dels 
becari/es.

 Decret núm.  3141 Aprovació de les despeses corresponents a comissió domiciliació, per 
l'import de 23,62 Euros.

 Decret núm. 3142 Aprovació de les despeses de comissió dús datafon, per import de 4,97 
Euros.

 Decret núm. 3143 Iniciació procediment de revocació d'actes referent al nomenament com 
a funcionària interina (educadora de carrer) de REMEI MARTINEZ GARCIA

 Decret  núm.  3144  Concedir  a  VOLUMENES  ORIGINALES  SL  llicencia  de  primera 
ocupació

 Decret núm.  3145 Aprovar la autoliquidació i ordenar el pagament de 43,16 euros a la 
GENERALITAT VALENCIANA

 Decret  núm.  3146  Nomenar  com  a  funcionària  de  carrera  a  MONICA  MAURI 
CASTELLO pertanyent a l'escala d'administració especial

 Decret núm. 3147 Aprovació de la flexibilitat horària a CARLOS PONS MORERA
 Decret núm. 3148 Declarar als HERMANOS SELLENS PASCUAL CONST Y PRO SL, 

el desistiment de la seua petició de llicència d'obres en c/ Joan de Joanes.
 Decret  núm.  3149  Declarar  a  CDD  PROPIETARIOS  ROIS  DE  CORELLA  15-17 

GARAJE, el desistiment de la llicència d'obres sol·licitada O.M. 000252/2010.
 Decret núm. 3150 Declarar a d. JOHN AIRES RAYMOND, el desistiment de la llicència 

d'obres en el carrer Sant Blai, 22.
 Decret núm. 3151 Declarar a D. COLIN RICHARD SPARKES, el desistiment de la seua 

petició de llicència d'obres al carrer Ermita núm. 45.
 Decret  núm.  3152  Declarar  al  Sr.  FRANCISCO  BERMUDEZ  HERNANDEZ,  el 

desistiment de la seua petició de llicència d'obres en Urb. Terranova, parcel·la 3.
 Decret  núm.  3153  Declarar  al  Sr.  VICENTE  FRANCISCO  MENA  SIGALAT,  el 

desistiment de la seua petició de llicència d'obres en C/. Ronda Sud núm. 23.
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 Decret núm. 3154 Concessió a VICENTE LLOPIS LLORCA llicència per a la ocupació de 
la via pública sol·licitada

 Decret  núm.  3155  Devolució  taxa  OVP  en  c/Monges  Clarisses  30  a  FRANCISCO 
SERRANO MARTINEZ

 Decret núm. 3156 Devolució de fiança dipositada per TORRES SEMPERE E HIJOS SL en 
concepte de garantia correcta reposició domini públic per obres en Plaza Alonso 5, cantó  
c/Abadia 1

 Decret núm. 3157 Devolució fiança dipositada per JUAN COSTA MOLLA por import de 
2.400 euros per a garantir la correcta reposició del domini públic per obres de construcció 
LSBT en Av. Demetrio Pi, 88-90

 Decret núm. 3158 Devolució fiança dipositada per URVICO SL per import de 7.137,89€ 
euros per a garantir la correcta reposició del domini públic per obres de construcció edifici  
en Ctra. Pego 42

 Decret  núm.  3159  Desestimació  de  devolució  fiança  dipositada  per  ABENTEL 
TELECOMUNICACIONES  SA  per  import  de  1200  euros  per  a  garantir  la  correcta 
reposició del domini públic per obres de construcció LSBT en Av. Demetrio Pi, 88-90

 Decret núm. 3160 Devolució fiança dipositada per FEDERICO SORIA GUILLEM per a 
garantir la restitució del domini públic ZMT instal·lació de xiringuito entitat núm. 17

 Decret núm.  3161 Concessió de llicència ambiental Exp. Núm. LC011/2011 de MARIA 
PILAR BARRERES JUST

 Decret núm. 3162 Concessió de llicència ambiental Exp. Núm. LC095/2010 de CENTRE 
POLIVALENT D’ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA

 Decret núm.  3163 Concessió de llicència ambiental Exp. Núm. LC031/2010 de ANAFÉ 
RONDA TORMO

 Decret núm.  3164 Concessió de llicència ambiental  Exp.  Núm. LC002/2010 de ARCA 
OLIVA SL

 Decret  núm.  3165  Concessió  de  llicència  ambiental  Exp.  Núm.  LA182/2009  de 
ASESORES FINANCIEROS OLIVA SL

 Decret núm. 3166 Concessió de llicència ambiental Exp. Núm. LA 120/2009 de ANDRES 
SABATER COLLADO

 Decret núm.  3167 Concessió de llicència ambiental Exp. Núm. LA100/2009 de CDAD 
PROPIETARIOS POLICGONO 4

 Decret núm. 3168 Concessió de llicència ambiental Exp. Núm. LA057/2010 de CDAD DE 
PROPIETARIOS GARAJE APARCAMIENTO JOANOT M ARTORELL 17

 Decret núm.  3169 Concessió de llicència ambiental Exp. Núm. LA097/2010 de SHAID 
MAHMOOD

 Decret  núm.  3170  Concedir  a  MAITE  BOIGUES  LLOPIS,  funcionària  d'aquest 
ajuntament, una bestreta de 1300 Euros.

 Decret  núm.  3171  Procedir  a  la  devolució  d'aval  bancari  de  "SGR",  dipositat  per  la 
mercantil TALENT SL, en concepte de garantia provisional de les obres: Adequació canal 
recollida d'aigües pluvials en Via Ronda-Platja d'Oliva, tram I.

 Decret núm. 3172 Acceptar la proposta de la PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL 
perquè es procedesca a la realització dels controls preventius d'alcoholèmia
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 Decret núm. 3173 Aprovació de l'autoliquidació per 43,16€ corresponent a pagament a la 
GENERALITAT VALENCIANA per la inserció en el DOGV nomenament de funcionari  
de carrera

 Decret  núm.  3174  Aprovació  de  la  nòmina  del  personal  al  servei  de  l'Ajuntament 
corresponent al mes d'agost 2 011

 Decret núm. 3175 Ordenació de la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial 
Exp. Núm. 23/11 de JUAN ANTONIO SERVER PONS

 Decret  núm.  3176  Aprovar  la  relació  numero  070/2011  R  de  101.926,13  euros  i 
reconeixement de l'obligació de les factures

 Decret  núm.  3177  Aprovar  la  relació  numero  073/2011  R  de  2.411,38  euros  i 
reconeixement de l'obligació de les factures

 Decret  núm.  3178  Aprovar  la  relació  numero  074/2011  R  de  106.204,29  euros  i 
reconeixement de l'obligació de les factures

 Decret núm.  3179 Aprovar el projecte de les obres CONDICIONAMENT I MILLORA 
DEL CAMÍ DEL XIRICULL FASE II i acceptar la delegació

 Decret núm. 3180 Aprovar la relació numero 071/2011 de factures per l'import de 3.749,99 
euros i reconéixer l'obligació de les factures

 Decret  núm.  3181  Aprovar  la  relació  numero  072/2011  de  factures  per  l'import  de 
48.872,08 euros i reconéixer l'obligació de les factures

 Decret núm.  3182 Aprovar les despeses amb càrrec corresponent a despeses de caixa de  
juliol 2011 per un import total de 191,39 €

 Decret  núm.  3183 Aprovar  les  despeses  relacionades  per  35,00  EUROS amb càrrec  i 
reconéixer l'obligació

 Decret  núm.  3184  Aprovar  les  despeses  relacionades  per  9,35  EUROS  amb  càrrec  i 
reconéixer l'obligació de pagament

 Decret  núm.  3185 Aprovar  les  despeses  relacionades  per  40,00  EUROS amb càrrec  i 
reconéixer l'obligació de pagament

 Decret  núm.  3186 Aprovar les despeses  relacionades per  154,90 EUROS amb càrrec i 
reconéixer l'obligació de pagament

 Decret  núm.  3187 Aprovar  les  despeses  relacionades per  import  de  6,35 EUROS amb 
càrrec i reconéixer l'obligació de pagament

 Decret núm. 3188 Ordre de pagament de les relacions de factures 070/2011R i 071/2011 
per l'import total de 105.676,12€

 Decret  núm.  3189  Concedir  a  la  Sra.  NATI  VIVES  GARCIA  funcionària  d'aquest 
ajuntament una bestreta de 1.000 EUROS

 Decret núm.  3190 Prendre nota en comptabilitat de l'embargament decretat pel Jutjat de 
Primera Instància de Gandia dels crèdits de GRUAS Y TALLERES BURGOS SL (import 
3.965,69€)

 Decret núm. 3191 Prendre nota de la cessió de crèdit a GRUAS Y TALLERES BURGOS 
SL per import de 2360,00€

 Decret núm. 3192 Estimació de la petició d'indemnització en metàl·lic de 120 € a MARIA 
IBIZA SAVALL. Exp. Responsabilitat patrimonial núm. 15/11

 Decret núm. 3193 Estimació de la petició d'indemnització en metàl·lic de 120 € a HUGO 
ALEMANY LLORCA. Exp. Responsabilitat patrimonial núm. 12/11
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 Decret  núm.  3194  Autorització  a  FALLA  BARRI  SANT  FRANCESC  celebració  de 
Demanà i Revetla a la plaça riuet dels Frares

 Decret núm. 3195 Procedir a la devolució de la fiança dipositada per MIGUEL LLORCA 
GARCIA  per  import  de  1162,36€  de  la  concessió  del  Servei  de  Bar  a  la  Piscina  
Climatitzada d'Oliva

 Decret  núm.  3196  Concedir  el  fraccionament  sol·licitat  per  ANTONIO  VENTEO 
VIZDOMINE de l'import de 1635,90€ per taxes d'OVPMS C/ Joanot Martorell, 21 Bar La 
Terrassa

 Decret núm.  3197 Donar de baixa les sancions de ALEKSEY STOYANOV ANGELOV 
(DNI X3702851N) i ALTRES per prescripció per import de 240,00€

 Decret núm. 3198 Rectificar exp. de modificació de crèdits G/11/2011 en la part que afecte 
al  concepte  d'ingressos  45080  Transferències  corrents  de  la  Comunitat  Autònoma  per 
import de 13592,20€. Generar crèdit en el concepte d'ingressos 46100 pel mateix import

 Decret núm. 3199 Iniciar exp. G/15/2011 de modificació del pressupost per generació de 
crèdits per ingressos

 Decret núm. 3200 Aprovar exp. G/15/2011 de modificació del pressupost per generació de 
crèdits per ingressos. Total modificacions 105783,83€

 Decret núm. 3201 Ordenar el pagament en favor de la CREU ROJA D'OLIVA per import 
de 13170,13€ corresponent a la quantitat justificada correctament a data d'avui

 Decret  núm.  3202  Confiscar  a  la  mercantil  URBANIZACIONES  VILLORA 
CONSTRUCCIONES SL (URVICO) la quantitat de 9754,11€ en concepte de confiscació 
parcial de la fiança dipositada el 31/03/2009 per obres de millora ús peatonal de la vorera al 
Passeig Alcalde Juan Sancho

 Decret núm. 3203 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
JEAN JOSEPH HENRI VOLAN ref. a IVTM dels exercicis 2003 al 2011

 Decret núm. 3204 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
CASA DEL CAMP AGRO SL ref. a sancions de tràfic

 Decret núm. 3205 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
VICENTE MENA VERCHER ref. a IVTM i IBIU dels exercicis 1999 al 2011

 Decret núm. 3206 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
AUTOESCUELA GUILLEM OLIVA ref. a IVTM dels exercicis 2001 al 2003 i 2005 al  
2011

 Decret  núm.  3207  Aprovar  la  justificació  del  conveni  subscrit  amb  la  CREU  ROJA 
D'OLIVA per al servei de socorrisme 2011 per import de 13170,13€

 Decret  núm.  3208  Acceptar  la  proposta  de  la  POLICIA  LOCAL  es  procedesca  a  la 
realització dels controls d'alcoholèmia per al dia 03/09/11

 Decret núm. 3209 Aprovar la devolució de la fiança dipositada per FRANCISCO JAVIER 
GOMAR PEREZ com a garantia de reposició del domini públic OM93/2010 per import de 
600€

 Decret  núm.  3210 Aprovar  la  relació  de  factures  núm.  076/2010 R,  la  qual  puja  a  la 
quantitat de 28,37 euros.

 Decret  núm.  3211  Imposició  de  sanció  tributària  a  RAMON  CANET  DIEGO  Exp. 
2001000057735
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 Decret núm. 3212 Imposició de sanció tributària a RAMON CANET GUILLERMO. Exp. 
2001000057731

 Decret núm. 3213 Imposició de sanció tributària a TORRES GOMEZ ROSA MARIA Exp. 
2001000057450

 Decret  núm.  3214  Imposició  de  sanció  tributària  a  MORATO  LLACER,  JOSE  Exp. 
2001000057740

 Decret  núm.  3215  Imposició  de  sanció  tributària  a  MORATO  LLACER,  JOSE  EXP. 
2001000057714

 Decret núm. 3216 Imposició de sanció tributària a TORRES PATRIMONIAL LA SAFOR 
SL 2001000057719

 Decret núm. 3217 Imposició de sanció tributària a TORRES PATRIMONIAL LA SAFOR 
SL EXP. 2001000057746

 Decret núm.  3218 Imposició de sanció tributària a GOMEZ MEDINA DOLORES EXP. 
2001000057723

 Decret núm.  3219 Imposició de sanció tributària a GOMEZ MEDINA DOLORES EXP. 
2001000057754

 Decret núm. 3220 Imposició de sanció tributària a VIDAL PONS FRANCISCO
 Decret  núm.  3221 Imposició  de  sanció  tributària  a  VIDAL PONS MERCEDES EXP. 

2001000058645
 Decret núm. 3222 Imposició de sanció tributària a BIG BUSINESS EVERGREEN SA
 Decret  núm.  3223  Imposició  de  sanció  tributària  a  DANA  ALAN  ILAN  EXP. 

2001000058357
 Decret  núm.  3224  Imposició  de  sanció  tributària  a  DANA  ALAN  ILAN  EXP. 

2001000058337
 Decret  núm.  3225  Imposició  de  sanció  tributària  a  CALABRIA  SANCHEZ  JUAN 

CARLOS, EXP. 2001000058641
 Decret núm.  3226 Imposició de sanció tributària a BIG BUSINESS EVERGREEN SA 

EXP. 2001000058656
 Decret núm.  3227 Imposició de sanció tributària a BIG BUSINESS EVERGREEN SA 

EXP. 2001000058657
 Decret núm. 3228 Imposició de sanció tributària a SANCHEZ ORTEGA ANTONIA EXP. 

583354
 Decret núm. 3229 Aprovació de la baia en comptes dels valores declarats incobrables de 

MICASA DIRECT SL. Concepte Taxa Fem 2008,20069, 2010
 Decret núm. 3230 Aprovació de la baia en comptes dels valores declarats incobrables de 

FRANCISCO MESTRE CLIMENT EXP. 2003EXP20001271
 Decret núm. 3231 Aprovació de la baixa en comptes dels valores declarats incobrables de 

GILABERT PAUL EMILE SOUFFLET
 Decret  núm.  3232  Elevació  del  contingut  de  les  propostes  de  resolució  a  resolució 

Expedient 2001000057910 i relació
 Decret núm. 3233 Aprovació de la devolució d'avals dipositats per PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA SA per respondre d'obres de condicionament del camí rural Canyades i 
millora de camins rurals finca Monferrer
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 Decret núm. 3234 Aprovació de la devolució d'aval dipositat per PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA per respondre a obres de pavimentació camí Tossal Gros

 Decret  núm.  3235 Avocació puntual  de  la presidència de l'Alcaldia  delegada en el  Sr. 
VICENTE  MORERA  ROMAGUERA  per  a  les  comissions  informatives  de  Foment 
Econòmic

 Decret núm. 3236 Revocar i declarar sense efecte l'ordre de demolició continguda al DA 
2316/2001 del 26/07. Exp. RLU 23/2001. Concedir a JOSE IGNACIO TAPIA LOPEZ, en 
rep.  d'OLIVA  SURF  SERVICIOS  TURISTICOS  SL  Llicència  Primera  Ocupació  C/ 
Almirall Roger de Lauria, 55

 Decret núm. 3237 Autoritzar a COMISSIÓ DE LA FALLA BARRI SANT FRANCESC, 
representada per Mª JOSE ESCRIVÀ VICENS, per a la celebració del Mig Any de la Falla  
amb actes els dies 16 i 17 de setembre de 2011

 Decret núm.  3238 Incoar a JOSE A. PUIG MARTIN i JUAN R. VILA SANCHEZ exp. 
administratiu sancionador per la realització d'obres i usos del sòl vulnerant la normativa  
urbanística.  Proposar  sanció econòmica per  import  de  12907,36€.  Exp.  Sancionador  Rc 
77/06

 Decret  núm.  3239  Aprovar  amb caràcter  provisional  la  liquidació  ICO per  import  de 
1220,67€. Exp. LTIU Rc 77/06

 Decret  núm.  3240  Considerar  com  a  proposta  de  resolució  el  decret  d'incoació  del 
04/04/2011. Qualificar la infracció comesa com a greu. Aprovar la imposició d'una sanció 
econòmica de 660,66€. Exp. 205/08

 Decret núm. 3241 Aprovar la liquidació ICO definitiva per import de 54,67€ per obres en 
Pol. 16 Parc. 323 Partida Manegues. Exp. LTIU 205/08

 Decret  núm.  3242  Considerar  com  a  proposta  de  resolució  el  decret  d'incoació  del 
08/04/2011. Qualificar la infracció comesa com a greu. Aprovar la imposició d'una sanció 
econòmica de 977,31€. Exp. 194/08

 Decret núm.  3243 Aprovar la liquidació ICO definitiva per import de 92,43€ per obres 
sense llicència. Exp. LTIU 194/08

 Decret núm. 3244 Declarar la caducitat del procediment d'infracció urbanística núm. 46/04 
contra ANDRES SANCHEZ VALCARCEL

 Decret  núm.  3245  Declarar  la  caducitat  del  procediment  LTIU  núm.  46/04  contra 
ANDRES SANCHEZ VALCARCEL

 Decret núm. 3246 Aprovar el Pla d'Actuació davant d'emergències en focs d'artifici a les 
FESTES PATRONALS DE LA MARE DE DEU DEL REBOLLET 2011

 Decret  núm.  3247  Ordenar  a  CARLOS  PAYA  AVILES  en  nom  de  HELADOS  LA 
IBENSE SL procedir a retirar abans del pròxim dijous 15 DE SETEMBRE la terrassa de 
taules i cadires instal·lada en la via publica

 Decret  núm.  3248  Adjudicar  el  contracte  menor  de  les  obres  de  ACTUACIONS  DE 
CONDICIONAMENT DE VIAL I IMPLEMENTACIÓ PAISATGÍSTICA a favor de la 
empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA

 Decret núm. 3249 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial que 
s'impulsarà d'ofici en tots els seus tràmits

 Decret núm. 3250 Declarar als efectes legals oportuns a VICENT PONS GARCIA desistit 
de la seua petició de llicència d'obres.
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 Decret núm. 3251 Declarar als efectes legals oportuns a BILROUGH, JOHN desistit de la 
seua petició de llicència d'obres

 Decret núm. 3252 Declarar als efectes legals oportuns a MANUEL NAVALON GOMEZ 
desistit de la seua petició de llicència d'obres

 Decret núm. 3253 Declarar als efectes legals oportuns a SANTIAGO GARCIA CHILLON 
desistit de la seua petició de llicència d'obres

 Decret  núm.  3254  No  concedir  llicència  urbanística  sol·licitada  per  JOSE  OLTRA 
MIÑANA en C/Hospital 19 Exp. 000126/2011-OME

 Decret  núm.  3255  Acceptació  de  la  proposta  de  realització  de  controls  preventius 
d'alcoholèmia dies 10 i 11 de setembre a la Ctra. al Mar,

 Decret  núm.  3256 Aprovar  les  despeses  financeres  per  ús  del  datàfon  emeses  per  LA 
CAIXA per import de 1.52€

 Decret  núm.  3257  Aprovar  les  despeses  per  import  total  de  53,19€  dels  proveïdors 
MIGUEL A. BORRAS SARIO i ASEGURAMIENTO TECNICO DE CALIDAD SL

 Decret núm.  3258 Aprovar les despeses per import de 12,74€ emeses pel BANCO DE 
VALENCIA

 Decret núm. 3259 Declarar l'obligació de BORREPA SL de netejar planta baixa en C/ Roís 
de Corella, 23. OE 147/2011

 Decret  núm.  3260  Declarar  l'obligació  de  JOSE  LUIS  FERRUS  DEVESA  de  netejar 
Parcel·la 203 Pol. 7. OE 152/2011

 Decret núm. 3261 Declarar l'obligació de JOSE MEDIANERO ROMERO de picar rampa 
de formigó en C/ Calvari, 12. OE 153/2011

 Decret núm. 3262 Declarar l'obligació de JESUS MATEOS APARICIO MANZANARES 
de netejar Parcel·la 212 Pol. 20. OE 155/2011

 Decret núm. 3263 Declarar l'obligació de CONSUELO SORIA PEREZ de netejar Parcel·la 
6 Pol. 6. OE 159/2011

 Decret núm. 3264 Declarar l'obligació de JOSE OLTRA MIÑANA de netejar Parcel·la 208 
Pol. 7. OE 156/2011

 Decret núm. 3265 Declarar l'obligació de CONSUELO SORIA SORIA de netejar Parcel·la 
75 Pol. 6. OE 161/2011

 Decret núm. 3266 Declarar l'obligació de JOSE Mª TEIXIDOR MACHO de picar rampa 
de formigó en Av. de les Marjals, 14. OE 166/2011

 Decret  núm.  3267  Declarar  l'obligació  de  VICENTE  LLORCA  SIVERA  de  netejar 
Parcel·la 273 Pol. 10. OE 168/2011

 Decret núm.  3268 Declarar l'obligació de FRANCISCO MESTRE LLORCA de netejar 
Parcel·la 400 Pol. 8. OE 172/2011

 Decret núm. 3269 Declarar l'obligació de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS 
SA de netejar Parcel·la 402 Pol. 8. OE 173/2011

 Decret núm. 3270 Declarar l'obligació de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS 
SA de netejar Parcel·la 398 Pol. 8. OE 174/2011

 Decret núm. 3271 Declarar l'obligació de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS 
SA de netejar Parcel·la 401 Pol. 8. OE 175/2011

 Decret núm. 3272 Declarar l'obligació de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS 
SA de netejar Parcel·la 331 Pol. 8. OE 177/2011
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 Decret núm. 3273 ESTEVE
 Decret  núm.  3274 Concedir  gual  de  4  metres  a  la  COMUNITAT DE PROPIETARIS 

CALIXTO III,  24 i 26. Exp. V300/2007. Aprovar la liquidació definitiva per import de 
258,30€

 Decret  núm.  3275 Concedir  gual  de  4  metres  a  la  COMUNITAT DE PROPIETARIS 
EDIFICI EXPRES. Exp. V052/2011. Aprovar la liquidació definitiva per import de 258,30€

 Decret núm.  3276 Contractar amb data 16/09/2011 a ANTONIO COTS MORELL per a 
accions d'orientació professional per al treball. Exp. ILIOBE/2011/46/46

 Decret  núm.  3277  Incoar  exp.  RLU  per  obres  sense  llicència  a  JOSE  ANTONIO 
MORALES GARCIA. Exp. 039/2011-ERU

 Decret  núm.  3278 Procedir  a  l'acceptació  en règim de  col·laboració  social  a  TERESA 
LLORCA MATEU perquè desenvolupe tasques de netejadora als centres escolars del dia  
01/08/2011 al 29/02/2012

 Decret núm. 3279 Concedir a VICENTE LOPEZ CARREÑO una bestreta de 1134€ que 
reintegrarà mitjançant deduccions de la nòmina en 14 mesos

 Decret  núm.  3280  Nomenar  funcionaria  interina,  categoria  Educadora  a  MARTA 
MASCARELL DURÀ fins el 30/06/2012

 Decret  núm.  3281  Nomenar  funcionaria  interina,  categoria  Educadora  a  NOELIA 
PASTOR CÀMARA fins el 30/06/2012

 Decret núm. 3282 Reconéixer un nou trienni a JOSE LUIS LOPEZ PARRA
 Decret núm. 3283 Reconéixer un nou trienni a VICENTE CANET ORTOLÀ
 Decret núm. 3284 Reconéixer un nou trienni a MANUEL VICENTE PERIS BARRERES
 Decret  núm.  3285  Nomenar  funcionària  interina,  categoria  Educadora  a  CRISTINA 

ESCRIVÀ INSA fins el 30/06/2012
 Decret  núm.  3286 Nomenar  funcionaria  interina,  categoria  Educadora  a  ANA BELEN 

ARCOS SALINAS fins el 30/06/2012
 Decret núm. 3287 Acordar el sobreseïment de l'exp. de protecció de la legalitat urbanística 

núm. 50/09 contra MIGUEL ESTIVAL PONS
 Decret núm. 3288 Aprovar liquidacions taxa Residus Sòlids Urbans per 225,00€. Incloure 

al padró de la taxa RSU exercici 2012 a JEAN PIERRE BENOIT i ALTRES. Modificar al  
padró  de  la  taxa de RSU exercici  2012 a  MONTSERRAT APARICIO MARLASCA i 
ALTRES

 Decret  núm.  3289  Aprovar  les  liquidacions  de  l'impost  sobre  l'increment  de  valor  de 
terrenys de nat. urbana de JORGE LLECHES COCERA per import de 581,40€

 Decret  núm.  3290  Denegar  les  ajudes  econòmiques  individualitzades  sol·licitades  per 
OUMOU KONE i ALTRES

 Decret núm.  3291 Estimar la petició d'indemnització formulada per CESAR VICENTE 
FUSTER MARI reconeixent-li el dret de rebre una indemnització per import de 200€. Exp. 
Responsabilitat Patrimonial 28/09

 Decret núm. 3292 Aprovar la relació núm. 075/2011 R de factures per import de 1379,14€
 Decret  núm.  3293 Autoritzar a  JOSE FUSTER MORENO per  a comparéixer  i  exercir 

accions en nom de l'Ajuntament per les indemnitzacions que corresponguen al procediment 
088/2011-M del Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Gandia
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 Decret núm. 3294 Anul·lar el reconeixement de l'obligació núm. 201100015183 inclosa en 
la relació de factures núm. 037/2011 R. Aprovar i reconéixer l'obligació de la factura 411 de 
PEDRO FRANCISCO FALGAS TORMO per import rectificat de 2407,20€

 Decret  núm.  3295  Denegar  les  ajudes  econòmiques  individualitzades  sol·licitades  per 
JULIA ALEMANY GONZALEZ i ALTRES

 Decret núm. 3296 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
SALVADOR SIGNES HONRUBIA

 Decret núm. 3297 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
la mercantil ROSI FRUITS 2000 SL

 Decret núm. 3298 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
la mercantil OMNIGAN SL

 Decret núm. 3299 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
LUKUBIKA ANDRE LUSUAMA

 Decret núm. 3300 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
la mercantil LEASING INMOBILIARIO SA

 Decret núm. 3301 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
TAYLOR KEVIN JOHN

 Decret núm. 3302 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
JOSEFA CORTES CORTES

 Decret núm. 3303 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
SALVADOR TERRADES CATALA

 Decret núm. 3304 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
MANUEL MARIN MARIN

 Decret núm. 3305 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
JOSE VICENTE FRASQUET MASCARELL

 Decret núm. 3306 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
JOSE GONZALEZ HERNANDEZ

 Decret núm. 3307 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
ALONSO RUTH BOUZO

 Decret núm. 3308 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
RUSU LUCIAN EMIL

 Decret núm. 3309 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
HRISTO IVANOV IVANOV

 Decret núm.  3310 Anul·lar els rebuts corresponents a la Taxa per la retirada de RSU i  
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica del 2011

 Decret núm. 3311 Iniciar les actuacions de comprovació limitada sobre M LUISA RUIZ 
PINGARRON i ALTRES

 Decret núm. 3312 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de OKISA SA (EXP. 20010000058089)

 Decret núm. 3313 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de OKISA SA (EXP. 20010000058084)

 Decret núm. 3314 Que no es liquide l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys urbans 
a nom de CONSTRUCCIONES ALBACETE-CUENCA-VALENCIA SL
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 Decret núm. 3315 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de ANDRES CHAMORRO VILCHES

 Decret núm. 3316 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de VILEIA URBANA SL (EXP. 20010000057656)

 Decret núm. 3317 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de VILEIA URBANA SL (EXP. 20010000057579)

 Decret núm. 3318 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN SL

 Decret núm. 3319 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de AIGO CLARA SL UNIPERSONAL

 Decret núm. 3320 Que no es liquide l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys urbans 
a nom de GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN SL (EXP 20010000057670)

 Decret núm. 3321 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de MIGUEL RAFAEL LASCOUTOUNAS

 Decret núm. 3322 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de AIGO CLARA SL UNIPERSONAL (EXP. 20010000057645)

 Decret núm. 3323 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de OKISA SA (EXP 200100058083)

 Decret núm. 3324 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de INVERSIONES LUJOCED SL

 Decret núm. 3325 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de SALVADOR JAVIER SIGNES OROVAY

 Decret núm. 3326 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de MERCEDES PILAR MATA LEON

 Decret núm. 3327 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de CHIMENEAS ESTAR SL

 Decret núm. 3328 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de ROSA NUÑEZ COLLADO

 Decret núm. 3329 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de BIG BUSINESS EVERGREEN SA (EXP 200100058012)

 Decret núm. 3330 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de OKISA SA (EXP 20010000058086)

 Decret núm. 3331 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de OKISA SA (EXP 20010000058058)

 Decret núm. 3332 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de OKISA SA (EXP 20010000058085)

 Decret núm. 3333 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de OKISA SA (EXP 20010000058048)

 Decret núm. 3334 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de MANUEL BELMONTE PEREZ

 Decret núm. 3335 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de PROMOCIONES DE INMUEBLES OLIVA MAR SA

 Decret núm. 3336 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de RICHARD MARIANO CASTRO SOLIZ
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 Decret núm. 3337 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  urbans  a  nom  de  MOR  DESARROLLOS  URBANISTICOS  SL  (EXP. 
20010000058496)

 Decret núm. 3338 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  urbans  a  nom  de  MOR  DESARROLLOS  URBANISTICOS  SL  (EXP. 
20010000058499)

 Decret núm. 3339 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de OPTIVERLOOK SL

 Decret núm. 3340 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  urbans  a  nom  de  MOR  DESORROLLOS  URBANISTICOS  SL  (EXP. 
20010000058492)

 Decret núm. 3341 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de ISABEL ROIG PASCUAL

 Decret núm. 3342 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  urbans  a  nom  de  MOR  DESARROLLOS  URBANISTICOS  SL  (EXP. 
20010000058011)

 Decret núm. 3343 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys urbans a nom de BENALBE III SL

 Decret núm. 3344 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  urbans  a  nom  de  MOR  DESARROLLOS  URBANISTICOS  SL  (EXP. 
20010000057651)

 Decret  núm.  3345  Arxivar  EXP.  20010000057594  de  comprovació  limitada  sobre 
l'increment  de  valor  de  terrenys  urbans  a  nom  de  DESARROLLO  E  INVERSIONES 
HEREDIA MEDINA SL

 Decret núm. 3346 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  urbans  a  nom  de  MOR  DESARROLLOS  URBANISTICOS  SL  (EXP. 
20010000058025)

 Decret  núm.  3347  Arxivar  EXP.  20010000058109  de  comprovació  limitada  sobre 
l'increment de valor de terrenys urbans a nom de FUNDACION INTERMON OXFAM

 Decret  núm.  3348  Arxivar  EXP.  200100000557624  de  comprovació  limitada  sobre 
l'increment de valor de terrenys urbans a nom de PROYECTOS EBCON SL

 Decret  núm.  3349  Arxivar  EXP.  20010000057628  de  comprovació  limitada  sobre 
l'increment de valor de terrenys urbans a nom de PROYECTOS EBCON SL

 Decret  núm.  3350  Arxivar  EXP.  20010000058538  de  comprovació  limitada  sobre 
l'increment  de  valor  de  terrenys  urbans  a  nom  de  JUAN  ANTONIO  MARTINEZ 
JARAMILLO

 Decret núm.  3351 Desestimar petició formulada per GLORIA LORENTE MORANT de 
devolució de taxes abonades en excés. Exp. 1371/08 y 24/2011

 Decret núm. 3352 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 2001000057592 de VILEIA URBANA SL

 Decret núm. 3353 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 20010000058076 de GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN SL

 Decret núm. 3354 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 20010000058070 de ISABEL TORRES NUÑEZ
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 Decret núm. 3355 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 2001000058063

 Decret núm. 3356 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 2001000057034 de OLIVA TURISMO OCIO SL

 Decret núm. 3357 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 2001000058013 de COSNTRUCCIONES UNIVERSAL 2003 SL

 Decret núm. 3358 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor  dels  terrenys.  Exp.  2001000058016  de  CONSTRUCCIONES  ALBACETE-
CUENCA-VALENCIA SL

 Decret núm. 3359 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor  dels  terrenys.  Exp.  2001000058020  de  CONSTRUCCIONES  ALBACETE-
CUENCA-VALENCIA SL

 Decret núm. 3360 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 20010000058028 de CONSTRUCCIONES UNIVERSAL 2003 SL

 Decret núm. 3361 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 2001000058059

 Decret núm. 3362 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 2001000058061de ANGEL BONAL MARTINEZ

 Decret núm. 3363 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 2001000058087 de OKISA SA

 Decret núm. 3364 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 2001000058023 de GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN SL

 Decret núm. 3365 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MENA MARTI MIGUEL I RELACIÓ

 Decret núm. 3366 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CATALA VIDAL MIGUEL I RELACIO

 Decret núm.  3367 Aprovació de la mobilitat de l'empleada pública JOSEFA GIMENEZ 
ALCARAZ  que  passarà  a  exercir  les  seues  funcions  d'Auxiliar  Administrativa 
d'Administració General a les oficines de Magatzem Municipal

 Decret núm. 3368 Aprovació de la certificació núm. 6 de l'obra "CASA DE LA FESTA" a 
ALESA PROYECTOS Y CONRATAS SA

 Decret núm.  3369 Aprovació de la certificació núm. 7 de LA CASA DE LA FESTA a 
ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS S

 Decret núm. 3370 Acceptació de la proposta de la Prefectura de la Policia Local per a la  
realizació de controls preventius d'alcoholèmia dies 17 i 18 de setembre en la Ctra. Oliva al  
Mar

 Decret núm.  3371 Concessió de llicència urbanística de FRANCESC DEVESA PEIRO. 
Exp. 000144/2011-OME

 Decret  núm.  3372  Concessió  de  llicència  urbanística  de  FRANCISCO  SAVALL 
CLIMENT. Exp. 000167/2011-OME

 Decret núm. 3373 Concessió de llicència urbanística de VICENTE MALONDA SEVILLA 
. Exp. 000182/2011-OME

 Decret núm. 3374 Concessió de llicència urbanística de COMUNIDAD PROPIETARIOS 
DE EDIFICIO EMPLAADO EN GABRIEL MIRO 1 . Exp. 000177/2011-OME
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 Decret  núm.  3375 Concessió de llicència  urbanística  de VICENTE MARI PASCUAL. 
Exp. 000172/2011-OME

 Decret  núm.  3376  Concessió  de  llicència  urbanística  de  VICENTE  JOSE  ESCRIVA 
VIDAL . Exp. 000179/2011-OME

 Decret  núm.  3377 Concessió de llicència urbanística  de ANA GERMAN ALEMANY. 
Exp. 000130/2011-OME

 Decret núm.  3378 Autorització a l'ASSOCIACIÓ CULTURAL SAN MIGUEL per a la 
celebració d'activitats previstes al voltant de Sant Miquel dies 17 i 18 de setembre

 Decret  núm.  3379  Concessió  de  llicència  OVP Exp.  000161/2011-LOVP a  ALVARO 
MIÑANA SABATER

 Decret  núm.  3380 Concessió  de llicència  OVP Exp.  00016212011-LOVP a ALVARO 
MIÑANA SABATER

 Decret  núm.  3381 Concessió  de  llicència  OVP Exp.  000163/2011-LOVP a  VICENTE 
LLOPIS LLORCA

 Decret  núm.  3382 Concessió  de  llicència  OVP Exp.  000159/2011-LOVP a  VICENTE 
LLOPIS LLORCA

 Decret  núm.  3383 Concessió de llicència OVP Exp.  000157/2011-LOVP a PASCUAL 
GARCIA SENDRA

 Decret núm. 3384 Concessió de llicència OVP Exp. 000158/2011-LOVP a FERNANDO 
GUEROLA TOMAS

 Decret núm. 3385 Declaració del desistiment de la sol·licitud de LUIS SAINZ VERDEJO 
en nom de BARCLAYS BANK SA de llicència ambiental per activitat en P. Pare Antoni  
Salelles, 1

 Decret  núm.  3386  Declaració  del  desistiment  de  la  sol·licitud  de  JOSE  ANTONIO 
ARACIL JORDA de llicència ambiental per activitat en C/Nicolau Copèrnic 8

 Decret núm. 3387 Declaració de la finalització del procediment de concessió de llicència 
municipal d'activitat de bar cafeteria en c/Verge del Mar 2 , "Cine d'estiu" a DZINE

 Decret  núm.  3388  Declaració  del  desistiment  de  la  sol·licitud  de  EDUARD  SERRA 
MALLEU en nom de ALMAGESER SL de llicència ambiental per activitat en c/Nicolau 
Copèrnic, 16

 Decret  núm.  3389 Contractació de MARIA JOSE SOLER SOLDADO Y VERONICA 
MERINO PALOMARES com a Tècniques en Educació Infantil Exp. Encorjv/2011/155/46

 Decret núm.  3390 Incoació de l'expedient núm. 22/11 de responsabilitat  patrimonial de 
MARIA GLORIA PEIRO FAUS

 Decret núm.  3391 Incoació de l'expedient núm. 25/11 de responsabilitat  patrimonial de 
MARIA VICENTA IBIZA RODRIGUEZ

 Decret núm. 3392 Adjudicació del contracte menor d'obres de condicionament i millora del 
Camí Xiricull, Fase II a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA

 Decret núm. 3393 Aprovació plec de clàusules econòmiques, administratives, i tècniques 
que han de regir el contracte administratiu especial per a la prestació de serveis del bar de la  
LLAR DE JUBILATS

 Decret  núm.  3394 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat i conservació de la parcel·la de la seua propietat a ERNESTO Y ROSA FUSTER 
TORRES, OE 102/2011
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 Decret  núm.  3395 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat  i  conservació  de  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  a  FRANCISCO  JAVIER 
FUSTER FUSTER. OE 160/2011

 Decret  núm.  3396 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat i conservació de la parcel·la de la seua propietat a MARIA LLACER IBIZA .OE 
162/2011

 Decret  núm.  3397 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat  i  conservació  de  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  a  VICENTE  LLORCA 
SIVERA.OE 169/2011

 Decret  núm.  3398 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat i conservació de la parcel·la de la seua propietat a ROSA SANCHIS SERRANO. 
OE 170/2011

 Decret  núm.  3399 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat  i  conservació  de  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  a  ENRIQUE  SANFELIX 
CERDA. OE 171/2011

 Decret  núm.  3400 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat  i  conservació  de  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  a  JERONIMO CAÑAMAS 
PARRA. OE 178/2011

 Decret  núm.  3401 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat i conservació de la parcel·la de la seua propietat a MARIA NUÑEZ GISBERT

 Decret  núm.  3402 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat i conservació de la parcel·la de la seua propietat a VICENTE MIÑANA RIERA

 Decret  núm.  3403 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat i conservació de la parcel·la de la seua propietat a VICENTE NAVARRO MAS

 Decret  núm.  3404 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat  i  conservació  de  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  a  MIGUEL  ARLANDIS 
PASCUAL. OE182/2011

 Decret  núm.  3405 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat  i  conservació  de  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  a  FRANCISCO  ROCHER 
FERRER. OE 183/2011

 Decret  núm.  3406 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat  i  conservació  de  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  a  FRANCISCO  ROCHER 
FERRER OE 184/2011

 Decret  núm.  3407  Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  adequades  de 
salubritat i conservació de la parcel·la de la seua propietat a DOMINGO MORERA CAMPS

 Decret  núm.  3408  Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  adequades  de 
salubritat i conservació de la parcel·la de la seua propietat a PEIRO MUÑOZ SA. OE 186/2011

 Decret  núm.  3409  Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  adequades  de 
salubritat i conservació de la parcel·la de la seua propietat a DOMINGO MESTRE SANCHIS

 Decret  núm.  3410  Declaració  de  l'obligació  de  mantindre  les  condicions  adequades  de 
salubritat  i  conservació  de  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  a  DOMUS  PROCOJET  SL 
OE188/2011
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 Decret núm.  3411 Designar interlocutors tècnics davant de les mercantils IBERDROLA, 
AIGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA i TELEFONICA DE ESPAÑA a SALVADOR 
PEREZ MENGUAL, VICENTE MAYANS PEIRO i EVARISTO TODOLI VELLO

 Decret  núm.  3412  Adjudicar  contracte  de  serveis  MONITORS  PER  A  VIVENDA 
TUTELADA a favor de la mercantil  GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21, SL per 
import de 87372,00€

 Decret  núm.  3413 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat  i  conservació  de  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  a  COMUNITAT  DE 
PROPIETARIS rep. per CONSUELO SORIA GOSP. OE 80/2011

 Decret  núm.  3414 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat  i  conservació  de  la  parcel·la  de  la  seua  propietat  a  COMUNITAT  DE 
PROPIETARIS rep. per FRANCISCO GARCIA CERVERA. OE 165/2011

 Decret  núm.  3415 Declaració de l'obligació de mantindre  les  condicions adequades de 
salubritat i conservació de la parcel·la de la seua propietat a PROMOCIONES RICHARTE 
Y COMARRA SL rep. per JAVIER CIMARRA FERNANDEZ. OE 167/2011

 Decret núm. 3416 Aprovació de la factura emesa per Enric Pellicer Llopis, en concepte de 
direcció de l’obra “Casa de la Festa” per import de 16.594,97 euros.

 Decret núm. 3417 Nomenament de ANA MARIA ESTRUCH ESCRIVA com a secretària 
de la Comissió Municipal Informativa de Benestar Social

 Decret  núm.  3418  Aprovació  del  reconeixement  de  l'obligació  de  les  liquidacions 
corresponents a cànon de control  d'abocaments  any 2010 al  MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y MEDIO RURAL MARINO, CONFEDERACION DEL JUCAR

 Decret  núm.  3419 Aprovació de la  certificació  núm.  2  de l'obra  "Xarxa  de col·lectors 
pluvials i ampliació de voreres fase II- Ctra. Dénia- Raconada de las Ermites” PPOS 2010 
OBRA Núm. 129 a ALESA PROYETOS Y CONTRATAS SA

 Decret  núm.  3420 Aprovació de la  certificació  núm.  3  de l'obra  "Xarxa  de col·lectors 
pluvials i ampliació de voreres fase II- Ctra. Dénia- Raconada de las Ermites” PPOS 2010 
OBRA Nº129 a ALESA PROYETOS Y CONTRATAS SA

 Decret  núm.  3421 Aprovació de la  certificació  núm.  4  de l'obra  "Xarxa  de col·lectors 
pluvials i ampliació de voreres fase II- Ctra. Dénia- Raconada de las Ermites” PPOS 2010 
OBRA Nº129 a ALESA PROYETOS Y CONTRATAS SA

 Decret núm. 3422 Tancament per part de la policia local en presència de l'Enginyer tècnic 
municipal de l'establiment de serralleria situat en c/ Comte d’Oliva 41

 Decret  núm.  3423  Autorització  a  L'ASSOCIACIÓ  VEINAL  RAVAL-GERRERIA  la 
celebració d'activitats dia 24 de setembre en Plaça de Ganguis

 Decret  núm.  3424  Autorització  a  LA  JUNTA  DE  FESTES  DE  SANT  FRANCESC 
D'ASSÍS per a la celebració d'activitats dia 24 de setembre 2011

 Decret  núm.  3425 Aprovació de la concessió d'ajudes econòmiques individualitzades a 
DOLORES SANTIAGO MARIN I RELACIÓ

 Decret núm.  3426 Aprovació de la devolució de la taxa de prestació del  servei  públic  
poliesportiu per 36€ per inscripció de curs anual de Balls de salo a ISABELA PARRA 
BARRERES

 Decret núm.  3427 Concessió del fraccionament de deute per taxa de llicència d'activitat 
2011-ACT- 062 a LLUIS MUÑOZ BOIX
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 Decret núm. 3428 Desestimació de petició de devolució d'aval dipositat per a respondre a 
les  obres  "Pla  Integral  d’infrastructures  i  dotacions  esportives  d’Oliva”  a  MONDO 
IBERICA SA

 Decret  núm.  3429  Concessió  del  fraccionament  de  deute  tributari  per  cadires  i  taules 
autoliquidació  65/OVPMS/2011  relatiu  al  CAFÉ  BAR  CHEQUE  BO  de  SANTIAGO 
ZAMORA GAQUES

 Decret núm. 3430 Adjudicació del contracte menor de serveis de direcció d'obra de línia de 
mitja tensió per al Centre Polivalent d'Activitats Socioculturals a JOMA INGENIERIA Y 
MONTAJES SL

 Decret núm.  3431 Adjudicació del  contracte menor de serveis de redacció del projecte 
tècnic de línia de mitja tensió per al centre polivalent d'activitats socioculturals a JOMA 
INGENIERIA Y MONTAJES SL

 Decret  núm.  3432 Concessió  de  llicència  OVP Exp.  000165/2011-LOVP a  VICENTE 
JUAN MORENO PARDO

 Decret  núm.  3433  Concessió  de  llicencia  OVP  Exp.  000160/2011-LOVP  a  MARIA 
ISABEL MORELL ARLANDIS

 Decret  núm.  3434  Concessió  de  llicència  OVP  Exp.  000152/2011-LOVP  a  RAFAEL 
BENITO SANCHEZ

 Decret núm.  3435 Aprovació de a baixa en comptes dels valors declarats incobrables a 
nom de DOLORES CALVOMARIN

 Decret núm.  3436 Aprovació de a baixa en comptes dels valors declarats incobrables a 
nom d’OMAR IFKNIDEN

 Decret núm. 3437 Aprovació de la concessió d'ajudes d’ANTONIA MORENO UTRERA I 
RELACIÓ

 Decret núm. 3438 Designar a VICENTE LOPEZ CARREÑO com a substitut de Carmen 
Vives Ripoll en el seu lloc de treball en cas de la seua absència.

 Decret núm. 3439 Iniciació del tràmits pertinents per a l'adscripció d’EMILIANO DE LA 
DUEÑA RODRIGUEZ a les tasques de segona activitat dins del cos de la Policia Local. 
Sol·licitud a Conselleria de Sanitat del nomenament de facultatiu especialista per al tribunal.

 Decret núm. 3440 Reconeixement de l'obligació i ordre de pagament de la sanció imposada 
per LA INSPECCIÓ PROVINCIAL DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

 Decret  núm.  3441  Anul·lació  del  reconeixement  de  l'obligació  núm.  201130971  en 
concepte d’inscripció de la Sra. Interventora MARTA MILVAQUES CUQUART en un 
curs de formació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració

 Decret núm.  3442 Inici de l'expedient núm. G/16/2011 de modificació de pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm. 3443 Aprovació de l'expedient G/16/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos.

 Decret  núm.  3444  Concessió  de  llicència  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS AVDA LOYGORRI 3. Exp. Núm. 000184/2011-OME

 Decret núm. 3445 Concessió de llicència urbanística a FRANCISCO JAVIER SALELLES 
MATEU. Exp. Núm. 000186/2011-OME

 Decret núm. 3446 Concessió de llicència urbanística a JOSE VICENTE CANET VIVES. 
Exp 000178/2011-OME
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 Decret núm. 3447 Concessió de llicència urbanística a VICENTE LLOPIS BERTOMEU. 
Exp. Núm. 000169/2011

 Decret  núm.  3448  Concessió  de  llicència  urbanística  a  FRANCISCO  FENOLLAR 
ESTEVE. Exp. 00159/2011-OME

 Decret núm. 3449 Concessió de llicència per a segregar la parcel·la del Sector Canyades 1, 
segons el Projecte de Reparcel·lació a CONSTRUCCIONES JUST SA

 Decret núm. 3450 Ordre de retirada immediata d'aparell d'aire condicionat de l'habitatge a 
RUTH RUIZ ALGUACIL

 Decret núm. 3451 Autorització a L'ASSOCACIÓ FOLKÒRICA RAVAL I VILA per a la 
celebració d'actes dia 30/09/2011

 Decret núm. 3452 Aprovació de la factura de VODAFONE ESPAÑA SAU corresponent al 
període 08/08/2011 al 07/09/2011

 Decret núm. 3453 Aprovació de la factura de VODAFONE ESPAÑA SAU corresponent al 
període 08/07/2011 al 07/08/2011

 Decret núm. 3454 Autorització muntatge de terrassa 125/OVPMS/2011 BAR L'ENVIC
 Decret  núm.  3455 Autorització  muntatge  de  terrassa  023/OVPMS/2011 PASTELERIA 

SANCHIS
 Decret núm. 3456 Autorització muntatge de terrassa 031/OVPMS/2011 BAR FERRERO
 Decret núm. 3457 Autorització muntatge de terrassa 008/OVPMS/2011 KIOSKO PEPE
 Decret núm. 3458 Denegació muntatge de terrassa 126/OVPMS/2011 LA CUEVA
 Decret  núm.  3459  Autorització  muntatge  de  terrassa  046/OVPMS/2011  BAR  PACO 

SOQUETA
 Decret  núm.  3460  Autorització  muntatge  de  terrassa  54/OVPMS/2011  PASTISSERIA 

LLOPIS
 Decret núm. 3461 Autorització muntatge de terrassa 058/OVPMS/2011 BAR CANTO
 Decret núm. 3462 Autorització muntatge de terrassa 067/OVPMS/2011 BAR L'OFICINA
 Decret núm. 3463 Autorització muntatge de terrassa 081/OVPMS/2011 BAR VALENCIA
 Decret núm. 3464 Autorització muntatge de terrassa 02/OVPMS/2011 BAR RASPALL
 Decret núm. 3465 Autorització muntatge de terrassa 93/OVPMS/2011 BAR ALAMEDA
 Decret núm. 3466 Autorització muntatge de terrassa 097/OVPMS/2011 BAR MESTALLA
 Decret núm. 3467 Autorització muntatge de terrassa 107/OVPMS/2011 RESTAURANTE 

LA CANADIENSE
 Decret núm. 3468 Autorització muntatge de terrassa 120/OVPMS/2011 BAR BOLO
 Decret núm.  3469 Acceptació de desistiment de CABLEEUROPA SAU i declaració de 

concloses les actuacions presents en Exp. 000161/2011-OME
 Decret núm. 3470 Autorització a JUNTA DE FESTES DE SANT FRANCESC celebració 

d'actes jocs infantils i activitats tradicionals, en Plaça Riuet dels Frares dia 30/09/2011
 Decret núm. 3471 Autorització a FILA ALMORÀVITS celebració sopar amb ambientació 

musical dia 24/09/2011
 Decret  núm.  3472  Aprovació  de  l'expedient  núm.  T/17/2011 de  modificació  de  crèdit 

mitjançant transferències d'aplicacions pressupostàries
 Decret núm.  3473 Acceptació de la proposta de Prefectura de la Policia Local per a la 

realització de control preventiu d'acoholèmia en ctra. Oliva al Mar, dia 23/09/2011
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 Decret  núm.  3474  Aprovació  de  la  factura  de  CABLEEUROPA  SAU corresponent  a 
període de facturació ONO del 26/7/11 al 25/8/11 per 154,49€

 Decret  núm.  3475  Aprovació  de  la  factura  de  CABLEEUROPA  SAU corresponent  a 
període de facturació ONO del 26/8/11 al 25/9/11 per 154,49€

 Decret núm. 3476 Aprovació de la factura de VODAFONE ESPAÑA SUA corresponent a 
període de facturació de 01/08/11 al 31/8/11 per 1080,30€

 Decret núm. 3477 Aprovació de la despesa corresponent a factures de GALP ENERGIA 
ESPAÑA SAU per import de 5.631,21€

 Decret núm.  3478 Aprovació de la factura de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 
corresponent a període de facturació de l’abonament agost i servei automàtic del 18/07/11 al  
17/08/11 per 11,39€

 Decret núm.  3479 Aprovació de la factura de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 
corresponent a període de facturació de l’abonament juliol i servei automàtic del 18/0611 al  
17/07/11 per 11,39€

 Decret núm. 3480 Aprovació de la factura de VODAFONE ESPAÑA SAU corresponent a 
període de facturació del 26/07/2011 al 25/08/2011

 Decret núm.  3481 Aprovació de la factura de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 
corresponent a serveis de voy i ADSL per import de 2.012,41€

 Decret núm. 3482 Aprovació de la factura de VODAFONE ESPAÑA SAU corresponent a 
període de facturació del 01/07/2011 al 31/07/2011 per import de 1.093,22€

 Decret núm. 3483 Aprovació de la factura de VODAFONE ESPAÑA SA corresponent a 
període de facturació del 26/06/2011 al 25/07/2011

 Decret núm.  3484 Elevar propostes de resolució a resolució.  Aprovació de la baixa de 
liquidacions per import de 6.293,28€ i aprovació de liquidacions per import de 3.762,0€ i de 
les devolucions per import de 2.056,01€

 Decret núm. 3485 Desestimació de Recurs de Reposició interposat contra DA 1746/11 ref. 
a ICIO c/Romer 5. Exp. Ltiu 53/08

 Decret núm. 3486 Desestimació de Recurs de Reposició interposat contra DA 1745/11 por 
MARIA ANGELES CANET MARTINEZ. Exp. Sancionador 53/08

 Decret  núm.  3487  Acord  de  l'execució  subsidiària  de  treballs  de  demolició,  retirada 
d'enderrocs i materials. Exp. Protecció Legalitat Urbanística RC 36/02

 Decret  núm.  3488  Estimació  del  Recurs  de  Reposició  interposat  per  CONSUELO 
ESCRIVA MAYANS. EXP. Sancionador 25/09

 Decret  núm.  3489  Estimació  del  Recurs  de  Reposició  interposat  per  INMACULADA 
SEMPERE ALCARAZ. EXP. LTIU 67/09

 Decret  núm.  3490  Estimació  del  Recurs  de  Reposició  interposat  per  CONSUELO 
ESCRIVA MAYANS. EXP. Sancionador 67/08

 Decret  núm.  3491 Concessió  a  JOAQUIN VIDAL PONS llicencia  de  2ª  ocupació  en 
vivenda comunitària c/ JOANOT MARTORELL

 Decret núm.  3492 Declaració la caducitat del Procediment d'Infracció Urbanística núm. 
92/06 d’ANTONIO ORQUIN ORQUIN

 Decret núm. 3493 Declaració la caducitat del Procediment LTIU núm. 92/06 d’ANTONIO 
ORQUIN ORQUIN
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 Decret núm.  3494 Estimació en part del Recurs de Reposició interposat per ANTONIO 
RUIZ FERNANDEZ en Exp. LTIU 90/04

 Decret núm.  3495 Estimació en part del Recurs de Reposició presentat  per ANTONIO 
RUIZ FERNANDEZ. Exp. Sancionador 90/04

 Decret núm. 3496 Encomanar a JAVIER PÀRRAGA RIPOLL el control i seguiment dels 
treballs en benefici de la comunitat de ALEXA DIACONU

 Decret núm.  3497 Autoritzar FALLA CONSERVATORI d'OLIVA sopar de mig any el 
01/10/2011

 Decret núm. 3498 Imposar sanció per import de 26000 € a la mercantil FRANPAMO SL 
per abocaments incontrolats. Exp. sancionador núm. 126/07

 Decret  núm.  3499 Aprovació  de  la  remissió  de  l'expedient  administratiu  sol·licitat  pel 
JUTJAT  DEL  CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU  núm.  10  de  València  relatiu  al 
Procediment Abreujat 000583/2010

 Decret  núm.  3500  Prendre  raó  de  la  cessió  de  crèdit  transitòria  de  TORREMAR 
REHABILITACIONES SL certificar núm. 2 Final Obres Fabrica de Tapial

 Decret  núm.  3501  Prendre  raó  de  la  cessió  de  crèdit  transitòria  de  TORREMAR 
REHABILITACIONES SL certificar núm. 1 Final Obres Fabrica de Tapial

 Decret núm. 3502 Ordenar inici exp. administratiu per a la contractació de les obres de la 
XARXA  DE COL·LECTORS  FLUVIALS  I  AMPLIACIÓ  DE VORERES  EN  CTRA. 
DÉNIA RACONADA ERMITES FASE III

 Decret núm.  3503 Denegar llicència sol·licitada per PHILIP JOHN CHARLES BAKER. 
Exp. 0140/2011-OME

 Decret núm.  3504 Ordenar neteja de parcel·la 697 pol. 5 a nom de PEDRO LORENZO 
TORRES GIRAU. OE 189/2011

 Decret  núm.  3505 Ordenar  neteja  de  parcel·la  313 pol.  20  a  nom de  JOSE SALORT 
LLORCA. OE 157/2011

 Decret núm. 3506 Ordenar neteja de parcel·la 138 pol. 20 a nom de VICENTE SALORT 
SANCHIS. OE 154/2011

 Decret núm.  3507 Ordenar l'obligació de restitució de la linealitat de la vorera en Plaça 
Alonso, 8 de VICENTE SALORT SANCHIS. OE 146/2011

 Decret núm. 3508 Ordenar picat rampa de formigó a GAD EL KARIM SAMIR RIAD. OE 
143/2011

 Decret núm.  3509 Aprovar la modificació del projecte TRINQUET D'OLIVA. Aquesta 
modificació  suposa  un  increment  de  235935,05€,  ascendint  el  total  del  projecte  a 
1416514,60€

 Decret núm. 3510 Autoritzar a la JUNTA LOCAL FALLERA D'OLIVA la celebració de 
la Demanà el 01/10/2011 al C/ Ramon y Cajal

 Decret núm. 3511 Ordenar el pagament corresponent al mes de setembre 2011 dels becaris 
La Dipu.

 Decret núm. 3512 Concedir a JOSE MARIA EDO RUANO, llicència de Segona Ocupació. 
Exp. 0100/2011-LO

 Decret núm. 3513 Reconéixer l'obligació en favor de DOLORES SANTIAGO MARIN i 
ALTRES ajudes econòmiques individualitzades

 Decret núm. 3514 Concedir llicència ambiental a CAMPING BON DIA. Exp. LC070/2007
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 Decret núm.  3515 Concedir llicència ambiental  a APARTHOTEL Ctra.  Oliva al Mar - 
Canyades-1 Parc. 4 i 46. Exp. LA171/2010

 Decret núm.  3516 Concedir llicència ambiental a SALA DE FESTES L'ANCORA. Exp. 
LC044/2001

 Decret  núm.  3517  Concedir  llicència  urbanística  núm.  0121/2011-OME  a  ROSARIO 
INAREJOS MORENO

 Decret  núm.  3518 Concedir  a GAS NATURAL CEGAS SA llicència  núm.  096/2011-
LOVP en Camí Vell de Xàtiva

 Decret núm. 3519 Concedir a JOSE OLTRA MIÑANA llicència núm. 0168/2011-LOVP 
C/Hospital, 19

 Decret  núm.  3520  Cessar  amb data  31/08/2011  a  JULIA ALEMANY  PEREZ  com  a 
directora de l'escoleta infantil El Caragol. Aprovar amb data 01/09/2011 el nomenament de 
ROSA Mª MAESTRE MORERA com a directora de l'escoleta.

 Decret núm. 3521 Iniciar exp. per cobrir lloc vacant de Policia Local a la persona de major 
mèrit de la borsa de treball.

 Decret núm.  3522 Nomenar funcionari interí con a Policia Local a FRANCISCO JOSE 
LUZ LAGUNAS

 Decret núm.  3523 Aprovar la pròrroga dels treballs de col·laboració social entre aquest 
Ajuntament i SALVADOR ESCRIVÀ MIRALLES fins el 30/11/2011

Assabentada la corporació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica:

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident  que en el  punt tercer  és donar compte dels 
Decrets i Resolucions de l’Alcaldia, i això em sembla correcte. El que no em sembla 
tan correcte és que el dia 31 d’agost vaig demanar la còpia d’una série de Decrets de 
l’Alcaldia, i a dia de hui encara no els he rebut. Vosté sap massa que el termini  
màxim que té el govern `per facilitar la informació als regidors és de cinc dies, i 
estem parlant que fa un mes, i de moment jo encara no tinc la còpia dels Decrets de 
l’Alcaldia.  Estem  incomplint  el  que  marca  el  reglament  d’Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals.  Per  tant  li  pregue  que 
complesca  allò  que  marca  el  reglament  i  que  se’m  facilite  la  còpia  que  vaig 
sol·licitar ja fa un més, un mes i escaig.”

QUART.  DONAR  COMPTE  DE  L’ACCEPTACIÓ  DEL  RÈGIM  DE 
DEDICACIÓ,  EXCLUSIVA  I  PARCIAL,  DE  L’ALCALDIA  I  DE 
DETERMINATS REGIDORS.

Es dóna compte dels escrits presentats, en el registre general, en referència a l’assumpte 
de l’epígraf, segons el resum que tot seguit s’indica:
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08543, de 15 de juliol de 2011, de la regidora Sra. Ana Morell Gómez
08544, de 15 de juliol de 2011, del regidor Sr. Salvador Fuster Mestre
08545, de 15 de juliol de 2011, del regidor Sr. Salvador Escrivá Tormo
08546, de 15 de juliol de 2011, de la regidora Sra. Maria Virginia Cotaina Verdú
08647, de 15 de juliol de 2011, del regidor Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez
08548, de 15 de juliol de 2011, del regidor Sr. David González Martínez
08588, de 18 de juliol de 2011, del regidor Sr. Juan Francisco Pi Aparici
08601, de 18 de juliol de 2011, de l’ alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz

El Ple queda assabentat de l’acceptació del règim de dedicació, exclusiva i parcial, de 
l’Alcaldia i de determinats regidors.

CINQUÉ. DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ JUNTA RECTORA DEL 
PARC D’EDUCACIÓ VIAL.

Es  dóna  compte  de  la  composició,  per  substitució,  dels  membres  de  la  corporació 
municipal  que  componen  la  Junta  Rectora  del  Parc  d’Educació  Viària  d’Oliva,  de 
conformitat  amb  el  Reglament  d’Ús  i  Funcionament  del  Parc  d’Educació  Viària 
d’Oliva, aprovat en sessió ordinària de 28 de gener de 2008, (BOP núm. 36, de 12-02-
2010), i de conformitat amb la Resolució del Director General de Trànsit, de data 13 de 
gener de 2011:

En representació de l’Ajuntament d’Oliva, i presidenta de la Junta Rectora Sra. Maria 
Consuelo Escrivá Herraiz, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament d’Oliva, en substitució 
del Sr. Salvador Fuster Mestre.

En representació de la Prefectura Provincial de Trànsit de València, Sra. Maria Dolores 
Pérez Vilaplana, cap provincial de Trànsit de València.

En  representació  de  la  delegació  municipal  d’Educació,  Sr.  Jesús  Aparisi  Romero, 
regidor  delegat  d’Educació  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  en  substitució  del  Sr.  Manuel 
Gallardo Sanchis.

En representació de la Conselleria d’Educació, Sr. Ruben Javier Malonda Moll.

En representació de la  Policia  Local  d’Oliva,  i  secretari  de la  junta,  Sr. José Fuster 
Moreno, intendent en cap de la Policia Local d’Oliva.
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Com a director del Parc d’Educació Viària, Sr. Jesús Aparisi Romero, regidor delegat 
d’Educació,  i  de Sanitat,  de l’Ajuntament  d’Oliva,  en substitució  del  Sr.  Vicent  M. 
Sabater Savall.

Com a monitor del Parc d’Educació Viària, Sr. Francisco Tortosa Comes, agent de la 
Policia Local d’Oliva.

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

 Sra. Morell  Gómez: “Nosaltres volem fer una qüestió prèvia en aquest punt. A 
l’hora  de  revisar  la  documentació  que  se’ns  ha  adjuntat,  ens  hem  adonat  que 
apareixen  una  série  d’irregularitats  en  el  nomenament  dels  càrrecs  en  la  Junta 
Rectora del Parc d’Educació Viària.  Supose que tots  coneixeran el  contingut del 
reglament  d’ús i  funcionament  del Parc d’Educació Viària,  però si  no hi ha cap 
impediment  jo  faré  un  resum molt  senzill  i  molt  curtet.  El  primer  que  s’ha  de 
constituir i elegir són els membres de la junta rectora, i això és del que s’hauria de 
donar compte en el Ple. Nosaltres no tenim constància, no tenim cap acta, que s’haja 
fet una junta nova, una nova composició de la junta rectora. És la junta rectora qui 
elegeix el seu president o presidenta; no apareix designat, ni assignat, ni va vinculat 
a cap càrrec orgànic, ni polític, d’aquest ajuntament; i això també s’hauria de donar 
compte al Ple. El problema no ve només en aquest tipus de procediment de donar 
compte; va més enllà. És el cas de l’elecció del director del Parc d’Educació Viària. 
Segons el  reglament,  qui elegeix el  director del Parc d’Educació Viària no és la 
Junta  Rectora  sinó  el  Ple  d’aquest  Ajuntament.  És  a  dir  s’han usurpat  aqueixes 
competències i aqueixes funcions del plenari. El que nosaltres demanem és que es 
faça un estudi d’aquest punt, que es revise si s’ajusta al reglament, i si no s’ajusta 
que es modifique. No sabem si és un error, no sabem si és per falta d’informació, 
per desconeixement del reglament; però considerem que d’aquesta forma tot portat i 
tot barrejat, no es pot portar la proposta al plenari.”

 Sra. alcaldessa: “Res més lluny d’usurpar. S’esmenaran els defectes de forma. Ho 
traslladarem a la Policia Local perquè esmene el document.”

SISÉ. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, 1R 
TRIMESTRE 2011.

En compliment d’allò que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i la Base 4a d’Execució del Pressupost, es dóna compte al Ple de la 
Corporació, previ coneixement de la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, de l’estat 
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execució  del  Pressupost  Municipal  així  com  dels  moviments  de  la  Tresoreria  per 
operacions  pressupostàries  i  extrapressupostàries  i  de  la  seua  situació,  a  data 
31/03/2011.

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

- Estat de situació del pressupost de despeses a data 31/03/2011.
- Estat de situació del pressupost d’ingressos a data 31/03/2011.
- Estat de la Tresoreria Municipal a data 31/03/2011.

El Ple de la corporació queda assabentat.

SETÉ. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, 2N 
TRIMESTRE 2011.

En compliment d’allò que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i la Base 4a d’Execució del Pressupost, es dóna compte al Ple de la 
Corporació, previ coneixement de la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, de l’estat 
execució  del  Pressupost  Municipal  així  com  dels  moviments  de  la  Tresoreria  per 
operacions  pressupostàries  i  extrapressupostàries  i  de  la  seua  situació,  a  data 
30/06/2011.

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

- Estat de situació del pressupost de despeses a data 30/06/2011.
- Estat de situació del pressupost d’ingressos a data 30/06/2011.
- Estat de la Tresoreria Municipal a data 30/06/2011.

El Ple de la corporació queda assabentat.

VUITÉ. DETERMINACIÓ DE FESTIVITATS LOCALS, ANY 2012.

Vist l’escrit de la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball del dia 9 de juny de 2011 
(RE núm. 07.265, de 17/06/2011), en el qual comunica que a l’objecte de procedir a 
l’elaboració  del  Calendari  Laboral  de l’any 2012, i  en allò  que pertoca  a les  festes 
laborals de caràcter local, de conformitat amb el que estableix l’article 37.2 del Reial 
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Decret Legislatiu 1/95, de 24 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Estatut  dels  Treballadors  i  disposicions  concordats,  i  sol·licita  que  s’adopte  acord 
d’aquest ajuntament, en què es determine de manera especifica la data i denominació de 
les dues festes locals que, amb caràcter de no recuperables, tindran lloc en aquest terme 
municipal el proper any.

Vist  el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de data 16 de setembre 
d’enguany.

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

Primer.- Aprovar com a festivitats locals d’aquest municipi, per al proper any 2012, el 
dia 3 de maig, festivitat del Santíssim Crist de sant Roc, i el dia 20 de juliol, divendres 
de festes de Moros i Cristians.

Segon.- Aquests dos dies tindran el  caràcter  d’inhàbils  per  al  treball,  retribuïts  i  no 
recuperables.

Tercer.-  Traslladar  l’acord  a  la  Conselleria  d’Economia,  Hisenda  i  Ocupació,  als 
efectes de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

NOVÉ.  PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA:  NOMENAMENT  DELS  MEMBRES 
DEL CONSELL LOCAL AGRARI.

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal:

“MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRÁIZ, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament d’Oliva, 
formula  la  següent  proposta  amb  vista  a  la  constitució  del  Ple  del  Consell  Local  Agrari  
Municipal

En compliment d’allò que preceptua l’article 4 del Reglament de Règim Interior i Funcionament 
del Consell Local Agrari d’aquesta ciutat, aprovat en Ple extraordinari de 18 d’octubre de 1994, 
es  va  lliurar  notificació,  amb  data  cinc  d’agost  d’enguany,  als  grups  municipals,  entitats, 
associacions,  i  altres  a  què  fa  referència  l’article  esmentat,  amb  la  finalitat  que  aquestos 
proposaren al Ple de l’Ajuntament els seus representants en l’esmentat Consell Local Agrari.

A data d’avui han tingut entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament els escrits dels  
grups municipals i entitats que tot seguit s’indiquen, dels quals s’adjunta còpia:

- Grup Municipal Partit Popular
- Grup Municipal Bloc-Compromís
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- Grup Municipal Gent d’Oliva
- Grup Socialista Municipal
- Grup Municipal Proyecto Oliva
- SATs de Riego
- SAT nº 364 Novacitrus
- Associació Valenciana d’Agricultors
- Unió de Llauradors i Ramaders
- Sindicat de regs Riu d’Alcoi

Per  tant,  a  l’empara  d’allò  que  es  disposa  en  l’esmentat  Reglament  de  Règim  Interior  i  
Funcionament del Consell Local Agrari, i allò que disposa la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de  les  Bases  de  Règim  Local,  l’Alcaldia  proposa  a  la  Corporació  el  nomenament  com  a  
membres del Consell Agrari Local a les següents persones:

En representació del Grup Municipal Partit Popular, el Sr. Vicente Morera Romaguera.
En representació del Grup Municipal Bloc-Compromís, el Sr. David González Martínez.
En representació del Grup Municipal Gent d’Oliva, el Sr. José Salazar Cuadrado.
En representació del Grup Socialista Municipal, el Sr. Vicente Santacatalina Sanchis.
En representació del Grup Municipal Proyecto Oliva, el Sr. Blai Peiró Sanchis.
En representació de las SATs de Riego, el Sr. Francisco Salort Bernabeu.
En representació de la SAT nº 364 Novacitrus, el Sr. Salvador Mestre Sanchis.
En representació de Associació Valenciana d’Agricultors, el Sr. Vicente Climent Roig.
En representació de Unió de Llauradors i Ramaders, el Sr. Ferran Gregori Ferrer.
En representació del Sindicat de regs Riu d’Alcoi, el Sr. Enrique Morell Morató.

Oliva, 26 de setembre de 2011. L’Alcaldessa. Rubricat.”

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

 Sra. Morell Gómez: “Vull avançar que el Grup Socialista Municipal votarà a favor 
aquest punt, igual que ho va fer en el ple de constitució fa un parell de mesos; vam 
manifestar públicament que hem sigut responsables en estar en el govern, i ho serem 
ara en l’oposició. Per coherència i per responsabilitat vam manifestar que no ens 
oposaríem en cap moment, no seríem un impediment, perquè aquest ajuntament es 
constituïra  com qualsevol  òrgan  dependent,  o  qualsevol  consell;  en  aquest  cas, 
mantenim la nostra postura. El que sí que ens veiem obligats a dir és que ens hauria 
agradat, en la proposta del Partit Popular, vore el regidor d’Agricultura que fóra el 
membre que hagueren designat; i no el regidor de Turisme. I no és per menysprear 
cap  regidor,  però  considerem  que  més  que  deu  saber  el  regidor  d’Agricultura, 
representa el nostre ajuntament i la nostra ciutadania, i ens hauria agradat el membre 
que el seu grup ha designat haguera sigut el regidor d’Agricultura.”

 Sr. Pi Aparici: “Voldria, com a portaveu del Grup Popular, fer unes manifestacions 
al respecte d’aquesta composició. En principi havíem fet una primera relació amb 
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diferents  grups  i  col·lectius  que  pertanyen  al  món  agrari,  i  els  vam convidar  a 
participar per formar part del Consell Local Agrari. D’aquelles vuit cartes referides 
a vuit col·lectius, només han manifestat el desig de ser membres cinc col·lectius, els 
cinc que ha fet esment el secretari general. Açò és una explicació. La manifestació 
en  concret  que  vull  fer  des  del  Partit  Popular  és  que  d’ara  endavant  tot  aquell 
membre  o  col·lectiu  que  vulga  afegir-se,  a  partir  de  la  votació,  òbviament  serà 
benvingut, i s’integrarà en la primera comissió que puga haver del Consell Local 
Agrari.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres teníem una intervenció semblant a la de la Sra. 
portaveu del Grup Socialista i és això, nosaltres votarem a favor perquè evidentment 
se’ns ha preguntat quin era el  membre del Bloc-Compromís que havia d’estar,  i 
nosaltres hem designat; per aqueix motiu votarem a favor. Però ens ha sorprés la 
falta del regidor d’Agricultura en el Consell Local Agrari.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  també,  i  imagine  que  tots  els  qui  estem ací  estem 
sorpresos, serà la primera vegada que el regidor d’Agricultura no estiga representat 
en el Consell Local Agrari; jo espere que això no siga significatiu, ni que siga una 
premonició de la poca importància que vostés pretenen donar-li a l’agricultura local. 
Jo crec que la persona més representativa, si parlem de regidors, que ha d’estar en el 
Consell  Local  Agrari,  és  evident,  per  les  seues  competències,  que és  el  regidor 
d’Agricultura,  i  no el  de Turisme; però bé,  vostés sabran el  que es porten entre 
mans. Jo no ho entenc.”

 Sr.  Pi  Aparici: “Volia  fer-li  un  aclariment  al  Sr.  Salazar.  Pot  ser  que  el  seu 
plantejament,  a  priori,  siga vertader;  però també és  molt  complementari,  i  és  el 
nostre  punt  de  vista,  que  els  vertaders  protagonistes  del  món  agrari  són  els 
col·lectius que treballen en ell. I per tant està molt més representat amb aqueixos 
cinc col·lectius que amb la manifestació que acaba de dir.”

 Sra.  alcaldessa: “M’agradaria  fer  un aclariment.  El  president  del  Consell  Local 
Agrari  és el regidor d’Agricultura,  i  el representant del Grup Popular és Vicente 
Morera Romaguera. Pense que amb això queda esclarit, i és com es va votar, que no 
estava jo com a presidenta del Consell Local Agrari.”

 Sr. Fuster Mestre: “Si em permet, o és un error, o ací no figura el que vosté acaba 
de  manifestar.  En  tot  cas,  s’hauria  de  corregir  o  modificar  si  s’ha  de  passar  a 
votació.”

 Sra. alcaldessa: “Efectivament és un error, d’ahí que el president no sóc jo sinó que 
és el regidor d’Agricultura, i el representant del Grup Popular en el Consell Local 
Agrari és el Sr. Vicente Morera Romaguera. Es rectificarà; i si ho consideren aquest 
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punt el passem i el votem en un altre moment; o si consideren que està esclarit, 
podem passar a la votació.”

 Sr.  González  Martínez: “El  que  volia  dir-li  és  que  no retardara  la  votació  del 
Consell  Local  Agrari,  perquè  cal  que  el  Consell  Local  Agrari  es  pose  en 
funcionament. Per tant que s’incloga l’esmena i que es vote.”

Atés que, en la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.743/11, sobre nomenament i atribucions 
de regidors delegats, figura que una de les funcions del regidor delegat d’Agricultura és 
presidir el Consell Local Agrari, i per error involuntari no apareix en la proposta de 
l’Alcaldia, però s’ha manifestat la voluntat que aparesca en la proposta que el president 
del Consell Local Agrari d’Oliva, per delegació expressa de l’Alcaldia, siga el regidor 
d’Agricultura Sr. Andrés Sánchez Gámez.

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

Primer.- Nomenar  com a  membres  del  Consell  Agrari  Local  d’Oliva  les  següents 
persones, sota la Presidència del regidor d’Agricultura, Sr. Andrés Sánchez Gámez:

Sr. Vicente Morera Romaguera, en representació del Grup Municipal Partit Popular
Sr. David González Martínez, en representació del Grup Municipal Bloc-Compromís
Sr. José Salazar Cuadrado, en representació del Grup Municipal Gent d’Oliva
Sr. Vicente Santacatalina Sanchis, en representació del Grup Socialista Municipal
Sr. Blai Peiró Sanchis, en representació del Grup Municipal Proyecto Oliva
Sr. Francisco Salort Bernabeu, en representació de les SATs de Riego
Sr. Salvador Mestre Sanchis, en representació de la SAT nº 364 Novacitrus
Sr. Vicente Climent Roig, en representació de Associació Valenciana d’Agricultors
Sr. Ferran Gregori Ferrer, en representació de Unió de Llauradors i Ramaders
Sr. Enrique Morell Morató, en representació del Sindicat de regs Riu d’Alcoi

Segon.- Que se seguesquen els tràmits que calga amb vista a la constitució del Consell  
Local Agrari d’Oliva.

DESÉ. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL 
PLA  GENERAL  D’ORDENACIÓ  URBANA,  ARTICLE  371.  DICTAMEN  I 
PROPOSTA D’APROVACIÓ.

Vist novament l’expedient que es tramita per a la modificació puntual de les Normes 
Urbanístiques del PGOU, que consisteix a addicionar un nou article, el 371.
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Resultant, que la proposta de modificació es va admetre a tràmit segons el dictamen 
previ emés per la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió ordinària 
de 21 de gener de 2011, i es va aprovar inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament, 
en la sessió ordinària de 27 de gener de 2011.

Resultant,  que  la  proposta  de  modificació  es  va  sotmetre  a  informació  pública 
mitjançant anunci aparegut en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6.462, 
de 17 de febrer de 2011.

Resultant que dins del període d’informació pública no consta que s’haja presentat cap 
al·legació.

Resultant, que en la tramitació del present expedient s’han seguit les formalitats legals 
previstes en les articles 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, en relació amb el 223 
del Decret 67/2006, de 12 de maig.

Resultant que, la competència per a l’aprovació definitiva rau en el Ple de l’Ajuntament, 
per no tractar-se de modificacions de naturalesa estructural, conforme disposa l’article 
37.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori de la 
reunió de 21 de setembre de 2011.

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

Primer.-  Aprovar  la  modificació  puntual  del  Pla  General  d’Ordenació  Urbana,  que 
consisteix a addicionar una nou article a les Normes Urbanístiques, l’article 371, amb la 
redacció que tot seguit s’indica:

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

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

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

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

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

Segon.- Ordenar la publicació de l’aprovació de la modificació puntual esmentada en el 
Butlletí  Oficial  de  la  Província,  en  els  termes  previstos  en  l’article  104  de  la  Llei 
16/2005, de 30 de desembre.

Tercer.-  Traslladar  aquest  acord  a  les  Dependències  d’Urbanisme  de  l’Ajuntament 
d’Oliva, als efectes oportuns.

ONZE.  APROVACIÓ  DEFINITIVA  DE  L’ORDENANÇA  NO  FISCAL  DE 
PROTECCIÓ D’ARBRAT I DE LES ZONES VERDES.

Vista l’expedient que es tramita per a l’aprovació de l’ordenança municipal no fiscal de 
Protecció de l’arbrat i de les zones verdes, presentada en exercici de la competència 
atribuïda per l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la qual s’estableixen les 
condicions que garantesquen la protecció ambiental de les zones verdes i de l’arbrat 
urbà.

Resultant, que la proposta es va admetre a tràmit segons el dictamen previ emés per la 
Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió ordinària de 21 de gener de 
2011,  i  es  va  aprovar  inicialment  per  acord  del  Ple  de  l’Ajuntament,  en  la  sessió 
ordinària de 27 de gener de 2011.

Resultant,  que  la  proposta  de  modificació  es  va  sotmetre  a  informació  pública 
mitjançant anunci aparegut en el Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 46, 
de 24 de febrer de 2011, on es va publica r el text íntegre de l’ordenança.

Resultant que dins del període d’informació pública no consta que s’haja presentat cap 
al·legació.

Resultant, que en la tramitació del present expedient s’han seguit les formalitats legals 
previstes en les articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 196.1 del RD 2868/1986, de 28 de novembre.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori de la 
reunió de 21 de setembre de 2011.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
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 Sra. Morell Gómez: “Des del Grup Socialista ens congratulem que hui vinga al 
plenari l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança. Ha sigut un treball llarg i dur de 
l’anterior  govern,  però  a  la  fi  hem aconseguit  que  aquest  ajuntament  tinga  una 
ordenança de protecció de l’arbrat i zones verdes, que se’ns dubte serà un referent 
per a la resta d’ajuntaments. També volem aprofitar l’ocasió per felicitar la tècnica 
del  departament  de  Medi  Ambient,  per  la  gran  tasca  realitzada  i  la  seua  gran 
col·laboració i contribució per poder tindre aquesta ordenança.”

 Sr. González Martínez: “Jo per afegir alguna cosa més d’informació al que ha dit 
la  Sra.  Morell;  efectivament  aquesta  ordenança  hui  passa  a  aprovació  definitiva 
perquè ja  es va aprovar  de forma inicial;  jo també em congratule  principalment 
perquè nosaltres, des del Bloc, en el seu dia vam presentar una moció al plenari, que 
després van aprovar tots els grups polítics de l’ajuntament, en la qual demanàvem 
precisament  aquesta  ordenança  de  protecció  de  l’arbrat  i  de  les  zones  verdes. 
Pensàvem que en aquell moment el nostre municipi ja feia temps que havia de tindre 
una ordenança d’aquestes característiques. A més, l’ambient de treball que va haver 
en la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori en la passada corporació va ser 
un ambient de treball molt saludable, un exemple a seguir crec jo, on tots els grups 
polítics van fer les seues aportacions, i on realment es va treballar molt, juntament 
amb els tècnics, sobre aquesta ordenança. Per tant, aquella moció que vam presentar 
en el seu dia hui es veu plasmada amb aquesta aprovació definitiva, i ara el que 
esperem és que entre  en vigor  i  que les zones  verdes de la nostra  ciutat  siguen 
millors i estiguen millor cuidades.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “En  principi  comentar  que  en  la  Comissió  Informativa 
d’Urbanisme ens vam abstindre; no era per res en particular sinó que era perquè 
volíem  aprofundir  en  l’ordenança;  aquesta  ordenança  comença  en  l’anterior 
corporació, i després d’uns dies d’haver estudiat, mirat i parlat amb els tècnics, el 
nostre  vot serà afirmatiu;  i  també volem felicitar  als  tècnics  municipals  que han 
aportat tots els criteris que creiem que són importants de cara al paisatge urbà del 
nostre poble, i sí dir-li que m’agradaria que aquesta ordenança, com la resta de les 
ordenances, es prenga de manera seriosa, i s’aplique de forma contundent, no en les 
noves urbanitzacions que es puguen obrir, o en les noves actuacions, sinó que es 
revise la possibilitat que actuacions que existeixen en l’actualitat vagen adaptant-se 
a poc a poc a aquesta ordenança; de totes formes, ja li dic que felicite els tècnics 
municipals que l’han redactada.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “En aquest sentit també m’he d’expressar. És evident que 
jo  també  vaig  col·laborar  en  l’elaboració  de  l’ordenança  que  tractem  en  aquest 
moment, i ara, en l’aprovació definitiva, com no pot ser d’altra forma, és evident 
que votaré a favor. El que sí que m’agradaria és que s’aplicara com cal, no només de 
forma reglada sinó també a peu d’arbre, o a peu de zones verdes, perquè la veritat és 
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que  al  nostre  municipi  últimament  hem  vist  com  les  zones  verdes  estan  molt 
abandonades;  i  sobretot  també  un  problema  molt  gros,  que  ja  afecta  diverses 
palmeres municipals, no parle de privades, de les de parcel·les privades, per l’efecte 
del morrut roig; i això és per falta de no haver-les tractat com cal, o haver fet un 
tractament periòdic. És evident que és un perill que estan patint les palmeres, en 
tenim ja vàries afectades, i m’agradaria que no només fóra l’ordenança aquesta un 
fet reglat sinó que també s’aplicara en tota la seua extensió, i es prestara l’extensió 
que cal a l’arbrat municipal i les zones verdes; i no com està passant ara, en aquestos 
moments.”

 Sra.  alcaldessa: “Durant  tot  l’estiu  el  regidor  d’Agricultura  ha  estat  tractant  la 
problemàtica que sofreixen les palmeres amb el morrut roig, i altres arbres i plantes 
de la ciutat. La cosa no és recent, ve de darrere, i el tractament és complicat i molt  
costós. Per tant, s’està portant a terme, i no s’ha deixat de portar a terme.”

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

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

“PREÀMBUL
Introducció

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

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

ens ofereix i en tota la seua potencialitat, si disposa de l'espai i les condicions que requereix.
 El sistema d'Arbrat de les nostres ciutats és un Sistema Bàsic i com a tal ha de ser valorat, planificat i  

gestionat.
 L'Arbre  contribueix  a  l’arrelament  de  la  Cultura  en  el  lloc  i  a  la  millora  de  la  condicions 

d'habitabilitat en el medi urbà, factors ambdós, determinants de la Qualitat de Vida en la Ciutat.
2. Els valors de l'arbrat urbà.
Les seues principals aportacions a la vida urbana són:
 Ambientals:

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

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

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

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

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

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

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL 1. OBJECTIUS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recau sobre el propietari de la finca.

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

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

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

Perímetre del tronc a 1,30 m d'altura. Radi de la Base d'Arrels
Fins a 60 cm 1,5 m
De 60 a 99 cm 2,0 m
De 100 a 149 cm 2,5 m
De 150 a 249 cm 3.0 m
De 250 a 350 cm 3,5 m
Més de 350 cm 4.0 m
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Article 12. Zona de Seguretat
Zona  que  ha  de  respectar-se  per  a  garantir  l'estabilitat  de  l'arbre.  Per  a  determinar  la  seua  mesura  
s'aplicarà la distància corresponent al radi de la Base d'Arrels més un marge de seguretat d'un metre.

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

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

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

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

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

mostra associada a la sensació de riquesa.
 Accessibilitat: facilitat o dificultat d'accés.
 Connexions: comprensió d'un espai atenent al seu context. Una ciutat consolidada ofereix una relació 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 26. Significat.
Es crearan paisatges diversos i reconeixibles evitant la uniformitat i repetició dels mateixos.
S'utilitzaran elements significatius que conferisquen identitat.
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Article 27. Privadesa.
En els zones verdes pròximes a viaris, es tractarà de garantir en tant que siga possible la privadesa dels 
usuaris respecte al trànsit rodat amb l'ús convenient de vegetació.

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

TÍTOL 2. COMPETÈNCIES
CAPÍTOL 1. COMPETÈNCIES

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

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

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

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

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

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

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

Article 35. Desbrossat.
S'evitarà la presència de plantes adventícies en la zona de la base del tronc o dins dels escossells.
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Article 36. Fertilització.
Es realitzaran aportacions orgàniques o minerals d'acord amb l'establert pel departament de Manteniment 
d'Infrastructures, a través de la Brigada de Parcs i Jardins, amb la supervisió de l’Oficina Local Agrària i  
Medi Ambient. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 46. Mesures protectores generals.
En el replanteig es marcaran de manera clara i distinta els arbres a protegir i els quals es retiraran.
La protecció de la vegetació s’ha de realitzar amb anterioritat a l'inici de les obres i molt especialment,  
abans de l'entrada de qualsevol maquinària.
Per a evitar tant danys directes (colps, ferides) com indirectes (compactació del sòl), abans d'iniciar les 
obres s'instal·larà un tancament que limite l'accés de la maquinària.
Si açò no és possible, abans d'iniciar les obres es realitzarà la senyalització d'una via de pas per a la  
maquinària, mitjançant la localització de balises de senyalització davant de cada arbre, evitant possibles 
afeccions a la copa.
Durant l'execució dels treballs d'obertura de rases, s'haurà de prestar especial cura en el tractament de les  
arrels afectades.

Article 47. Protecció de les àrees de vegetació.
Sempre és preferible la protecció en grups o àrees  de vegetació sobre la protecció individual, ja que 
aquella és més efectiva.
Com a criteri general, excepte autorització municipal, les àrees de vegetació han d'envoltar-se amb un 
tancat de protecció de material resistent, de 1,20 m d'altura com a mínim, sent recomanable 1,80 m.
Es protegirà un àrea major que el conjunt de les projeccions de les copes dels arbres de manera que la  
distància mínima del tancat a aquesta projecció siga de:
 2 m per a arbres en general
 4 m per a arbres de port columnar
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En cas  que l'efecte  negatiu de la  pols en les  fulles  puga afectar  significativament  a  la  vegetació,  es 
realitzarà  un rentat  freqüent  (depenent  de la  meteorologia)  de la  cobertura  foliar  de tots els  arbres  i 
arbustos de la zona d'afectació.

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

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

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

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

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

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

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

Article 50. Protecció durant canvi de paviments.
En les operacions derivades dels canvis de paviments, es tindran en compte les següents indicacions:
 En totes les zones on es detecte la presència significativa d'arrels se substituiran els primers 10 cm de  

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

paviment.

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

Article 52. Inspecció.
Els  tècnics  de  l'Oficina  Local  Agrària  i  Medi  Ambient  podran  realitzar  les  visites  d'inspecció  que 
consideren oportunes al llarg de l'execució dels treballs.
Si les inspeccions municipals conclogueren en un incompliment de la normativa vigent o de l'exposat en 
el Pla de Protecció, es podrà adoptar com mesura cautelar fins a la resolució del corresponent expedient 
sancionador, la paralització de les obres.
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CAPÍTOL 3. VALORACIÓ DE L'ARBRAT.
Article 53. Valor patrimonial.
La desitjable presència de l'arbrat urbà precisa, necessàriament, d'una cura contínua al llarg dels anys, de 
manera que tot arbre adult i sa és el resultat d'un esforç tècnic i econòmic. Açò constitueix, en definitiva, 
un patrimoni públic que pot i ha de valorar-se.

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

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

Article 56. Protecció Especial.
En cap cas, els exemplars d'Interès Local podran patir cap afecció en la seua Zona de Seguretat.
Qualsevol projecte previst en una zona pròxima a l'arbre o arbres declarats d'Interès Local, tant públics  
com privats, haurà de garantir la seua perfecta conservació i condicions de desenvolupament.

Article 57. Gestió i actuacions.
Qualsevol actuació susceptible d'afecció als arbres Singulars o d'Interès Local que supose destruir-los, 
danyar-los, marcar-los, així com utilitzar-los de suport, suport  físic d'objectes de qualsevol naturalesa 
queda prohibida.
Totes les gestions i actuacions es realitzaran d'acord a allò disposat en la llei 4/2006 de patrimoni arbori  
monumental de la Generalitat Valenciana. 

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

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

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

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

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

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

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

- Planta general fitada d'estat actual, assenyalant l'arbrat existent, diferenciant aquells arbres que 
pogueren veure's afectats per les obres.

- Plànol de l'arbrat proposat
- Plànols de seccions detallades dels diferents estrats vegetals.
- Plànols de detalls de l'execució de la plantació.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'aigües pluvials.
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La superfície mínima de l’escossell  serà d'un metre quadrat i l'amplària mínima de 0,8 m, podent ser 
menor en voreres d'ample reduït, previ informe tècnic de l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient. En cas 
d'utilitzar tapadora d’escossell, estaran dissenyats de manera que l'espai destinat a allotjar l'arbre puga 
augmentar-se conforme cresca el grossor del seu tronc, sense que la tapadora d’escossell perda la seua  
forma i dibuix i, al mateix temps, mantinga la solidesa original.

Article 69. Volum de terra útil i superfície permeable.
Independentment de la grandària de l’escossell, per a possibilitar el desenvolupament de l'exemplar arbori 
s'haurà de garantir un volum mínim de terra útil. És a dir, que complisca les condicions agronòmiques per 
al  desenvolupament  radical,  tal  com estableix  l'article  91  ,  i  no  continga  cap  tipus  de  canalització 
destinada a conduir serveis, ja siguen aquests públics o privats, llevat de la xarxa de reg.
Tant  en  terreny  lliure  com en  àrea  pavimentada,  el  volum de  sòl  condicionat  serà  proporcional  al 
desenvolupament que s’espera de l'arbre.
Presentarà,  a  més,  una  superfície  permeable  que  permeta  la  ventilació  permanent  del  sòl.  Aquesta 
superfície de ventilació serà de terra lliure, pavimentada amb elements porosos o definida per un escossell 
en les zones de paviment impermeable i d'acord a la següent taula orientativa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ubicació de la zona verda.
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 Planta general acotada d'estat actual, assenyalant les instal·lacions i vegetals llenyoses existents i 
diferenciant aquells que pogueren veure's afectats per les obres.

 Planta acotada: camins, edificacions, mobiliari i plantacions.
 Perfils: moviments de terres.
 Conduccions i instal·lacions: electricitat, fontaneria i sanejament.
 Detalls: constructius, plantacions, etc.
 Específicament, han de presentar-se els següents plànols:

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

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

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

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

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

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

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

1. El projecte de zona verda ha d'incloure un estudi de les necessitats hídriques i un Projecte de reg.
2. En les zones verdes de nova creació la superfície de la qual de plantació real siga superior a 

25.000 m², serà preceptiva la presentació d'un Estudi d'alternatives de reg amb aigua no potable.
3. S'analitzarà en cada escomesa d'aigua la possibilitat d'emprar aigües reutilitzades.
4. Les característiques de la xarxa de reg es regiran per les Normes Tecnològiques de jardineria i 

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

tots els seus apartats.

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

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

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

Article 84. Viaris.
1. No  es  plantarà  gespa  en  cap  viari  sense 

previ informe de l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient para no incrementar de forma onerosa els 
actuals consums hídrics i els costos de manteniment.

2. En les mitjanes dels vials i en els parterres 
de difícil accés, es plantaran plantes que tapen el sòl, no xafables, i de baixos requeriments.

3. En  els  parterres  en  vorera,  es  plantaran 
cespitoses  de  baixos  requeriments  que  es  puguen xafar.  En  defecte  d'això  s'utilitzaran  materials 
d'encoixinat  que eviten el desenvolupament  de males herbes,  conserven la humitat i  permeten el  
xafat.

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

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

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

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

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

9. Les  condicions  de  disseny  i  plantació 
d'arbrat viari estaran regulades en el Títol 4 de la present Ordenança.
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Article 85. Places, Parcs i Jardins.
1. El disseny de l'espai  que inclou cespitosas que es poden segar no presentarà formes en punta o 

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

tapen el sòl, i cespitoses de baix manteniment o potenciar la formació de prada.
3. Sota les agrupacions denses d'arbrat es prevaldrà la plantació de tapissants amb tolerància a l'ombra.
4. En els talusos s'entén convenient la utilització de plantes colonizants amb estratègies de propagació.
5. En els espais naturals es respectarà la prada natural o, en defecte d'això, es potenciarà la seua nova 

implantació.
6. S'evitarà la plantació de tanques de retallada geomètrica i grups de planta de temporada. També, es 

reduirà la plantació de rosers als mínims imprescindibles per a evitar elevats costos de manteniment.
7. En les places i jardins és recomanable plantar una proporció significativa (aproximadament un 30%) 

d'arbrat perennifoli.
8. En els parcs i espais verds superiors a 5000 m2, si el servei de manteniment de parcs i jardins així ho  

requereix, s'haurà de construir un menut magatzem d'eines i productes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pH entre 5,5 i 8.
Relació C/N entre 8 i 15
Estabilitat (mantenir les propietats físiques en el temps).

Article 91. Plantacions.
1. S’haurà de prendre precaucions en el transport i estacionament del material a plantar. Les plantes  

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

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

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

4. La poda de formació no ha de realitzar-se fins que l'exemplar haja arrelat en la seua nova ubicació.
5. El clot de plantació ha de garantir les dimensions mínimes per al desenvolupament inicial del sistema 

radical. El diàmetre del clot ha de ser, almenys, una vegada i intervé l'amplària de la mota o del  
sistema radical.

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

Article 92. Elements auxiliars.
S’haurà  de  preveure  els  tancaments  i  senyalitzacions  necessaris  per  a  facilitar  en  l'etapa  inicial  el 
desenvolupament dels vegetals plantats. Així mateix, ha d'establir-se la convenient tutoria dels elements 
arboris, especialment els d'alineació.
L'arbrat presentat a arrel nua, en cas de necessitar tutoria, serà realitzat en el 1/3 més baix del tronc per a  
mantenir la flexibilitat. El material de fixació haurà de garantir el moviment i el creixement en grossor del 
tronc, sense lesionar-lo.
En arbres de mota s'utilitzaran sistemes d'ancoratge subterrani.
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Article 93. Qualitat de l'aigua
L'aigua a utilitzar per al reg de les plantes haurà de complir les següents característiques fisicoquímiques:
Nivell de pH; entre 6,5 i 8,4 (preferiblement neutre).
Conductivitat elèctrica a 25 º C: menor a 2,25 dS/m.
Contingut de sals dissoltes: inferior a 1 g/l
Oxigen dissolt: superior a 3 mg/l
Contingut de clorurs: inferior a 0,29 g/l. El bor no ha de sobrepassar els 0,5 mg/l i els sulfats han de ser  
inferiors a 0,3 g/l
Activitat del Na: el SAR no ha de ser superior a 15
Contingut de carbonats sòdics residuals: inferior a 1,25 mq/l
Duresa total: inferior a 0,22 g/l de CO3Ca.
Es podrà usar aigua reutilitzada, sempre que es complisquen les característiques dalt assenyalades i se 
seguisca un estricte control de paràmetres microbiològics que garantisquen la seua innocuïtat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍTOL 08 . RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL 1. NORMES GENERALS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

distàncies reglamentàries als elements vegetals en l'obertura de rases o excavacions.
 Incomplir els terminis de restitució a l'estat original de l'espai verd afectat per la realització d'obres o  

altres activitats.
 Abocar  líquids  residuals  o  nocius,  dipositar  materials  de  construcció,  enderrocs  o  eines  sobre 

elements  d'equipament  o  adorn,  gespes,  plantacions  i  proximitats  d'arbustos  o  arbres  i  els  seus  
escossells.

 Causar danys als elements d'infrastructures i serveis.
 Les tipificades com infraccions lleus quan hagen ocasionat perjudicis de caràcter greu.
 La comissió de més d'una infracció lleu en el període d'un any.
Es consideren infraccions lleus:
 Embrutar els espais verds o els seus elements en aspectes no contemplats com infraccions greus.
 Tallar o arrancar fulles, flors o fruits dels vegetals presents en la zona verda.
 Deteriorar les plantacions de les zones verdes i els arbres. 
 Totes aquelles accions o omissions que contravinguen les disposicions de la present Ordenança i que 

no estiguen arreplegades en les tipificacions anteriors.

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

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

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

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

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

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

e) quan les activitats a realitzar afecten a un element arbori i puguen constituir un perill potencial per a 
aquest, es podrà exigir el dipòsit d'una fiança específica, que garantisca la cobertura dels possibles 
perjudicis.”
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Segon.-  Ordenar  la  publicació  de l’aprovació de la  present  ordenança  en el  Butlletí 
Oficial de la Província, en els termes previstos en l’article 196.1 del RD 2568/1986, de 
28 de novembre.

Tercer.-  Traslladar aquest acord a les Dependències d’Urbanisme, i a l’Oficina Local 
Agrària, de l’Ajuntament d’Oliva, als efectes oportuns.

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

Vist el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’Associació del 
Mercat Municipal.

Atés que del  text es desprén el  foment,  col·laboració,  execució i  finançament  d’una 
campanya d’animació comercial en benefici general de la societat d’Oliva.

Atés  que  l’esborrany  del  conveni  ha  estat  dictaminat  per  la  Comissió  Municipal 
Informativa de Foment Econòmic, en la reunió de 15 de setembre de 2011.

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’Associació 
del Mercat Municipal, en els termes establerts, amb el text següent:

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

REUNITS
D’una  part  el  Sr.  VICENTE  MORERA  ROMAGUERA,  en  qualitat  de  regidor  delegat 
d’Indústria, Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva (València), i que actua en nom 
i representació de l’Ajuntament, d’acord amb la legislació vigent en matèria de Règim Local.
De l’altra part, la Sra. TERESA GÓMEZ GÓMEZ, amb DNI núm. 74.448.552-C que actua en 
qualitat de presidenta de l’entitat ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D’OLIVA, amb 
CIF  núm.  G-  96.179.130,  la  qual  figura  inscrita  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats  i 
Associacions amb el núm. 64.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per establir aquest Conveni de col·laboració i 

MANIFESTEN
Que en aplicació d’allò que es disposa en l’article 72 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, l'Ajuntament d'Oliva intenta afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials de veïns, facilitant-los tota la 
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informació possible sobre les seues possibilitats, l’ús dels mitjans públics i l'accés a les ajudes  
econòmiques per a la realització de les seues respectives activitats.
Que,  en  concret,  d’entre  les  activitats  previstes  per  al  seu  desenvolupament  durant  aquest  
exercici de 2011, l'ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D’OLIVA, ha programat la 
realització  d’una  campanya  d’Animació  Comercial  que  s’inicia  en  gener  i  que  acabarà  en 
desembre d’enguany, amb un cost aproximat de 5.000 Euros.
Per  a  aquesta  finalitat  l’Ajuntament  d’Oliva  col·laborarà  en  el  finançament  de  l’esmentada 
Campanya, i es per això que sembla oportú articular una série d’estipulacions entre les parts per  
establir  les  relacions  mútues  i  la  quantia  econòmica  aportada  per  l’Ajuntament  a  favor  de 
l’Associació del Mercat Municipal d’Oliva.

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

SEGONA.- La  Campanya  d’Animació  Comercial  tindrà  per  finalitat  promoure  el  comerç 
associat  del  Mercat  Municipal  de  la  nostra  ciutat  i  realitzar  actuacions  que  tendesquen  a 
revitalitzar comercialment les compres en ell, i també potenciar la compra de productes frescs  
en el Mercat Municipal d'Oliva.

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

QUARTA.- La  vigència  d’aquest  Conveni  s’entendrà  únicament  i  exclusiva  mentre  es 
desenvolupe  la  indicada  Campanya  d’Animació  Comercial  que  en  tot  cas,  haurà  d’haver 
finalitzat abans del dia 31 de desembre de 2011.

CINQUENA.- L’Ajuntament es compromet i obliga a aportar la quantitat total de finançament, 
en concepte de col·laboració a la Campanya d’Animació Comercial, i pel concepte exclusiu de 
l'esmentada activitat que es pretén dur a terme, de MIL SIS-CENTS EUROS (1.600 €) amb 
càrrec al Pressupost Municipal de 2011, partida pressupostària 43100.4890000, RC 34.337.

SISENA.- El pagament efectiu de la quantia total aportada per l'Ajuntament, s'efectuarà dins de 
les possibilitats pressupostàries.
El 50% d’aquesta quantitat, 800 €, es farà efectiva en el moment en què es signe el present  
Conveni, prèvia comunicació a l’Alcaldia, per escrit registrat en el Registre General d’Entrada 
de documents, la memòria i pressupost de les actuacions.
El  50% restant,  equivalent  a  800  €,  es  farà  efectiu  en  el  moment  que  es  procedesca  a  la 
justificació documental de les despeses de la Campanya d’Animació Comercial per l’import del 
total del conveni.
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SETENA.- Com  a  requisits  i  obligacions  que  recauran  en  la  pròpia  ASSOCIACIÓ  DEL 
MERCAT MUNICIPAL D’OLIVA s’estableixen les següents:

7.1. L’Associació del Mercat Municipal d’Oliva està obligada a la presentació d’una certificació 
de despesa acreditativa de la seua realització per a la Campanya d’Animació Comercial  de  
2011, amb anterioritat al 31 de gener de 2012.

7.2. En qualsevol tipus de fullet o mitjà de comunicació i actuacions de presentació, haurà de 
figurar la Regidoria d’Indústria,  Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva com a 
patrocinadora de la Campanya d’Animació Comercial.

VUITENA.- L’aportació  municipal  en  la  quantia  i  forma  indicades  en  les  estipulacions 
anteriors, està supeditada, únicament i exclusiva a la realització de la Campanya d’Animació 
Comercial al·ludida, de forma que, posat el cas que no s’arribe a realitzar, l’Ajuntament d’Oliva 
estarà exonerat de l’obligació de col·laboració econòmica objecte d’aquest Conveni.
I  en prova de conformitat  de  tot  això anterior,  signen ambdues parts,  en el  lloc  i  data que 
s’indiquen a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament d’Oliva
El regidor d’Indústria, Comerç, Mercats i Consum

Vicente Morera Romaguera

Per l’Associació del Mercat Municipal
La presidenta

Teresa Gómez Gómez

Segon.- Autoritzar el regidor Sr. Vicente Morera Romaguera a la firma del conveni i 
facultar la Sra. alcaldessa, perquè porte a cap totes les actuacions necessàries per tal 
d’aconseguir l’efectivitat del Conveni assenyalat.

TRETZE.  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  I 
L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLIVA.

Vist el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’Associació de 
Comerciants d’Oliva.

Atés  que  l’esborrany  del  conveni  ha  estat  dictaminat  per  la  Comissió  Municipal 
Informativa de Foment Econòmic, en la reunió de 15 de setembre de 2011.

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’Associació 
de Comerciants d’Oliva, en els termes establerts amb el text següent:
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“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  I 
L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLIVA.
A la ciutat d’Oliva, sent les ........ hores del dia..... de ....... de dos mil onze.

REUNITS
D’una  part  el  Sr.  VICENTE  MORERA  ROMAGUERA,  en  qualitat  de  regidor  delegat 
d’Indústria, Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva (València), i que actua en nom 
i representació de l’Ajuntament, d’acord amb la legislació vigent en matèria de Règim Local.
De l’altra part, la Sra. ROSA LLOPIS CLIMENT, amb DNI núm. 73.901.475-Z, que actua en 
qualitat  de presidenta de l’entitat  ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLIVA, amb CIF 
núm. G-96.084.405, la qual figura inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions 
amb el núm. 96.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per establir aquest Conveni de col·laboració i 

MANIFESTEN
Que en aplicació d’allò que es disposa en l’article 72 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, l’Ajuntament d’Oliva intenta afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials de veïns, facilitant-los tota la 
informació possible sobre les seues possibilitats, l’ús dels mitjans públics i l’accés a les ajudes 
econòmiques per a la realització de les seues respectives activitats.
Que,  en  concret,  d’entre  les  activitats  previstes  per  al  seu  desenvolupament  durant  aquest  
exercici de 2011, l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLIVA, ha programat la realització 
d’una  campanya  d’Animació  Comercial  que  s’iniciarà  en  abril  i  que  acabarà  en  desembre 
d’enguany, amb un cost aproximat de 30.000,00 €.
Per  a  aquesta  finalitat  l’Ajuntament  d’Oliva  col·laborarà  en  el  finançament  de  l’esmentada 
Campanya, i es per això que sembla oportú articular una série d’estipulacions entre les parts per  
establir  les  relacions  mútues  i  la  quantia  econòmica  aportada  per  l’Ajuntament  a  favor  de 
l’Associació de Comerciants d’Oliva.

ESTIPULACIONS
PRIMERA.- L’objecte  d’aquest  Conveni  consisteix  en  el  foment,  col·laboració,  execució  i 
finançament  d’una  Campanya  d’Animació  Comercial  programada  per  l’Associació  de 
Comerciants d’Oliva,  que no cap dubte repercutirà en benefici  general  de la nostra societat  
d’Oliva.

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

TERCERA.- El lliurament de la subvenció queda condicionat a la certificació del secretari de  
l’Associació de la despesa realitzada, que es justificarà d’acord amb allò establert en la Base 25 
de les d’execució del Pressupost, i la participació d’un representant de l’Ajuntament d’Oliva en 
la direcció tècnica de la Campanya i en les reunions del seu seguiment que s’escaiguen.
L’incompliment dels requisits establerts en aquest Conveni podrà donar lloc a la minoració de la  
subvenció i en el seu cas, la pèrdua dels beneficis que s’hi contemplen.
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QUARTA.- La  vigència  d’aquest  Conveni  s’entendrà  única  i  exclusivament  mentre  es 
desenvolupe  la  indicada  Campanya  d’Animació  Comercial  que  en  tot  cas,  haurà  d’haver 
finalitzat abans del dia 31 de desembre de 2011.

CINQUENA.- L’Ajuntament es compromet i obliga a aportar la quantitat total de finançament, 
en concepte de col·laboració a la Campanya d’Animació Comercial, i per el concepte exclusiu 
de l’esmentada activitat que es pretén dur a terme, de SET MIL CENT TRENTA-DOS EUROS 
(7.132 €) amb càrrec al Pressupost de l’exercici de 2011, partida pressupostària 4.100.-4890000, 
RC 34.336.

SISENA.- El pagament efectiu de la quantia total aportada per l’Ajuntament, s’efectuarà, dins 
de les possibilitats pressupostàries.
El 50% de la quantitat, 3.566 € (tres mil cinc-cents seixanta-sis euros) es farà efectiva en el  
moment en què es signe el conveni, prèvia comunicació a l’Alcaldia, per escrit registrat en el  
Registre general d’Entrada de documents de la memòria i pressupost de les actuacions.
El 50% que resta, que equival a 3.566 € (tres mil cinc-cents seixanta-sis euros) es farà efectiu en  
el  moment que es procedesca a la justificació documental  de les despeses de la Campanya  
d’Animació Comercial, per l’import total del conveni.

SETENA.- Com  a  requisits  i  obligacions  que  recauran  en  la  pròpia  ASSOCIACIÓ  DE 
COMERCIANTS D’OLIVA s’estableixen les següents:

7.1. L’Associació de Comerciants d’Oliva està obligada a la presentació d’una certificació de 
despesa acreditativa de la seua realització per a la Campanya d’Animació Comercial de 2011,  
amb anterioritat al 31 de gener de 2012.
7.2. En qualsevol tipus de fullet o mitjà de comunicació i actuacions de presentació, haurà de 
figurar la Regidoria d’Indústria,  Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva com a 
patrocinadora de la Campanya d’Animació Comercial.

VUITENA.-  L’aportació  municipal  en  la  quantia  i  forma  indicades  en  les  estipulacions 
anteriors, està supeditada, única i exclusivament a la realització de la Campanya d’Animació 
Comercial al·ludida, de forma que, posat el cas que no s’arribe a realitzar, l’Ajuntament d’Oliva 
estarà exonerat de l’obligació de col·laboració econòmica objecte d’aquest Conveni.
I en prova de conformitat  de tot  això anterior,  firmen ambdues parts,  en el  lloc i  data que 
s’indiquen a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament d’Oliva
El regidor d’Indústria, Comerç, Mercats i Consum

Vicente Morera Romaguera

Per l’Associació de Comerciants d’Oliva
La presidenta

Rosa Llopis Climent

Segon.- Autoritzar el regidor Sr. Vicente Morera Romaguera a la firma del conveni i 
facultar la Sra. alcaldessa, perquè porte a cap totes les actuacions necessàries per tal 
d’aconseguir l’efectivitat del Conveni assenyalat.
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CATORZE. MOCIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ DEL CONTROL DE LA MOSCA 
DEL MEDITERRANI.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Foment Econòmic, de la reunió de 15 
de setembre de 2009, per tal d’elevar al Ple de l’Ajuntament la proposta d’acord de la 
moció que va presentar amb data 25 de juliol de 2011, el Grup Socialista Municipal 
d’Oliva, que és del següent tenor literal:

“Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal d’Oliva, a l’empara del que 
disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, eleva al Plenari de l’Ajuntament 
la següent MOCIÓ

Des de l’any 2008, des de la Delegació d’Agricultura de l’Ajuntament d’Oliva, es va dissenyar 
un Pla d’actuació de control de la mosca del mediterrani mitjançant la col·locació massiva de 
mosquers amb l’objectiu de reduir  a uns nivells acceptables la mosca del Mediterrani en el  
Municipi d’Oliva. Aquest mètode de control assegurava una gran eficàcia i un baix impacte al 
medi ambient, ja que el producte emprat, “tripaks” era totalment ecològic i no suposava cap risc 
humà ni per a l’entorn.

Per al desenvolupament d’aquest Pla es necessita la coordinació de les dos administracions:  
l’Ajuntament  d’Oliva,  que  facilitava  de  forma  gratuïta  els  mosquers;  i  de  la  Conselleria  
d’Agricultura, que facilitava de forma gratuïta les càrregues de producte (tripaks).

A l’any 2008 s’inicia aquesta tècnica de trampeig massiu , amb la dotació de 10.000 mosquers 
per a les zones de Covatelles, Font de l’Om i Xiricull.

Demostrada l’eficàcia d’aquest sistema, a l’any 2009 s’amplia en 5.000 mosquers més ampliant 
la zona d’actuació en vora 1250 fanecades a la Vall de la Carrasca i a l’any 2010 s’amplia en 
3.000 mosquers per a cobrir 750 fanecades més.

En total  en aquestos tres anys s’han cobert  4650 fanecades,  amb 18.000 càrregues i  18000  
mosquers.

Per a l’any 2011 la Conselleria d’Agricultura ha eliminat la seua col·laboració i no facilitarà les 
càrregues de producte Tripaks, posant així en perill els grans resultats aconseguits en la lluita 
contra la mosca del mediterrani.

Malgrat la mala situació econòmica que travessa l’Agricultura en aquestos anys que han portat a  
l’abandonament del cultiu en moltes parcel·les de la nostra localitat fan que els propietaris no 
puguen assumir el cost d’aquests productes i aquesta decisió de la Conselleria d’Agricultura 
suposarà un altre colp contra aquesta activitat econòmica tan important per a la nostra ciutat i  
serà un revés i un pas enrere de tots els esforços i resultats aconseguits en la lluita contra la  
mosca de la fruita que afecta als cultius cítrics del nostre municipi.
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Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS

PRIMER. Instar a l’Ajuntament d’Oliva per a que aquesta siga tractada al Consell Local Agrari 

SEGON. Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura tornar al sistema emprat en anys anteriors on  
aquesta facilitava les càrregues de producte “tripaks” de forma totalment gratuïta.

Oliva, 25 de Juliol de 2011.”

Atés  que,  el  portaveu del  Grup Partit  Popular  presenta  esmena al  dictamen,  en  els 
termes que tot seguit s’indica:

“El  Grup Municipal  PARTIT POPULAR mitjançant  el  seu  portaveu Sr.  Juan  Francisco  Pi 
Aparici, i de conformitat amb el previst en l’article 97.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de  
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, en relació a l’assumpte “Moció del Pla d’Actuació del Control de la Mosca del  
Mediterrani”, inclós en l’ordre del dia de la sessió plenària de 29/09/2011, presenta la següent 
esmena al Dictamen emés per la Comissió de Foment Econòmic en sessió de 15 de setembre de 
2011, i proposa que l’apartat 2n. del Dictamen tinga la següent redacció:

“2n.-  Que  l’equip  de  Govern  Municipal  d’Oliva  s’adhereix  a  l’informe  de  la  Conselleria 
d’Agricultura de tenor biològic a favor de l’efectivitat de la solta de “mascles estèrils” per tal de 
combatre  la  plaga de  la  mosca del  mediterrani,  perquè,  a  més  a  més,  no  posa  en perill  la 
proliferació  de  la  dita  mosca  al  no  haver-hi  reproducció  i  a  l’aplicació  del  sistema de  les  
càrregues de producte “tripaks” per completar l’efectivitat de l’actuació tècnico-biològica”.

Oliva,  28  de  setembre  de  2011.  El  portaveu  del  Grup  Municipal  PARTIT  POPULAR. 
Rubricat.”

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

 Sr. Santacatalina Sanchis: “M’ha sorprés un poc el que ha presentat ara; és un poc 
rar,  perquè  total  i  simplement  és  adherir-se  a  la  moció  i  afegir  una  cosa;  cal 
presentar tant de paper. Vaig a contar-li dos històries; em vaig quedar un poc sorprés 
l’altre dia després de la comissió, perquè sembla que estava un poc refractària en el 
tema de la mosca, que la conselleria estava fent bé les coses. Ara li explicaré dues 
cosetes de conselleria. Mire, açò està en internet, no és res rar, és una reunió que va 
tindre el Servei de Sanitat Vegetal de Protecció Fitosanitària de Silla, el 29 de juny; 
el que havia de fer conselleria amb la mosca enguany. Ara li ho explique. Trampeig 
massiu, en zones on no s’aplica el TIE, que és la solta d’insectes estèrils. Aleshores, 
enguany volien aplicar el que estàvem fent nosaltres on no soltaven els mascles, que 
em sembla molt correcte. Després estava el quad, que era el que s’estava fent ara, 
que és allò correcte; després repartiment de producte fitosanitari, però després hi ha 
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una cosa que vosté va defensar l’altre dia dient que no era compatible el “tripaks” 
amb la solta de mascles, perquè capturava mascles, sí que ho va dir, està escrit això 
en  l’acta.  I  ara  li  contaré  una  coseta;  resulta  que  conselleria  va  a  fer  enguany 
tractaments col·lectius aeris, igual que en l’any 2010. Aleshores, per un costat ens 
diuen que no ens donen “tripaks”, perquè mata la mosca, els mascles estèrils que 
solten, i en l’altre costat resulta que fan tractaments aeris. Això en una reunió del dia 
29 de juny. Ara tinc l’última, de 15 de setembre, també del Servei de Sanitat Vegetal 
de Protecció Fitosanitària de Silla, on posa que el 9 de setembre de 2011 “les dades 
de mosca són bastant preocupant, a pesar de l’existència de nuclis concrets on el 
nivell de la plaga necessita d’una atenció especial.” I també posa, perquè sàpiga que 
és complementari el “tripaks”, que vosté no estava massa a favor, estava més a favor 
de la conselleria amb la solta de mascles, que em sembla molt correcte, és el que 
toca, al cap i a la fi, la lluita química no ha fet res durant 30 anys; la lluita química 
no ha  fet  absolutament  res.  I  posa que “en  aquest  moment,  la  solta  de  mascles 
estèrils  fa una funció limitada,  a causa de l’alta  població d’individus  silvestres.” 
Aleshores  ells  mateix  reconeixen  que  van  fallar  un  poc  en  el  repartiment  de 
“tripaks”. És a dir que no és només la solta de mascles. I també ens posa que “a 
causa de la merma de fruita que s’espera enguany, la totalitat de la recol·lecció dels 
calibres siguen més grans, cosa contrària a la campanya passada en què es va quedar 
molta fruita pendent de recol·lectar, per excés de quantitat, tamany menut i gelades.” 
És a dir, ells mateix diuen que hi ha molta mosca, a causa de tot el que es va quedar 
l’any passat.”

 Sra. alcaldessa: “Li conteste jo, Sr. Santacatalina, perquè estava jo en la comissió. 
En cap moment refractària al fet que no es posaren “tripaks”, ni mosquers, ni res per 
l’estil.  Simplement  pensàvem, a  causa de l’informe que teníem del  biòleg  de la 
conselleria, i es va explicar així, que el “tripaks” era alguna cosa complementària, 
podia ser complementaria, i de fet ho ha sigut, i les reunions que hem mantingut 
amb diferents sectors de llauradors, que jo no ho sóc i vosté sí que ho és, i així li ho 
vaig dir, argumentaven que la solta de mascles estèrils, que se n’han soltat més de 
400.000 al  llarg  de  l’estiu,  havia  sigut  molt  efectiva.  I  que  pensàvem que això, 
complementat  amb  els  “tripaks”,  podria  ser  encara  molt  més  efectiu.  Perquè 
argumentàvem, i vam dir, i així estava l’estudi, que dins dels nostres horts tenim 
arbres d’un altre tipus de fruita, com ara les figueres; les figueres havien fet que la 
mosca proliferara de forma molt ràpida, perquè és una fruita que la seua vida és molt 
curta; d’ahí que s’havia fet l’actuació amb els “tripaks” en es arbres fruiters que hi 
havia;  a  més  vam  argumentar  que  hi  havia  un  estudi  del  politècnic  on  se’ns 
aconsellava, vam fer una reunió amb ells, i així ho vam transmetre en premsa perquè 
ho sabera tot el món, i als llauradors amb els quals ens vam reunir, que era molt  
important la neteja del sol, perquè la taronja que cau és el que fa que prolifera també 
la mosca. Per tant jo no era refractària a res, i sap massa bé, vosté no portava tanta 
documentació com porta hui de Silla, ací estem a Oliva; però jo li dic que nosaltres 
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tenim els informes del biòleg, així ho vaig fer saber, l’informe del politècnic, de 
l’estudi que estava fent a Oliva; ens basàvem en dades d’Oliva, del nostre poble, del 
nostre terme; i que pensàvem que ja que els llauradors ens havien manifestat que la 
solta  de  mascles  estèrils  havia  estat  molt  beneficiosa,  es  completava  amb  els 
“tripaks”;  d’ahí  que  pensem  que  tornar  a  “tripaks”  pot  ser  tornar  enrere,  i 
complementar una cosa amb l’altra pot ser molt beneficiosa. Això juntament amb 
l’informe del politècnic, que ens aconsellava que es netejara el sòl, cosa que feia que 
proliferara. I va estar explicant-nos que està clar que els “tripaks” maten el mascle 
estèril,  perquè  també  cauen  en  la  trampa,  però  que  no  era  una  pèrdua  tan 
significativa perquè no puguera fer-se de forma conjunta. Per això presentar que el 
text de la moció que vostés presenten voldríem que es modificara perquè pensem 
que seria molt beneficiós que es fera de forma conjunta, la solta de mascles estèrils i 
la penjada en els arbres de mosquers, amb la càrrega dels “tripaks”. Això és el que 
vam parlar i el que jo li argumente en aquest moment per tindre informes i estudis 
d’Oliva, de la nostra ciutat. A més li vaig dir també que el quad estava passant; i  
també vam parlar  del  producte  que  es  repartia  per  tractar  el  sol,  que vam estar 
parlant, recorde, que la quantitat que es dóna s’han d’ajuntar molts llauradors, una 
gran quantitat de fanecades, perquè 60 fanecades únicament necessita una ampolla 
de  250  cl.  Per  tant,  vosté  sap  millor  que  jo,  perquè  tracta  el  producte,  que  la 
manipulació és molt complicada, d’ahí que el repartiment en dosis més menudes era 
totalment impossible. Pensem des d’ací que el conjunt, tant de la solta de mascles 
que s’ha fet,  de més de 400.000, juntament amb els “tripaks”,  juntament amb el 
repartiment  de  producte,  i  juntament  amb  el  quad  pot  ser  alguna  cosa  molt 
beneficiosa.  Tinga  per  segur  que  el  que  volem  és  el  benefici  total  del  nostre 
llaurador, diga el que diga la conselleria. I si en aquest moment ix alguna cosa que la 
conselleria  no  accepta,  però  que  els  nostres  llauradors  consideren  que  és  molt 
beneficiós, així actuarem.”

 Sr. Santacatalina Sanchis: “De Silla  no,  allí  fan arròs.  És el  Servei  de Sanitat 
Vegetal, no és de la mosca de Silla. Li parle d’Oliva i dades d’Oliva. I una cosa, en 
la moció no posa que nosaltres no volem la solta de mascles. En la moció no ho 
posem mai això de la solta de mascles; solta de mascles que per cert la vaig portar jo 
a Oliva. Així que no cal que em diga què és la solta de mascles. Sra. alcaldessa, per 
l’amor de Déu.”

 Sra. alcaldessa: “A vore, Sr. Santacatalina, per l’amor de Déu. Jo no sóc llauradora. 
Li ho torne a repetir. Vosté, per suposat, sabrà més d’agricultura, però nosaltres pel 
fet de no saber jo personalment d’agricultura, ens hem preocupat de reunir-nos amb 
diferents sectors de llauradors d’Oliva. I recorde que li ho vaig dir. En el punt núm. 
2,  que és el  que nosaltres  voldríem que es modificara,  diu que se sol·licita  a la 
conselleria  d’Agricultura  tornar  al  sistema  emprat  en  anys  anteriors  on  aquesta 
facilitava les càrregues de productes “tripaks” de forma totalment gratuïta.  D’ahí 
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que nosaltres presentem l’esmena, perquè estem totalment d’acord amb això, però 
no  tornar  totalment  a  utilitzar  el  “tripaks”,  sinó  que  es  puga  utilitzar  de  forma 
conjunta tot el que puga actuar contra la mosca del Mediterrani. D’ahí l’esmena per 
tal que aqueix punt s’amplie i es complemente. L’esmena va en aqueix sentit.”

 Sr.  González  Martínez: “Nosaltres  també  ens  vam  reunir  amb  els  agricultors 
d’Oliva, en concret amb AVA, l’Associació Valenciana d’Agricultors, i tot això que 
ha exposat ens ho van comentar. I efectivament el que ha hagut és un perjudici al 
llaurador, pel canvi de política de la conselleria. Per tant nosaltres som favorables a 
esta moció que presenta el Grup Socialista.  I entenc que ara, per una qüestió de 
forma, el que toca és que els ponents de la moció diguen si accepten o no l’esmena. 
Jo de totes formes, crec que la redacció és un poc, no sé; allò de l’equip municipal  
d’Oliva, probablement s’hauria de substituir, si s’accepta, per l’Ajuntament d’Oliva. 
Què és això de l’equip municipal d’Oliva? Crec que potser no és la millor forma de 
redactar-ho.  En qualsevol  cas  el  que  sí  que  ha  hagut  és  molta  desinformació;  i 
efectivament  els  llauradors,  a  l’hora  d’aplicar  aqueix  producte  a  les  varietats 
primerenques, es van trobar que el producte que arribava era un producte que no 
podien aplicar amb els mosquers, que era una mesura activa, complementada amb 
altres mesures biològiques, però no venia en càrregues adequades per als mosquers 
que ja havia repartit l’Ajuntament d’Oliva en anys anteriors, i per tant es va haver de 
manipular per personal autoritzat, amb la conseqüència que ja sap que també que en 
el  producte  destacava  que  en  el  moment  que  el  producte  es  manipulava  i  es 
transformava en càrregues més menudes l’empresa que el subministrava no es feia 
responsable  de  l’efectivitat  o  de  les  conseqüències  a  l’hora  d’aplicar  aqueix 
producte. Per tant, i per acabar el que vull saber, o el que volem saber com a grup 
municipal, és si a la fi si es posen d’acord si l’esmena s’accepta o no s’accepta, i  
com es vota la moció.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En principi nosaltres ens adherirem a la moció, així ho vam 
manifestar. Sí que trobem a faltar un poc la clarificació, per part del Partit Popular,  
de  la  finalitat  última  de  la  moció.  Està  clar  que  tots  coincidim que la  solta  de 
mascles estèrils és molt bona per al tema d’acabar amb la mosca; però la finalitat de 
la moció jo entenc que ens trobàvem a finals d’agost i véiem que no s’estava fent res 
des de l’ajuntament, ni tan sols es facilitava informació de si els “tripaks”, o els 
mosquers,  serien gratuïts  o no gratuïts.  Jo crec que la  moció,  almenys Proyecto 
Oliva en votar-la, la vota amb la intenció que això suposa un cost desmesurat, o 
almenys afegit per a l’agricultor d’Oliva, i el que demana és que siga la conselleria  
qui es faça càrrec d’aqueix tractament; no només vore si es complementari del que 
és la solta de mascles estèrils, i les passades que ha hagut amb l’avioneta; sinó qui es 
fa càrrec d’aquest tema, perquè a la fi podem decidir ací si és més efectiu o menys 
efectiu, però qui paga el tractament dels mosquers i del “tripaks”? La conselleria? 
L’ajuntament té previst alguna partida per fer front a això? Creu que ara és moment, 
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o si  fa un mes quan els agricultors  van començar  a moure’s i  nosaltres ho vam 
comentar l’ajuntament haguera tingut un poc més de celeritat aquest tema s’hauria 
pogut agarrar amb temps i s’hauria pogut solucionar abans?”

 Sra. alcaldessa: “Sr. Blai Peiró, portaveu del Proyecto Oliva, pense que no està ben 
informat. Es van fer diverses notes de premsa informant els llauradors; i també la 
reunió amb diferents sectors de llauradors d’Oliva, AVA inclosa; es va informar que 
s’estaven soltant els mascles estèrils, i que podien passar per les dependències del 
magatzem municipal per recollir les càrregues. Per tant, no diga que van començar 
vostés a preocupar-se quan no hi havia moviment per part de l’equip de govern; 
perquè el Sr. regidor d’Agricultura pot prendre la paraula i dir les reunions que vam 
tindre amb els diferents sectors d’agricultors, i que podien passar en dues notes de 
premsa,  en diari,  i  en ràdio,  dient  que podien passar  a  recollir  les  càrregues  de 
“tripaks”. A més diré que, per suposat, hem estat movent-nos perquè tot el que es 
puga pagar des de la conselleria, o des de qualsevol altre organisme, està clar que 
nosaltres no volem que aqueixes despeses les realitze l’ajuntament, però vosté no sé, 
perquè tampoc estava en l’equip, sabrà que des d’aquest ajuntament es van comprar, 
i  faig  referència  a  l’última  legislatura,  que  vosté  al  final  no  estava  i  per  això 
possiblement no ho sabria; dic això, el somriure que fa és per això, per esclarir-ho. 
Dir-li. Jo tampoc estava, però m’he assabentat amb documentació. Potser vosté no 
s’ha preocupat de demanar la documentació que cal. Des de l’ajuntament es van 
pagar càrregues de mosquers. Possiblement, i ho considerem molt possible, i molt 
efectiu, perquè no foren suficients les que s’enviaven des de conselleria. Això ens 
ho podria dir evidentment el Sr. Santacatalina. Per tant, nosaltres reivindiquem que 
la conselleria pague. I si no n’hi ha prou, l’ajuntament, per suposat que en comprarà 
i pagarà per als llauradors. Però és alguna cosa que ja s’ha fet, i el Sr. Santacatalina 
crec que això pot corroborar-ho.”

 Sr.  Santacatalina  Sanchis:  “Sra.  alcaldessa.  Sàpiga  que  l’ajuntament,  aquest 
regidor,  no  ha  comprat  mai  una  càrrega.  Hem comprat  mosquers;  càrregues  no 
n’hem comprat  ni  una.  Càrregues  no  n’hem comprat  mai.  Ni  una.  No  n’hi  ha 
factures de càrregues, Sra. alcaldessa. No n’hem comprat. Hem comprat mosquers. I 
conselleria  ens donava en 2009, 10.000 càrregues  per a tarongers,  i  1.000 per a 
fruiters. En 2010 ens en donava 15.000 per a tarongers, i 1.000 per a fruiters. I vosté 
ha repartit els que em van sobrar a mi de l’any passat; ara li ho dic que tinc ací la 
nota, vosté enguany ha repartit 2.500 càrregues que hi havia en data 26-01-2010. 
Però l’ajuntament no ha comprat mai una càrrega.”

 Sra.  alcaldessa: “Sr.  Santacatalina,  la  càrrega  i  el  mosquer,  pense  que  són 
complementaris.”

 Sr. Santacatalina Sanchis: “No.”

Pàgina: 143



 Sra.  alcaldessa: “No  són  complementaris.  Serà  si  una  persona  es  guardar  el 
mosquer, però si no se’l guarda caldrà donar-lo. I està clar, i supose que a vosté no li 
sabrà mal, que des del regidor d’Agricultura es repartiren les càrregues de “tripaks” 
que van sobrar. Supose que això és alguna cosa que és evident.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Bé. La veritat és que per damunt de tot açò, sobretot el que 
influeix en el debat que tenim és la falta, el retall,  d’inversions de la conselleria 
d’Agricultura en productes fitosanitaris respecte de la mosca. Ni més, ni menys. I és 
evident que enguany han retallat, i ha afectat, com no podia ser d’altra forma, als 
agricultors d’ací, d’Oliva; que per cert sí que ha hagut confusió en principi, molta 
confusió; i és evident que vosté sembla que no està massa ben informada, perquè no 
se  n’ha  adonat  que  l’Ajuntament  d’Oliva  no  havia  comprat  mai  productes  per 
carregar  els  mosquers.  I  el  que  es  tracta  ací  és  de  millorar  en  allò  possible 
l’agricultura local. I si hem de compaginar la lluita biològica amb la fitosanitària, 
benvinguda siga; però s’ha de fer d’una forma ordenada. Ací el que es proposa és la 
solta de mascles estèrils, però no s’ha dit com, ni de quina forma, ni en quines zones 
concretes; anem a vore si a la fi la feina que es fa de soltar mosques estèrils és un 
poc, diguem-ne, poc efectiva, si a la fi hem de complementar amb la lluita aèria, 
també terrestre, i això acaba per afectar les mosques que puguen afectar. De totes 
formes,  s’haurà  de  tindre  clar  el  que  volem,  i  com  ho  volem,  i  sobretot  a  la 
conselleria  que  facilite  al  màxim,  i  ajude  al  màxima  els  nostres  agricultors;  i 
sobretot, si puguera ser, encara que jo ho veig difícil també, però si puguera ser 
baixar  els  dosis,  i  faig  referència  perquè  60  fanecades  a  Oliva  com  tenim  el 
repartiment  de  les  propietats  agrícoles  és  molt  difícil,  s’han  d’ajuntar  molts 
propietaris, i això és un problema més afegit; aleshores buscar un sistema perquè les 
càrregues siguen més ajustades al que són les propietats, el minifundisme que tenim 
instal·lat ací a Oliva en qüestions d’agricultura. Per tant, jo no cap dubte que estic 
disposat a recolzar la moció que es presenta, perquè tot el que siga lluitar contra la 
plaga aquesta sempre és beneficiós, però caldrà vore també com i de quina forma 
s’aplicarà aquest tractament biològic.”

 Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar, de veritat  que l’inste a vore si trobem una solució 
entre tots per tal que les dosis de producte siguen més menudes, però la manipulació 
del producte és altament perillosa. Informar-li i dir-li que la solta de mascles estèrils 
es fa amb avioneta.  Es fa per tot  el  terme d’Oliva, perquè la solta dels 400.000 
mascles estèrils era al terme municipal d’Oliva.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Simplement  agrair  l’aclariment  de  l’anterior  regidor 
d’Agricultura;  ens ha demostrat  que per suposat  en aquest tema vosté no té cap 
informació, i no té ni idea parlant clarament; però el que jo buscava és que vosté ens 
contestara si anava a pagar-ho en part l’ajuntament; i supose, com ara consta en acta, 
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i està reflectit, supose que ho pagarà la conselleria, i en part l’ajuntament. Això és el 
que buscava jo, saber la seua voluntat.”

 Sra. alcaldessa: “Sr. Peiró, pense que un poc de respecte i no menyspreu. D’acord? 
Un poc de respecte al públic que ens acompanya.”

 Sra. Morell Gómez: “Per acabar, i per no fer-ho més llarg, nosaltres sí que acollim 
amb molt de gust l’esmena que ha fet el Partit Popular, perquè considerem que quan 
més coses tindrem per a la nostra ciutat, molt millor per a nosaltres, i molt millor per 
al nostre col·lectiu d’agricultors. En això crec que tots estarem d’acord. La proposta 
definitiva que jo faig és que de la moció el primer punt es manté, i del segon punt, 
com al redacció em sembla un poc no sé com, jo ho faria així –que se sol·licite a la 
Conselleria d’Agricultura suplementar el tractament actual de la solta de mascles 
estèrils, amb el sistema emprat en anys anteriors, on aquesta facilitava les càrregues 
de productes “tripaks”, de forma totalment gratuïta–”

 Sr. Pi Aparici: “En principi, podria tornar a repetir-ho?”

 Sra. Morell Gómez: “A vore, no consta tant l’adhesió, perquè jo crec que no cal 
que ens adherim a un tractament que s’està fent, i ens donen. Aleshores jo crec que 
això  no  cal  sol·licitar,  ni  acordar  res;  però  sí  que  és  veritat  que  el  segon  punt 
quedaria: que se sol·licite a la Conselleria d’Agricultura suplementar el tractament 
actual de la solta de mascles estèrils, amb el sistema emprat en anys anteriors, on 
aquesta facilitava les càrregues de productes “tripaks”, de forma totalment gratuïta.”

 Sr. Pi Aparici: “Bé. Jo crec que sí, que es pot acceptar perfectament el text.”

 Sr.  secretari: “Per  procediment,  retira  aquesta  esmena,  i  donem  un  nou  text; 
aleshores,  hauríem  de  votar  aqueixa  esmena  primer,  i  després  incorporar-la  al 
dictamen, i finalment votar el dictamen esmenat.”

 Sr. Pi Aparici: “Aleshores, el Grup Popular retira la seua esmena al dictamen.”

 Sra. alcaldessa: “Una coseta per acabar d’esclarir.  Pense que a l’esmena l’única 
cosa que li falta en la redacció, d’ahí que l’acceptem, pense que l’única cosa que li  
falta és afegir que siga la conselleria qui pague les càrregues. O siga que no seria 
possiblement  modificar  tota  l’esmena,  perquè  pense  que  la  redacció  és  prou 
complementària una amb l’altra; únicament faltaria afegir, tant a una esmena, com a 
l’altra, la que s’ha presentat, que siga la conselleria qui pague les càrregues. Pot ser 
així, Sra. Morell?”
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 Sra. Morell Gómez: “A vore, és que ho dic perquè ahí posa que ens adherim a una 
tècnica que la que s’està produint, la que es fa. Aleshores crec que en una moció no 
ens hauríem d’adherir a alguna cosa que és un procediment que ja s’està fent. Crec 
que cal més la petició que sol·licitem que se suplemente el tractament que hi ha 
actualment, que se suplemente amb el que hi havia abans. No estem, demanant que 
ens adherim a allò que actualment o el que s’està produint ara. No demanem això.”

 Sra. alcaldessa: “Aleshores, el que hauríem de fer, pense jo, és una moció conjunta, 
on apareguera la redacció conjunta, tant de la moció presentada pel Grup Socialista, 
com de l’esmena, on la redacció fóra la correcta.”

 Sra. Morell Gómez: “No. Nosaltres no. La moció és la mateixa. L’exposició és la 
mateixa, i els acords són els mateixos. L’única cosa que sí que podem fer referència 
és que nosaltres estem d’acord amb la tècnica que s’està produint hui en dia, que és 
la solta de mascles, però el que volem és tornar, suplementant, amb les tècniques 
anteriors. És a dir, no volem que el concepte de la moció, ni de la proposta d’acord, 
es veja canviat.”

 Sr. Pi Aparici: “Des del punt de vista del Partit Popular, sí que hi hauria matisos, i 
en aqueix cas no hauríem de retirar l’esmena al dictamen, però sí que estic d’acord 
amb  la  portaveu  del  Grup  Socialista,  que  l’essència,  l’esperit  de  l’esmena  es 
conserva; m’estranya que no es vulga arribar tampoc a una moció en comú, si en el 
fons reconeixem mútuament el mateix.”

 Sra. Morell Gómez: “És que en aqueix cas, hauria de ser conjunta de tots.”

 Sra. alcaldessa: “Efectivament això és el que jo li suggeria, de redactar una moció 
conjunta,  i  complementar  l’esmena  i  la  moció,  per  tal  que  la  redacció  fóra  la 
correcta; perquè ja li dic, el motiu d’haver presentat l’esmena el Partit Popular és 
perquè la redacció de la moció presentada pel Grup Socialista donava la sensació, 
almenys és el que enteníem i deduíem, que es tornava a l’anterior, que únicament 
foren “tripaks”. Aleshores, si li sembla podem redactar una moció conjunta, si la 
resta de grups polítics els  sembla bé, i  que el text siga el  correcte.  I haurem de 
portar-la a un altre ple.”

 Sr. secretari: “És que incorrent en allò que alguns regidors saben que jo els cride 
l’atenció; el sentit de fer modificacions sobre la marxa. Això es presta a confusions, 
sobretot a l’hora de saber què es vota i com es redacta l’acta. No és canviar una frase 
xicoteta. A mi em sembla molt bé que redacten una moció conjunta, i demostren 
esperit de consens; però això haurien de redactar-ho i portar-ho a un altre plenari i 
no estar ara ací pensant què posem i què no posem.”
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 Sr. González Martínez: “Jo crec que estem allargant el debat innecessàriament, des 
del meu punt de vista. Jo crec que la proposta que diu el secretari, en el sentit de 
l’esmena que se li acaba de passar per part de la portaveu socialista, que recull el  
sentit de l’esmena del Partit Popular, que es vote aqueixa esmena i que es vore la 
moció, i anem traient temes, perquè deixar això per a un altre plenari, per tal que es 
presente com a conjunta, jo crec que el debat ha sigut prou esclaridor i tots hem 
arribat a una entesa. Nosaltres no tenim cap problema que passe ara, amb aqueixa 
esmena, i la votem a favor.”

 Sr. secretari: “A vore si fem una síntesi, un text refós. L’esmena conjunta, de tots 
els  grups,  dirà:  “que  se  sol·licite  a  la  Conselleria  d’Agricultura  suplementar  el 
tractament  actual  de la solta de mascles estèrils,  amb el sistema emprat  en anys 
anteriors,  on  aquesta  –s’entén  que  és  la  conselleria–  facilitava  les  càrregues”. 
Aleshores,  si  s’aprova  aquesta  esmena  després  es  votaria  la  moció,  que  diria, 
després de recollir  l’esmena:  el  primer  punt  quedaria  igual  com el  teníem en la 
moció, i el segon punt és el que acabe de llegir. Aleshores. Votem i considerem que 
aquesta esmena és una esmena conjunta de tots els grups polítics de l’ajuntament? 
Doncs hauran de votar.”

Sotmesa a votació l’esmena conjunta de tots els grups municipals per tal de sol·licitar a 
la Conselleria  d’Agricultura  suplementar  el  tractament  actual  de la  solta  de mascles 
estèrils, amb el sistema emprat en anys anteriors, on aquesta facilitava les càrregues, el 
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la i consegüentment s’incorpora al 
dictamen.

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

Primer.- Que del contingut d’aquesta moció presentada en l’Ajuntament d’Oliva, per 
Ana Maria Morell Gómez, el 25/07/11, amb registre d’entrada 2011008798, es done 
compte al Consell Local Agrari com a òrgan consultiu.

Segon.- Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura suplementar el tractament actual de la 
solta de mascles estèrils, amb el sistema emprat en anys anteriors, on aquesta facilitava 
les càrregues.

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

 Sra. Pastor Bolo: “Jo pense que després de tractar-se aquest tema, aquesta moció, 
en la Comissió de Foment Econòmic del dia 15 de setembre, en la qual ja vam tindre 
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un llarg debat,  i  on va parlar qui abans era el  regidor d’Agricultura,  que ens va 
esclarir molts temes, pense que açò, si torna a passar, què posem, què no posem, és 
una tema de tornar a deixar per a una propera comissió, perquè semblem xiquets 
d’escola, amb el què posem, i què no posem; perquè estàvem tots d’acord, tots vam 
votar  a  favor;  i  el  que  volíem  era  que  les  càrregues  les  continuara  pagant  la 
conselleria. Pense que en això estàvem tots d’acord.”

QUINZE.  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  TRESORERIA  EN 
RELACIÓ A LA MOROSITAT.

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

“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT 
DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA
La funcionària que subscriu en l'exercici de les funcions previstes en l'article 196 del Reial  
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes  
locals, i article 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:

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

NORMATIVA APLICABLE
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
- Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  

morositat en les operacions comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

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

El  termini  de  pagament  per  a  l'any  2011,  segons  allò  que  s'ha  establert  per  la  Disposició 
Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 afegida per la Llei 15/2010, es fixa en 50 dies següents a 
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la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acrediten la  
realització total o parcial del contracte. El dit termini s'aplicarà a tots els contractes celebrats  
després  de l'entrada en vigor  de la  Llei  15/2010,  per  la  qual  cosa  per  als  anteriors  es  pot  
considerar que continua regint el termini de 60 dies.

CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES PER A L'OBTENCIÓ DE LES DADES APORTADES 
EN EL PRESENT INFORME
A continuació s'assenyalen les premisses de què s'ha partit per a l'obtenció de les dades de la 
comptabilitat municipal:
- Únicament s'ha inclòs despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i  

inversions),  ja  que  la  Llei  15/2010  fa  referència  a  les  operacions  comercials,  i  estes  
bàsicament  s'apliquen  a  estos  capítols.  Per  tant  no  s'inclouen  despeses  de  personal,  
subvencions o altres que no corresponguen a estos capítols.

- Respecte a la data d'inici  del  còmput del  termini  de pagament,  s'ha utilitzat  la data del  
registre de la factura en el Registre de factures, incloent-se totes les factures registrades des  
del 7 de juliol del 2010 (data d'entrada en vigor de la Llei 15/2010) fins a les dates següents:
• Per a l'informe corresponent al primer trimestre 2011, 9 de febrer del 2011.
• Per a l'informe corresponent al segon trimestre 2011, 11 de maig del 2011.

No s'inclouen les factures registrades després d'estes dates perquè en elles no s'ha pogut incórrer  
en demora en les dates a què està referit l'informe per no haver transcorregut el termini de 50  
dies.
- En l'informe de Tresoreria s'inclouen totes les factures en què s'incomplesca el termini de  

pagament, l'obligació del qual estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què es 
referix l'informe (31 de març / 30 de juny).

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

Informe primer trimestre 2011
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l'aplicació de comptabilitat, de les factures registrades en les dates assenyalades (des de 7 de 
juliol fins a 9 de febrer) corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del pressupost de 
l'Ajuntament d'Oliva, es troben pendents de pagament, a data 31 de març del 2011, un total de 
27 factures la quantia global de les quals puja a 32.731,42 €.

En l'annex I d'este informe s'inclou una llista resum d'estes factures pendents de pagament en  
què es diferencien en funció del temps de demora transcorregut.

L'annex II de l'informe, és una llista de detall de cada una de les factures pendents de pagament,  
on s'inclou el nombre de dies de demora a la data referida(31 de març del 2011). 

Informe segon trimestre 2011
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l'aplicació de comptabilitat, de les factures registrades en les dates assenyalades (des de 7 de 
juliol fins a 11 de maig) corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del pressupost de  
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l'Ajuntament d'Oliva, es troben pendents de pagament, a data 30 de juny del 2011, un total de 
1.120 factures la quantia global de les quals puja a 1.571.069,91 €.

En l'annex II d'este informe s'inclou una llista resum d'estes factures pendents de pagament en 
què es diferencien en funció del temps de demora transcorregut.

L'annex  III  de  l'informe,  és  una  llista  de  detall  de  cada  una  de  les  factures  pendents  de 
pagament, on s'inclou el nombre de dies de demora a la data referida (30 de juny del 2011)

ACTUACIONS  POSTERIORS  I  CONSEQÜÈNCIES  LEGALS  DE  LA  INCURSIÓ  EN 
MORA
El  present  informe,  relatiu  a  la  morositat  de  l'Ajuntament  d'Oliva,  l’haurà  d’emetre 
trimestralment la tresorera municipal, tal com establix l'article 4.3 de la Llei 15/2010.

Este informe sobre morositat s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d'Economia i Hisenda i a l'òrgan de tutela de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la  
seua possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l'art 4.4  
de la Llei 15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l'informe.

Els efectes de l'incompliment de terminis s'establixen en l'article 200 bis de la Llei 30/2007, que 
es transcriu a continuació:
“Transcorregut el termini a què es referix l'article 200.4 d'esta Llei,  els contractistes podran  
reclamar per escrit a l'administració contractant el compliment de l'obligació de pagament i, si  
és el cas, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un mes, l'administració no 
haguera contestat, s'entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats  
podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l'administració, podent 
sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. L'òrgan judicial adoptarà la  
mesura cautelar,  llevat que l'administració acredite que no concorren les circumstàncies que  
justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, i en este 
cas  la  mesura  cautelar  es  limitarà  a  esta  última.  La  sentència  condemnarà  en  costos  a  
l'administració demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de cobrament.”

Així mateix l'article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent:
“Quan  el  deutor  incórrega  en  mora,  el  creditor  tindrà  dret  a  reclamar  al  deutor  una 
indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de 
la  mora  d'este.  En  la  determinació  d'estos  costos  de  cobrament  s'aplicaran  els  principis  de 
transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, 
en cap cas, el 15% de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no supere els  
30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà constituït per l'import del deute de què es 
tracte.”

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

Oliva, 21 de setembre del 2011. La tresorera. Mª Dolores Pozuelo Acayos.”

“INFORME D'INTERVENCIÓ
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ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 31/03/2011 sobre les factures o documents justificatius 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de  
factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja 
justificat per l'òrgan gestor la seua absència de tramitació.

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

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

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

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

III.- Basant-se en l'anterior, es relacionen en annex adjunt les factures o documents justificatius  
amb incompliments de tramitació, per un import total de 671.763,82€ en funció dels següents 
estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l'obligació:

ESTAT DESCRIPCIÓ
REL 059/2011 Factures d'exercicis anteriors comptabilitzades en la relació 59 el dia 5 de 

juliol del 2011
REL 058/2011 Factures d'exercicis anteriors comptabilitzades en la relació 58 el dia 30 de 

juny del 2011
VF Factura d'altres exercicis pendents de REX

És tot el que he d'informar en compliment de les meues funcions, traslladant del present informe 
els efectes oportuns.

Oliva, 23 de setembre del 2011. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

“INFORME D'INTERVENCIÓ
ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 30/06/2011 sobre les factures o documents justificatius 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de  
factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja 
justificat per l'òrgan gestor la seua absència de tramitació.
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Vist el que disposa l'article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, esta Intervenció emet l'informe següent:

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

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

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

III.- Basant-se en l'anterior, es relacionen en annex Adjunt les factures o documents justificatius  
amb incompliments de tramitació, per un import total de 619.234,88€ en funció dels següents 
estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l'obligació:

ESTAT DESCRIPCIÓ
REL 059/2011 Factures  d'exercicis  anteriors comptabilitzades  en la relació 59 el  dia 5 de 

juliol del 2011
REL 060/2011 Factures  d'exercicis  anteriors comptabilitzades  en la relació 60 el  dia 6 de 

juliol del 2011
VF Factura d'altres exercicis pendents de REX
B Bloquejada
R Registrada 
RC Registrada amb reserva de crèdit

És tot el que he d'informar en compliment de les meues funcions, traslladant del present informe 
els efectes oportuns.

Oliva, 23 de setembre del 2011. La interventora. Marta Milvaques Cucart”

SETZE.  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER  SUPLEMENTS  DE 
CRÈDITS S/01/2011.
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Vist l’expedient núm. S/01/2011 de modificació de crèdits  mitjançant suplements de 
crèdits, finançat amb baixes de partides del Pressupost Municipal vigent.

Resultant  que,  analitzades  les  despeses  específiques  i  determinades  que  es  pretenen 
cobrir amb els suplements de crèdits, no permeten que la seua realització es demore a 
exercicis futurs, i també que les baixes no pertorben la prestació dels serveis, tal i com 
s’ha motivat a la memòria de data 19 de setembre de 2011.

Considerant que les modificacions que es proposen són suplements de crèdits, regulat 
en els arts. 177 TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d’Execució del 
pressupost, finançat amb baixes de partides per imports no compromesos, la qual cosa 
no pertorba els respectius serveis (36.1.c), segons es fa constar en la memòria, tot això 
de conformitat amb el que es disposa en els arts. 50 i 51 del RD 500/90.

Vist l'informe de la Intervenció municipal, de data 19 de setembre del 2011, en el qual 
es fa constar que “Pel que fa al finançament de les obres d'urbanització amb càrrec a 
finançament municipal no procedent de les quotes d'urbanització, amb la finalitat de fer 
complir l'acord adoptat pel Ple de la corporació el passat dia 28 d'abril del 2011, tal com 
s'exposa en la Memòria, em remet a allò que s'ha exposat en els informes del TAG 
d'Urbanisme de data 20 de setembre “NO resulta ajustada a dret”, per la qual cosa no 
pot ser informada favorablement la modificació pressupostària proposada per a aquesta 
finalitat, la qual cosa es fa constar de conformitat amb el que disposa l'art. 217 del Reial 
decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei 
reguladora de les Hisendes locals”.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
26 de setembre de 2011, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre 
la modificació de referència.

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

 Sra. Morell  Gómez: “El Grup Municipal Socialista,  quan ha estat en el govern, 
igual  que  ara  que  està  en  l’oposició,  sempre  hem  mantingut  el  sentit  de  la 
responsabilitat i de la coherència, i sempre hem defensat els interessos generals per 
davant dels interessos partidistes. Ara, en aquest moment, nosaltres farem amb més 
força defensarem aquestos criteris. Considerem que el Grup Socialista no ha d’anar 
mai  en  contra  del  que  diuen  els  informes  tècnics;  i  en  aquest  cas,  l’informe 
d’Intervenció  respecte  d’aquesta  modificació  de  crèdits,  informa  de  forma 
desfavorable, al·legant que aquest finançament no resulta ajustat a dret. Això no ho 
diem nosaltres, ho diu l’informe d’Intervenció. Fa referència a l’informe jurídic que 
fa al TAG de l’Ajuntament d’Oliva. Hi ha dos informes jurídics; un amb data de 28 
d’abril  i  un altre de 28 de setembre,  del qual m’agradaria  llegir  textualment “en 
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conseqüència, la proposta que l’ajuntament assumesca íntegrament el cost que es 
deriva de la finalització de les obres d’urbanització, tal com va aprovar el Ple de 
l’Ajuntament, no resulta ajustada a la vigent legalitat”. També volem manifestar que 
hi ha dues sentències  judicials  sobre el  modificat  del projecte  de la urbanització 
Aigua  Blanca  IV,  en  les  quals  el  jutge  dóna  la  raó  al  modificat  que  va  fer 
l’Ajuntament d’Oliva, i diu que va fer el que havia de fer. Per això no trobem que es 
justifique  la  premura  de  fer  una  modificació  amb  un  suplement  de  crèdit. 
M’agradaria dir que com a ciutadà, tots som lliures de poder fer i decidir allò que 
considerem que hem de fer,  i  que considerem que és  oportú;  com a  regidor,  la 
responsabilitat és molt gran. I m’agradaria convidar a tots a una reflexió. Llegiré 
l’article  404  del  codi  penal,  títol  primer,  que  parla  de  la  prevaricació.  Lliga 
textualment  “A l’autoritat  o  funcionari  públic  que,  sabent  de  la  seua  injustícia, 
dictara una resolució arbitrària en un assumpte administratiu, se’l castigarà amb la 
pena d’inhabilitació especial per a l’ocupació o càrrec públic per un temps de set a 
deu anys.” Vull  recordar que hi ha dos informes jurídics que diuen que això no 
s’ajusta  a  dret.  L’informe  d’Intervenció  fa  referència  a  aquest  informe  jurídic. 
Nosaltres per la nostra part considerem i entenem la situació dels propietaris; sabem, 
i  tenim ganes  que  això  se  solvente,  perquè  ho  hem patit  mentre  estàvem en el 
govern, però sabem que no depén de l’Ajuntament d’Oliva, sinó que això està en 
mans del Jutjat del Mercantil i serà el jutjat qui diga quines responsabilitats hi haurà. 
Ara no es pot tocar ni una pedra del que hi ha en l’urbanització. Tenim informes 
jurídics que diuen que això no es pot fer, i un codi penal que ens recorda, com a 
regidors d’aquest ajuntament o de qualsevol altre, les obligacions que tenim com a 
regidors. Vos convidem a aquesta reflexió, i a partir d’ahí que cadascú faça el que 
considere que ha de fer.”

 Sr. Pi  Aparici: “Volíem exposar  dues  coses des del  Grup Popular,  que està  en 
l’exercici del govern en aquest moment, sobre aquesta modificació, del dictamen de 
la modificació pressupostària. En primer lloc obeeix també a un fenomen jurídic, i 
legal de pes, que és la voluntat manifestada en el Ple municipal de 28 d’abril, en el 
sentit que vaja per aquest camí per tal d’abordar les actuacions de la urbanització 
Aigua Blanca IV. I en segon lloc allò manifestat en l’articulat fa referència també a 
elements jurídics que estiguen acabats, i en aquest moment està sub judice, com bé 
ha dit la portaveu del Grup Socialista. Per tant, en essència, aquest mecanisme de 
modificació pressupostària, en realitat és capitalitzar-se l’ajuntament per a qualsevol 
de les dues postures que puguen vindre més endavant en una sentència d’un jutge, 
que puguem efectivament intervindre, o que puguem anar per les vies que diga la 
sentència en qüestió. En aquest moment, amb un pressupost heretat, el que ens hem 
limitat a fer és buscar partides pressupostàries que pugueren augmentar les partides 
originals d’Aigua Blanca IV, i d’aquesta forma, fent un esforç en els comentades o 
exposades pel secretari general, d’una s’agafen, o es transfereixen un muntant de 
30.00 euros,  i  de  l’altra  70.000;  tot  plegat  fan  100.000 euros.  D’aquesta  forma 
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augmentem netament la partida d’Aigua Blanca IV, amb 600.000 euros, i d’aquesta 
forma, els propietaris d’Aigua Blanca IV no es vorien obligats a pagar la quarta 
quota, que la legalitat que exposa la portaveu del Grup Socialista, els obligaria a fer-
se càrrec en funció d’aqueixos dos informes, del TAG i el d’Intervenció, del fet que 
no s’ajusten a la legalitat.  Aquest equip de govern sí que s’acull a la legalitat  al 
mateix temps, i de fet presenta una columna on aqueixos 500.000 euros, més els 
100.000 que pugen, estan sumats els més de 500.000 euros que suposarien la quarta 
quota, de forma que el  muntant final és d’1.039.557,64 euros. Pensem en aquest 
moment  que  no  estem infringint  cap  de  les  dues  legalitats.  Una  és  la  voluntat 
política aprovada en el Ple municipal de 28 d’abril d’enguany, i la segona complir 
amb els informes de legalitat,  del fet  que estan ací incloses les quotes, la quarta 
quota dels copropietaris de la urbanització Aigua Blanca IV. Però ja dic, en aquest 
moment, de forma neta hi hauria una partida de 600.000 euros en números redons.”

 Sr.  González  Martínez: “A  mi  m’agradaria  començar  i  recordar  que  en  el 
pressupost  d’enguany,  de  2011,  aprovat  en  maig,  en  campanya  electoral,  es 
contemplava  una partida  de 200.000 euros,  precisament  per  a  l’acabament  de la 
urbanització Aigua Blanca IV. Dit això, sí que m’agradaria dir-li, Sra. alcaldessa, 
que  nosaltres  el  dia  5  d’agost  vam presentar  un  escrit  en  el  registre  general  de 
l’ajuntament per demanar-li vàries coses; ara és l’hora, davant d’aquesta votació, 
que no tenim res del que demanàvem. En concret li recordàvem la moció aprovada i 
les propostes d’acord del Ple de 28 d’abril d’enguany en la qual, efectivament, una 
de les propostes d’acord era que els propietaris no hagueren d’assumir més d’allò 
que ja havien assumit amb la tercera quota, amb les tres quotes que havien pagat, 
modificat inclós; és a dir, ací en cap moment, en la proposta d’acord del plenari de 
28 d’abril  de 2011,  es  parlava  del  modificat,  perquè  es  deia  modificat  inclós,  a 
expenses  del  que  diguen  els  jutjats;  després  han  vingut  una  sentència,  per  cert 
recorreguda pels propietaris al Tribunal Superior de Justícia; en aquella moció no es 
parlava del modificat, és a dir, no es feia referència al modificat, que els propietaris 
ja  havien  sufragat  amb  la  tercera  quota;  això  és  important.  Tot  i  que  l’havien 
recorregut,  però  en  la  tercera  quota  ja  sufragaven  aqueix  modificat  aprovat  per 
l’ajuntament a finals de 2008. Dit això el que hui estem votant ací és un suplement 
de crèdits, crec recordar, segons ens diu la documentació; és un suplement de crèdits 
d’una partida en concret, i això és el que estem aprovant. Nosaltres ens sembla que 
és  una  mesura  certament  improvisada;  nosaltres  el  5  d’agost,  vull  insistir,  li 
recordàvem  que  hi  havia  aqueixa  moció,  que  hi  havia  unes  propostes  d’acord 
aprovades  per  aquest  plenari,  i  també  li  demanàvem els  informes  jurídics,  i  els 
informes tècnics escaients per a nosaltres tindre tota la informació,  i l’animàvem 
perquè avançara en les gestions per tal de donar compliment a aqueixos acords. En 
aquest moment, ací s’ha parlat d’informes jurídics, nosaltres no tenim cap informe 
jurídic,  i  ho  vam  demanar  per  registre  d’entrada  el  dia  5  d’agost.  També  li 
demanàvem una manifestació de quina era la seua voluntat sobre si els propietaris 
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havien d’assumir o no el sobrecost de la urbanització;  sobrecost que no s’hauria 
produït si tot haguera anat amb normalitat en una urbanització, recordem, de gestió 
directa  de  l’ajuntament,  i  en  els  quals,  gràcies  a  les  al·legacions  que  ells  van 
presentar, per allò de l’interés general, la veritat és que aquest poble es va estalviar 
molts diners perquè es va demostrar que Midascon i la direcció facultativa de les 
obres estava fent molt mal la seua feina, i així se li va reconéixer, i se li va donar la  
raó en moltes de les al·legacions, i es va rebaixar l’import del modificat; ahí també 
estaven  incloses,  evidentment,  les  quotes  d’urbanització  que  li  corresponien  a 
l’ajuntament,  no només als  propietaris;  i  aqueixa feina que no va fer la direcció 
facultativa de l’obra,  i  la feina que no va fer, no ho havia cap tècnic municipal 
designat  en  les  obres,  per  cert,  era  una  empresa  privada  qui  feia  la  direcció 
facultativa,  i  aqueixa  feina  que  no  va  fer  de  supervisió  política,  la  van  fer  els 
propietaris, i gràcies a això es va demostrar que Midascon no estava fent bé, i noi 
estava executant bé les obres d’Aigua Blanca IV. Tots coneixem el calvari pel qual 
han passat els  propietaris,  això és evident,  i  nosaltres  vam ser uns dels qui vam 
presentar  aquella  moció de 28 d’abril,  i  per tant,  com que entenem que aquesta 
modificació  pressupostària  va  en  el  sentit  del  compliment  d’aqueixos  acords, 
nosaltres ja avancem que votarem a favor, perquè estem votant això, un suplement 
de  crèdits.  També  li  demanaria,  com  a  signe  més  evident  i  més  clar,  i  més 
contundent, i més evident que complirem amb els acords de 28 d’abril, que la quarta 
quota,  que  en  aquest  moment  recordem que  està  suspesa  temporalment,  que  la 
suspenga definitivament; perquè això seria un gest, més que un gest, seria un fet 
administratiu important de cara a la credibilitat que anem a complir amb aqueixos 
acords per part del govern i d’aquells partits que vam votar la moció del 28 d’abril. 
Com a primera intervenció ho deixe ací; li recorde l’escrit de 5 d’agost, li recorde 
que no tenim l’informe, i ací ja s’ha parlat d’alguns informes.”

 Sra. alcaldessa: “Sr. David González, m’agradaria dir-li que la Sra. interventora, 
totes aquestes gestions no es poden realitzar sense la seua presència, que és qui fa 
tots els números, d’ahí que vosté no tinga l’informe, i que va començar a treballar 
quan la interventora va tornar de les seues vacances i vam poder agarrar i manifestar 
la voluntat que teníem des d’un principi d’ampliar aqueixa partida d’Aigua Blanca. 
Ha sigut possible ampliar-la en aquest moment amb 100.000 euros, i volem que els 
propietaris d’Aigua Blanca, i que tots els ciutadans tinguen clar, perquè sempre hem 
defensat la postura que el problema d’Aigua Blanca no és única i exclusivament dels 
seus afectats, sinó que és de tota la població d’Oliva; estem patint tots el problema 
d’Aigua Blanca; d’ahí,  manifestar la voluntat,  amb números, ja està esclarit  amb 
l’informe que s’augmenta la partida d’Aigua Blanca. I manifestar la voluntat que 
desaparesca automàticament aqueixa quarta quota que apareix ahí, perquè ja vam 
manifestar que els propietaris no anaven a abonar, era la voluntat del Partit Popular, 
la  quarta  quota;  i  que  anara  ampliant-se  la  partida  d’Aigua  Blanca  per  poder 
finalitzar les obres el més ràpidament possible; d’ahí que el fet que s’elimine de la 
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documentació la quarta quota haurem de tornar a seure amb la interventora, però que 
és la voluntat manifesta del Partit Popular en el govern, i així els ho vam manifestar 
el dia que ens vam reunir amb tots els afectats d’Aigua Blanca, en una assemblea 
que vam tindre recentment.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Independentment de les qüestions judicials, el modificat 
que van recórrer, a més amb tota la raó del món els propietaris, a banda d’això que 
és evident que les sentències estan per acatar-les encara que no es comparteixen, no 
és definitiva, és provisional i s’ha recorregut per part dels propietaris; ací el que es 
tracta és de fer justícia, una vegada més, intentar arribar al fet que aquestes persones 
que arrosseguen un llarg calvari durant un llarg temps, que a banda de les decisions 
judicials, el que és un fet real i palpable és la situació en què està hui la urbanització 
Aigua Blanca IV, que qualsevol persona que passe per allí vorà l’estat, i sobretot el 
que no es veu, que és la mala execució de les obres. I això, la veritat és que els  
jutges no ho veuen. No sé si ho intuiran, però no cap dubte que no ho veuen, perquè 
si ho veieren, dic jo, a l’hora de pronunciar-se, de vegades podria ser, o no, que fóra 
diferent; però el que és un fet real és que és una situació que han arrossegat uns 
veïns que han pagat amb la seua tercera quota la totalitat de les obres, i per suposat 
que no deuen pagar ni un euro més d’allò que han pagat, que han pagat la totalitat  
com ja he dit. És evident que del que es tracta ací és de complir els acords plenaris; i  
els acords plenaris de 28 d’abril és clar, que els propietaris no hagen de pagar ni un 
euro  més  d’allò  que  ja  han  pagat,  i  que  s’acaben  les  obres  com  calga; 
independentment dels informes jurídics, que és evident que en arribar els llegirem 
amb deteniment, però del que es tracta és de fer justícia, si cap parlar de justícia 
política, que fins ara jo crec que no s’ha fet; no s’ha fet, no és que crec, és que no 
s’ha fet, i per tant haurem d’assumir les conseqüències, i sobretot les conseqüències 
que estan donades per aqueixos acords plenaris que són clars. Jo ací no puc més que 
recolzar aquesta decisió, de tot el que siga anar suplementant per poder tindre la 
partida  necessària  per  poder  fer  front  a  l’acabament  d’aquestes  obres,  sempre 
benvinguda siga aquesta partida. I no, el que no puc és entendre que certes coses de 
vegades  sentiments  polítics  i  jurídics  de  vegades  s’entrellacen  i  des  vegades  es 
contraposen;  però jo crec que en aquest moment hem d’estar  davant,  i  al  costat 
sobretot dels veïns, d’aquestos propietaris que durant tant de temps estan patint unes 
conseqüències, d’on han arriscat el seu patrimoni, i estan patint les conseqüències, i 
per tant crec que en aquest moment hem d’estar al costat, i al costat ara, abans, i fins 
el final. Per tant votaré a favor d’aquesta modificació de crèdits que vindrà a ajudar 
un poc més, perquè en el moment que es puga, acabar aqueixes obres. Tots sabem 
que estan també depenent del Jutjat del Mercantil; esperem que es desbloquege el 
més  prompte  possible  i  que  es  puguen  acabar;  sobretot  que  es  puga  acabar  el 
patiment que tenen aquestes persones durant tres anys llargs que hauria d’estar les 
obres acabades; i tots sabem que el responsable de la mala execució de les obres és 
l’ajuntament,  el  govern de l’ajuntament  en el  seu moment,  per  no haver  fet  les 
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gestions que tocava, i sobretot no haver estat pendents d’unes obres que s’estaven 
executant i hui estan en unes condicions paupèrrim, mal acabades, i en fi, intentar 
fer un poc de justícia que bona falta fa en aquest aspecte.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo escoltant a tots els grups municipals m’emporte una sorpresa 
grandíssima, perquè sembla ser que els propietaris que tenim ací, i seuen mes rere 
mes, no sé si és que considerem que ells no entenen les coses; però està claríssim. 
La urbanització és un desastre, la urbanització no es va fer el control per part de 
l’equipo de govern quan estava executant-se, hi ha uns responsables; ha hagut unes 
sentències, sí, però també n’hi ha d’altres que estan pendents encara de sentència, on 
impliquen a polítics i impliquen el mateix procés de liquidació de la urbanització, i 
està pendent, per tant, jo el que li demanaria al Partit Socialista, que ja veig que llig 
el  Codi  Penal,  que sí  efectivament,  la  normativa està  per complir-la,  però no és 
menys legal la situació d’aquestes persones que han estat  sis anys donant bacs i 
sense  tindre  la  urbanització  acabada,  per  culpa,  i  diguem-ho  així,  de  la 
incompetència,  o  bé  de  la  direcció  facultativa,  però  en  últim  terme  d’aquest 
ajuntament,  de la corporació municipal,  i  sobretot de l’equip de govern anterior. 
Aqueixa és la situació real. El que hui es planteja que és una modificació de crèdit 
per tal de suplementar, i posar un poc de bona voluntat, nosaltres la recolzarem; però 
també li volem dir a l’alcaldessa, i l’altre dia vam estar en la reunió en el Centre  
Social de sant Francesc, que no és prou la bona voluntat,  que no és prou fer un 
míting allí en el centre social i plantejar que el PP ho solucionarà tot. El PP d’Oliva 
hui està en minoria ací en l’Ajuntament d’Oliva, i vosté, com a alcaldessa, està en 
minoria. Sembla ser que el temps no ens ha ensenyat, als regidors que estem ací, que 
el millor és seure tots els regidors i prendre una decisió que beneficie el poble, i 
sobretot els propietaris afectats. Anar per lliure, amb molt bona voluntat, però amb 
la  sorpresa  que  ens  vam  emportar  l’altre  dia,  que  érem  tres  regidors  allí  de 
l’oposició, vosté ho va deixar ben clar, de l’oposició, de l’oposició; efectivament, 
som regidors de l’oposició, però a la fi busquem que el tema aquest es desbloquege. 
I  no  es  desbloqueja  amb  bona  voluntat  de  l’alcaldessa,  es  desbloqueja  fent  un 
calendari d’actuacions; fent una série d’actuacions que vosté fa quatre mesos, o tres 
mesos,  que  es  va  ajuntar  de  seguida,  després  de  tindre  l’Alcaldia,  amb  els 
propietaris, i durant aquestos quatre mesos sembla ser que van anar fa dos dies, o la 
setmana passada, els tècnics a fer un informe. Aquest tema és tan important per al 
nostre poble que des del primer dia s’havien d’haver preparat els informes, vore les 
valoracions,  vore de quina quantitat  estem parlant,  perquè ara sembla que estem 
tornant  a  l’inici  de  tot  el  problema,  no  sabem  de  quants  diners  estem  parlant. 
Aqueixa tasca és de vosté Sra. Chelo, no estic dient-li que en tres mesos haja de 
solucionar el problema, el que li dic és que la bona voluntat seua no serveix de res si 
no hi ha una bona coordinació i una complicitat de tots els regidors que estan en 
aquest ajuntament. Això és el que li demane, que es faça vosté valer i que utilitze la 
seua posició d’alcaldessa per solucionar-ho així.”
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 Sra. alcaldessa: “Al respecte, Sr. Blai Peiró, m’agradaria dir-li que la veritat és que 
per  les  seues  paraules  deduesc que vosté  treballa  de forma molt  ràpida;  i  si  no 
recorda malament, amb els propietaris d’Aigua Blanca, el dia de l’assemblea, jo li 
vaig manifestar que si volia estar vosté exactament igual d’assabentat i participar en 
la  solució,  i  en  el  treball  d’aquesta  casa,  hauria  de  presentar-se  en  aquestes 
dependències a les vuit del matí, i abandonar-les a les set, a les vuit, i fins i tot a les  
onze de la nit de forma ininterrompuda; perquè ningú, ningú li prohibeix a vosté, ni 
li  prohibirà l’entrada.  Simplement  treballem; estem treballant molt  dur, i  pensem 
que si vosté pensa –quan acabe de riure, si vol, continue parlant; jo pense que l’he 
escoltat amb molt de respecte, i demanaria per la seua part exactament el mateix 
respecte; perquè som persones, i els qui tenim jahí també ho són, i se’l mereixen– 
continue dient-li que des de l’equip de govern hem manifestat des del primer dia la 
voluntat de solucionar el problema d’Aigua Blanca; i d’ahí que vam seure amb els 
representants o portaveus d’Aigua Blanca; i en cap moment ens hem desdit del que 
es va parlar en aquella mesa. Hem tingut dos mesos llargs, i fins i tot n’hi ha ara 
tècnics de la casa que no estan incorporats de les vacances, són 100 dies de jutjar-
nos amb moltes vacances per mig i estan sols ací en la casa treballant; però per això 
no hem deixat de fer-ho. I des del primer moment els contactes es van donar entre 
tècnics representants d’Aigua Blanca, i tècnics d’ací. És clar que a causa dels mesos 
d’estiu, al fet que la gent té dret a disfrutar d eles vacances, no s’ha pogut agilitzar  
tot el que ens agradaria. Què ens agradaria a nosaltres més que el problema aqueix 
que estem patint, torne a repetir, no només els afectats d’Aigua Blanca, sinó totes les 
persones d’Oliva, estiguera resolt en aquestos tres mesos, com hem pogut resoldre 
altres, com és el tema de l’escola de la Carrasca, que feia set anys que estava sense 
resoldre, i l’hem resolt en molt poc temps; d’acord? En aquest moment està resolt. 
Per tant, amb això vull dir-li que des del primer dia s’ha actuat en el tema d’Aigua 
Blanca, i ara amb aquesta modificació pressupostària volem continuar manifestant la 
voluntat i el recolzament que nosaltres fem a Aigua Blanca, a tos els afectats, i a tot 
el poble afectat pel problema d’Aigua Blanca. Li agraïm, enormement, a vosté, i a la 
resta de membres d’aquesta corporació que recolzen a tot el ciutadà i a propietaris 
d’Aigua  Blanca.  Per  tant,  sàpiga  que  quan  vosté  vulga  assabentar-se  no  té  cap 
problema d’acudir on li toque, i li torne a demanar respecte pel seu somriure, per tal 
que se li informe, perquè en cas contrari si vosté no està, jo continue treballant, i els 
regidors  que  portem  totes  les  delegacions.  El  dia  que  vosté  vulga  vindre  a 
assabentar-se  del  que  toque,  no  tinga  el  més  mínim  dubte  que  vindrà  i  se  li 
assabentarà; en cas contrari, si jo no sé si vosté està en la cas, o no està perquè no té 
per què estar, no és una persona alliberada; però nosaltres estem ací i estem, i en el 
moment que vosté aparesca per la casa i necessite qualsevol tipus d’informació, que 
la sol·licite i se li donarà. El que feia referència el Sr. David González que des del 
dia, no sé si ha dit 5 o 8 d’agost, que ha sol·licitat informació, torne a repetir que la 
informació que pertoca que se li done, si aqueixes persones estan en les merescudes 

Pàgina: 159



vacances, no ho pot rebre en temps i forma. Es lamenta, però aqueixa és la situació 
que es pateix en el mesos de vacances pel mig. Per tant, a mi m’agradaria passar a la 
votació de modificació pressupostària per suplements de crèdits.”

 Sr. González Martínez: “Per tornar a centrar el tema i no obrir noves línies de 
debat; tornem a centrar el tema. En primer lloc, consta en l’acta, vosté ho ha dit, que 
es compromet a suprimir la quarta quota; és important, és un fet important que a 
més enllà  de la  voluntat  cap  als  propietaris;  és  un fet.  Per  tant  nosaltres  d’això 
prenem nota, i com està en l’acta, així li ho recordarem. En segon lloc insistir-li que 
la moció del dia 24 d’abril tenia més propostes d’acord, per exemple que es tornara 
a sol·licitar, o a fer totes les gestions per a l’alçament de les mesures cautelars en el 
Jutjat Mercantil, o que havia decretat el jutge del mercantil, del núm. 2. S’ha fet cap 
gestió al respecte per part dels Serveis Jurídics,  interns o externs? Totes aquixes 
qüestions que li plantejàvem en l’escrit no ens les va contestar; en premsa, ací estem 
en el plenari;  evidentment,  en premsa ja parlem els polítics entre nosaltres,  però 
m’ha de permetre vosté que li recorde les seues paraules; no teníem dret, per a vosté, 
el Bloc-Compromís,  que havia votat  aqueixa moció,  no teníem dret a exigir  res. 
Aqueixa va ser la seua contestació; supose que per això vosté no ens ha donat la 
documentació, ni tan sols una contestació, i és un registre d’entrada; ni tan sols una 
contestació que diga que no pot donar-los els informes tècnics perquè no els té, que 
té els informes jurídics, o no ha encarregat els informes jurídics, no sé, però alguna 
contestació;  perquè  som  regidors,  i  vosté  es  mereix  tot  el  respecte  del  món, 
exactament igual que el respecte que ens mereixem nosaltres en aquesta institució; 
perquè només té vosté, o el govern, l’exclusiva de representar i de treballar pels 
nostres  ciutadans;  tots  els  qui  estem  ací  tenim  el  mateix  dret,  i  les  mateixos 
obligacions amb el ciutadans, als quals representem, els que ens han votat i els que 
no; no només el govern. Per tant, em quede amb la seua paraula que ha donat ací de 
suspendre la quarta quota, i recordar que el que votarem ara és un suplement de 
crèdits d’una partida concreta.”

 Sra. Morell Gómez: “No vull allargar-me molt més en aquest debat. Recorde que 
quan es va aprovar les propostes d’acord el dia 28 d’abril, en què es demanava una 
série de coses, es deia que es demanava un informe jurídic per vore si allò que es 
demana s’ajustava a la llei  o no. Recorde ací  en un punt, que ací ho diu,  “però 
aqueixa  proposta  ha  de  ser  objecte  d’una  anàlisi  més  profunda a  la  llum de  la 
legislació aplicable” és el punt segon de la moció que es va aprovar el dia 28 d’abril. 
Però  és  que  ningú  s’ha  llegit  l’informe  jurídic.  Ningú  se  la  llegit,  i  la  moció 
demanava “que siga objecte d’una anàlisi més profunda des del punt de vista legal. 
Però ningú se l’ha llegit. Home jo entenc que cadascú la realitat la veu de la forma 
que vol vore-la, però jo només faré esment a dos informes jurídics, al fet que el 
suplement de crèdit, segons diu la interventora que no ho diu el Grup Socialista, no 
resulta ajustada a dret, i és un informe desfavorable. Si sabent vostés que està aqueix 
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informe,  que  hi  ha  dos  informes  jurídics,  perquè  la  interventora  fa  referència  a 
l’informe jurídic del TAG, l’informe que presenta en la proposta de suplement, fa 
referència a l’informe de TAG de 20 de setembre; no em diguen i no em reconeguen 
que això no s’ajusta a dret, perquè ho diu l’informe de la Intervenció, i l’informe 
jurídic; que pel que veig, no se l’ha llegit ningú.”

 Sr. González Martínez: “M’ha de permetre vosté llegir les cinc propostes d’acord 
de  la  moció:  “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.  –va  ser  aprovada la 
moció a banda de l’aprovació dels pressupostos municipals  de 2011, que es van 
aprovar en campanya electoral; en la segona setmana– i 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.”  Aqueix és el  cinqué 
acord, o la cinquena proposta d’acord.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament fer un aclariment. Efectivament nosaltres no estem 
de  vuit  a  tres  ací,  en  l’ajuntament,  ja  que  tenim  la  nostra  professió  fora  de 
l’ajuntament, i no estem alliberats com vosté i altres regidors; però sí que vull dir-li,  
i crec que això ho poden ratificar tots els portaveus, que vosté torna a faltar a la 
veritat,  perquè  va  haver  una  Comissió  d’Urbanisme,  en  la  qual  estaven  tots  els 
portaveus,  i  en la  qual  vam demanar  informació  sobre el  que estava  passant  en 
Aigua Blanca  IV,  i  els  informes dels  tècnics  i  de la  comissió  mixta  que estava 
funcionant, i vam tindre la sorpresa, i parle d’un òrgan municipal, no de la premsa 
com vosté acostuma a fer; en un òrgan municipal vam demanar informació d’Aigua 
Blanca IV, i se’ns va dir que no hi havia res de moment, que ja ens dirien alguna 
cosa. Dos dies després ens emportem la sorpresa que l’alcaldessa va a sant Francesc 
i planteja unes propostes, que seran més o menys acceptables, però que pense que 
per  respecte  al  fet  de  no  faltar  a  la  veritat  vosté  hauria  de  saber  que  en  les 
comissions  informatives,  sobretot  d’Urbanisme,  la  informació  s’ha  de  passar  als 
regidors, cosa que vosté, i el Partit Popular, no està fent.”

 Sr.  Pi  Aparici: “Per  tornar  a  centrar  el  tema,  volia  fer  diversos  aclariments; 
començaré pel final. En aquest món hi ha minuts, segons, hores, i aqueix moment la 
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feina encara no estava acabada, i per tant no se li podia lliurar la informació que 
demanava; en el moment que tècnicament sí que estava acabada es va informar. Va 
coincidir  que  va  ser  48  hores  més  tard,  doncs  va  coincidir.  Pel  que  fa  a  unes 
manifestacions que ha dit en la primera intervenció el Sr. González, volia dir-li que 
aquesta actuació no és improvisada; el suplement de crèdit que tenim davant no és 
improvisat, sinó que és en compliment dels punts que acaba de fer esment, i a més 
des del primer moment; només comença a exercir aquest primer equip de govern del 
Partit  Popular  se’ns  presenta  aquest  assumpte  mitjançant  una  entrevista  amb 
l’alcaldessa; tenim el pressupost que tenim, no l’hem fet que l’hem heretat; i no és 
improvisat perquè de les partides que hi ha hem fet aquesta proposta que votarem. 
Dit  això,  ací  s’han  fet  unes  valoracions  jurídiques,  però  realment  el  que  tenim 
davant és una actuació tècnica i econòmica, que és el que presentem; és un dictamen 
que presentem, és una modificació pressupostària, perquè puguen aprovar-lo o no 
aprovar-lo; però no estem ací entrant en valoracions de certes coses jurídiques que 
òbviament ha quedat clar que en tot cas, en el cinqué punt del Ple municipal de 28 
d’abril,  s’ajustaran  a  dret.  Per  tant  jo  demane  a  tots  els  grups  polítics  que  ens 
centrem en això que estem presentant ara, que és fer una modificació que enriqueix 
la partida en 100.000 euros, que tot plegat, sumat als diners que ja hi havia, en són 
600.000 nets, i que en compliment de la legalitat vigent hi ha 1.039.557,64 euros, 
que comptabilitza la quarta quota, que està clar que ací ha quedat manifest que no hi 
haurà una voluntat d’abonar-la en el futur.”

 Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar, procure fer una intervenció curta, i no ressumesca el 
que ja han dit altres portaveus.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo no resumiré, i diré el que crec que dec dir. Vosté no 
m’ha de dir a mi què és el que he de fer, ni com ho he de dir. També li agrairia que 
no torne a fer això, intentar coartar la meua exposició verbal. És evident que sembla 
que  hi  ha  qüestions  jurídiques,  sembla  pel  que  ha  dit  la  portaveu  del  Partit 
Socialista, que podrien posar en perill la nostra estabilitat com a regidors, l’acta de 
regidor  i  totes  aquestes  coses.  Sí,  ha  dit  espai  si  votem  això,  que  ens  poden 
inhabilitar, i no sé quantes coses; ja és el que posa el llibre, el que posa el reglament 
aquest. Però jo crec sincerament, i no és per fer demagògia ni res d’això, que els 
propietaris ja fa molts anys que estan patint unes conseqüències, que han arriscat el 
seu  patrimoni,  i  per  tant  estan  lliutant  contínuament,  i  estant  patint  unes 
conseqüències molt desagradables. Jo crec que paga la pena, i tenint en compte la 
moció aquesta que vam aprovar el  dia 28 d’abril  paga la pena anar més enllà,  i 
intentar  aprovisionar  de  fons  el  possible  desbloqueig,  que  siga  el  més  prompte 
possible, i fer front a aquestes obres. Per tant, si ens hem d’arriscar en el que siga, 
paga la pena, perquè més que s’han arriscat,  que han arriscat el seu patrimoni,  i 
estan patint les conseqüències, i estan patint la falta de gestió, o la mala gestió de 
l’anterior  govern  en  matèria  urbanística  en  el  tema  d’Aigua Blanca  IV,  són els 
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propietaris, i crec que perquè nosaltres intentem fer una justícia a través de la via 
política, en la mesura del possible, crec que en aqueix aspecte no ens han de caure 
els anells, i a mi no em cauran els anells de votar a favor d’aquesta modificació de 
crèdits que ve a suplementar la partida; i ho faré amb totes les conseqüències; les 
conseqüències i el que ja he dit, i no vaig a repetir en el tema del que vam aprovar.  
El que sí que molesta un poc per part de l’alcaldessa, que sembla que només treballa 
el govern municipal, i els altres no treballem, o treballem poc, o no treballem res. Ja 
li ho vaig dir una vegada no només un regidor ha de treballar dins dels despatxos de 
l’ajuntament, fora també; anar a qualsevol reunió, anar a qualsevol domicili, quan et 
citen; les 24 hores del dia ha d’estar disponible un regidor per a la ciutadania; no 
només les hores que un xafa l’ajuntament sinó fora de l’ajuntament també. A més li 
diré una cosa, vosté no hauria de parlar tant d’allò que tant treballen, perquè també 
cobra prou, o almenys li costa a aquest ajuntament més de 52.000 euros a l’any; 
cosa que regidors que estan parlant ací, portaveus, els costa 6.000 euros només. Per 
tant,  noi  presumesca  de  tanta  feina,  que  vosté  a  més,  en  presentar-se  per  a 
alcaldessa,  igual que els altres,  sabíem la responsabilitat  i  a allò que ens havíem 
d’atendre, que és treball,  treball,  i més treball,  igual d’alcaldessa, d’alcalde,  o de 
regidor; i no tenim hores; no és només hores dins de l’ajuntament,  sinó fora; 24 
hores al dia disponible per a qualsevol ciutadà. Jo no desconnecte mai el telèfon; a 
qualsevol hora del dia o de la nit em podran trobar. Jo no sé si vosté desconnecta 
només ix de l’ajuntament; jo no.”

 Sr. alcaldessa: “Per finalitzar, dir-li Sr. Salazar, que m’agradaria que quan vosté 
done una xifra se n’assabente abans. La sap; doncs s’ha equivocat. De totes formes 
ho donem per finalitzat i anem a votar la modificació pressupostària per suplements 
de crèdits.”

El  Ple  de l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  afirmatiu  dels  regidors Sr.  Aparisi 
Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Morera  Romaguera,  Sr.  Sánchez  Gámez,  Sr.  Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, 
Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  Sr.  Salazar 
Cuadrado, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (15 vots favorables: 7 del 
Grup PP, 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 del Grup MGd’O), i el  
vot en contra dels regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez (6 vots en contra del 
Grup Socialista), acorda:

Primer.-  Aprovar  provisionalment  l’expedient  núm.  S/01/2011  de  modificació  per 
suplements de crèdits que es finançarà amb baixes de les partides que s’indiquen:

Suplements de crèdit
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST MODIFICA. MODIFICA. PRESSUPOST 
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INICIAL ANTERIORS ACTUALS DEFINITIU
45930.6090077 Aigua  Blanca  4.-  Inversió 

Nova INF. /B. Naturals 0 939.557,64 100.000,00 1,039.557,64
Total augments 100.000,00

Baixes
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA. 
ANTERIORS

MODIFICA. 
ACTUALS

PRESSUPOST 
DEFINITIU

15168. 
6090077

Honoraris  Redacció 
projectes.  Inversió  Nova 
INF. /B. Naturals 0 321.253,56 30.000,00 291.253,56

94300. 
7500077

Transf.  Adm.  Públiques.- 
Transf. CCAA 0 74.014,57 70.000,00 4.014,57
Total disminucions 100.000,00

Segon.- Exposar al públic l’expedient en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província durant 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la seua publicació en el 
BOP,  i  posar  a  disposició  del  públic  la  documentació  corresponent;  durant  aqueix 
termini els interessats podran presentar reclamacions davant el Ple.

Tercer.- En cas que no se’n presenten de reclamacions en el termini, es considerarà 
definitivament aprovat l’acord provisional.

Quart.- L’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació acordada s’haurà de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província.

Cinqué.- De l’expedient  definitivament  aprovat  es  trametrà  còpia  a  l’Administració 
General de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  SOBRE 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA MESA GENERAL 
CONJUNTA DE NEGOCIACIÓ

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació, del 
dia 28 de setembre de 2011, sobre delegació de membres de la corporació per formar 
part de la Mesa General conjunta de negociació, i que no s’ha inclós en l’ordre del dia 
per haver-se realitzat la reunió de la comissió amb posterioritat a la convocatòria de la 
sessió plenària.

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

Vist el que disposa l’article 36.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i resultant que amb data 22 de maig de 2011 es van celebrar eleccions 
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locals i que amb, i posteriorment es constituí la nova Corporació, amb la finalitat de dur 
endavant la negociació d’aquelles matèries i condicions de treball comuns al personal 
funcionari i laboral al servei d’aquest Ajuntament, es fa necessari procedir per part del 
Plenari a la delegació formal per a que part dels seus membres formen part de les Mesa 
General  Conjunta  de  Negociació,  per  tal  que  representen  a  l’Ajuntament  en  les 
negociacions i en aquells temes que siguen competència de la mateixa.

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

Primer.- Procedir a la delegació formal, a favor dels membres de la Corporació Sra. 
María  Consuelo  Escrivá  Herráiz,  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre,  Sr.  David  González 
Martínez, Sr. Blai Peiró Sanchis i Sr. José Salazar Cuadrado, com membres titulars, per 
a que formen part, en representació de l’Ajuntament, de la Mesa General de Negociació 
Conjunta  del  personal  funcionari  i  laboral,  que  estarà  formada  per  un  total  de  5 
membres en representació de la Corporació.

Seran suplents dels titulars, els regidors que pertanyen al mateix Grup Polític, que de fet 
acudeixen a les sessions corresponents en absència dels titulars. En cas de assistir el 
suplent haurà de manifestar-ho expressament en el moment de començar la respectiva 
sessió, fent-se constar així en l’acta.

Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat 
en  la  negociació,  mitjançant  el  sistema  de  vot  ponderat,  en  funció  de  nombre  de 
membres representatius que tinga el seu grup en la Corporació municipal.

Segon.- Notificar formalment als sindicats mes representatius i dels Sindicats que hagen 
optes el 10% o més dels representants en la Junta de Personal i del Comitè d’empresa de 
l’Ajuntament  d’Oliva,  com  a  subjectes  legitimats  per  a  la  negociació  als  efectes 
corresponents.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  SOBRE 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA MESA GENERAL 
DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació, del 
dia 28 de setembre de 2011, sobre delegació de membres de la corporació per formar 
part de la Mesa General de Negociació del Personal Funcionari, i que no s’ha inclós en 
l’ordre del dia  per haver-se realitzat  la reunió de la  comissió amb posterioritat  a la 
convocatòria de la sessió plenària.
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Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 
acorda aprovar-la, i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.

Vist el que disposa l’article 34.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i resultant que amb data 22 de maig de 2011 es van celebrar eleccions 
locals i posteriorment es constituí la nova Corporació i amb la finalitat de dur endavant 
la negociació d’aquelles matèries i condicions de treball pròpies referides al personal 
funcionari al servei d’aquest Ajuntament, es fa necessari procedir per part del Plenari a 
la  delegació  formal  per  a  que  alguns  dels  seus  membres  formen  part  de  les  Mesa 
General de Negociació del personal funcionari, per tal que representen a l’Ajuntament 
en les negociacions i en aquells temes que siguen competència de la mateixa.

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

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, Sra. 
María  Consuelo  Escrivá  Herráiz,  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre,  Sr.  David  González 
Martínez, Sr. Blai Peiró Sanchis, Sr. José Salazar Cuadrado, com membres titulars, per 
a que formen part, en representació de l’Ajuntament, de la Mesa General de Negociació 
del Personal Funcionari, que estarà formada per un total de 5 membres en representació 
de la Corporació.

Seran suplents dels titulars els Srs. Regidors que pertanyen al mateix Grup Polític que 
de fet acudeixen a les sessions corresponents en absència del titular. 

Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat 
en la negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat.

Segon.- Notificar  formalment  als  sindicats  mes  representatius  i  a  als  Sindicats  que 
hagen optes el 10% o més dels representants de la Junta de Personal de l’Ajuntament 
d’Oliva, com a subjectes legitimats per a la negociació als efectes corresponents.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  SOBRE 
REPRESENTANTS  DE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  EN  LA  COMISSIÓ 
NEGOCIADORA DEL PERSONAL LABORAL

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació, del 
dia 28 de setembre de 2011, sobre delegació de membres de la corporació per formar 
part de la Mesa General de Negociació del Personal Funcionari, i que no s’ha inclós en 
l’ordre del dia  per haver-se realitzat  la reunió de la  comissió amb posterioritat  a la 
convocatòria de la sessió plenària.
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Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 
acorda aprovar-la, i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.

Vist el que disposa l’article 34.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i resultant que amb data 22 de maig de 2011 es van celebrar eleccions 
locals i posteriorment es constituí la nova Corporació i amb la finalitat de dur endavant 
la negociació d’aquelles matèries i condicions de treball pròpies referides al personal 
funcionari al servei d’aquest Ajuntament, es fa necessari procedir per part del Plenari a 
la  delegació  formal  per  a  que  alguns  dels  seus  membres  formen  part  de  les  Mesa 
General de Negociació del personal funcionari, per tal que representen a l’Ajuntament 
en les negociacions i en aquells temes que siguen competència de la mateixa.

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

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, Sra. 
María  Consuelo  Escrivá  Herráiz,  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre,  Sr.  David  González 
Martínez, Sr. Blai Peiró Sanchis, Sr. José Salazar Cuadrado, com membres titulars, per 
a que formen part, en representació de l’Ajuntament, de la Mesa General de Negociació 
del Personal Funcionari, que estarà formada per un total de 5 membres en representació 
de la Corporació.

Seran suplents dels titulars els Srs. Regidors que pertanyen al mateix Grup Polític que 
de fet acudeixen a les sessions corresponents en absència del titular. 

Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat 
en la negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat.

Segon.- Notificar  formalment  als  sindicats  mes  representatius  i  a  als  Sindicats  que 
hagen optes el 10% o més dels representants de la Junta de Personal de l’Ajuntament 
d’Oliva, com a subjectes legitimats per a la negociació als efectes corresponents.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  SOBRE 
REPRESENTANTS  DE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  EN  LA  COMISSIÓ 
PARITÀRIA  DE  SEGUIMENT  I  INTERPRETACIÓ  DEL  CONVENI 
COL·LECTIU  I  DE  L’ACORD  DE  LES  NORMES  REGULADORES  DEL 
PERSONAL FUNCIONARI.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació, del 
dia 28 de setembre de 2011, sobre delegació de membres de la corporació per formar 
part  de  la  COMISSIÓ  PARITÀRIA  DE  SEGUIMENT  I  INTERPRETACIÓ  DEL 
CONVENI COL·LECTIU I DE L’ACORD DE LES NORMES REGULADORES DEL 
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PERSONAL  FUNCIONARI,  i  que  no  s’ha  inclós  en  l’ordre  del  dia  per  haver-se 
realitzat  la  reunió  de  la  comissió  amb  posterioritat  a  la  convocatòria  de  la  sessió 
plenària.

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

Amb la finalitat  de procedir  a la renovació de la Comissió Paritària  de seguiment  i 
interpretació  del  Conveni  Col·lectiu  i  de  l’Acord  de  les  Normes  Reguladores  del 
Personal  Funcionari  d’aquest  Ajuntament,  motivada  per  la  celebració  de  eleccions 
locals, el passat 22 de maig de 2011 i per tant s’ha produït la renovació de la Corporació 
Municipal.

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

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, Sra. 
María  Consuelo  Escrivá  Herráiz,  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre,  Sr.  David  González 
Martínez, Sr. Blai Peiró Sanchis, Sr. José Salazar Cuadrado, com membres titulars per a 
que formen part, en representació de l’Ajuntament, de la referida Comissió, que estarà 
formada per un total de 5 membres en representació de la Corporació.
Seran suplents dels titulars els Srs. Regidors que pertanyen al mateix Grup Polític que 
de fet acudeixen a les sessions corresponents en absència dels titulars.
Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat 
en la negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat.

Segon.- Notificar formalment al Comitè de Empresa i a la Junta de Personal funcionari 
de l’Ajuntament d’Oliva, als efectes corresponents

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  SOBRE 
REPRESENTANTS  DE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  EN  LA  MESA  DE 
FORMACIÓ

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació, del 
dia 28 de setembre de 2011, sobre delegació de membres de la corporació per formar 
part de la Mesa de Formació, i que no s’ha inclós en l’ordre del dia per haver-se realitzat 
la reunió de la comissió amb posterioritat a la convocatòria de la sessió plenària.

Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 
acorda aprovar-la, i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.
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Amb la  finalitat  de procedir  a la  renovació  de la  MESA DE FORMACIÓ d’aquest 
Ajuntament,  motivada per la celebració de eleccions locals, el passat 22 de maig de 
2011 i per tant s’ha produït la renovació de la Corporació Municipal.

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

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, Sra. 
María  Consuelo  Escrivá  Herráiz,  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre,  Sr.  David  González 
Martínez, Sr. Blai Peiró Sanchis, Sr. José Salazar Cuadrado, com membres titulars per a 
que formen part,  en representació de l’Ajuntament,  en la Mesa de Formació, podent 
exercir la suplència qualsevol regidor del grup a que pertanye el regidor titular.

Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat 
en la negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat.

Segon.- Traslladar aquest acord als representants legals dels empleats públics als efectes 
corresponents.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  SOBRE 
REPRESENTANTS  DE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  EN  EL  COMITÈ  DE 
SEGURETAT I SALUT LABORAL.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Governació, del 
dia 28 de setembre de 2011, sobre Comité de Seguretat i Salut Laboral i delegació dels 
membres de la corporació per formar-ne part, i que no s’ha inclós en l’ordre del dia per 
haver-se realitzat  la  reunió de la  comissió amb posterioritat  a la  convocatòria  de la 
sessió plenària.

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

De conformitat amb el que disposa l’article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 
Prevenció  de  Riscos  Laborals,  i  amb  la  finalitat  de  procedir  a  la  renovació  de  la 
Constitució del Comitè de Seguretat i Salut Laboral d’aquest Ajuntament, motivat per la 
celebració de eleccions locals, el passat 22 de maig de 2011 i per tant s’ha produït la 
renovació de la Corporació Local.

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

Primer.- Aprovar que el Comitè de Seguretat i Salut Laboral estiga formada per tres 
membres en representació de l’Ajuntament.
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Segon.- Procedir  a  la delegació  formal  dels Regidors Sr.  Jesús Aparisi  Romero, Sr. 
Salvador Fuster Mestre, Sr. David González Martínez, com membres titulars per a que 
formen part, en representació de l’Ajuntament, del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, 
podent exercir la suplència qualsevol regidor del grup a que pertany el regidor titular.

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

Abans de continuar amb els assumptes no inclosos en l’ordre del dia, s’obri una torn 
d’intervencions i es manifesta el següent:

 Sra.  alcaldessa: “Respecte  de  les  mocions,  seguim  instruccions  dels  regidors 
delegats perquè les mocions presentades es tracten en les comissions informatives 
corresponents. Això no obstant, si algun grup considera urgent l’examen i votació 
d’alguna moció, no hi ha cap inconvenient, per tant procedim.”

 Sr. González Martínez: “Després de la seua intervenció, recordar-li que una de les 
mocions es va presentar el 18 d’agost, i que no va anar per oblit, o del secretari de la 
Comissió d’Ordenació del Territori, o del president de la comissió; no va passar per 
la comissió corresponent, hi havia temps suficient, i allí mateix es va quedar que la 
presentaríem en el  plenari,  que és  la  que fa  referència  a  la  Via de Ronda. Està 
presentada en temps i forma; nosaltres ja vam manifestar allí que ens semblava bé 
que les mocions passaren per comissió i es debateren primer allí  per si hi  havia 
esmenes,  i  perquè  s’elevara  un  dictamen  al  plenari.  L’altra  igual;  després  de 
presentar l’altra el 22 de setembre ha hagut Comissions de Governació, que entenem 
que  és  per  on  havia  de  passar,  i  tampoc  s’ha  portat  a  l’ordre  del  dia;  per  tant 
nosaltres ens veiem obligats d’alguna forma a fer ús del dret que tenim i portar-les 
hui al plenari. Nosaltres també som partidaris, insistim. Que les mocions es debaten 
prèviament en les comissions.”

 Sra. alcaldessa: “Està clar, Sr. David González. El personal tècnic està de vacances, 
i els secretaris de les comissions han oblidat alguna moció; per tant no hi ha cap 
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problema, ni ara ni en una altra ocasió, que es debaten en aquest moment. Per tant, si 
vol pot començar vosté.”

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ SOBRE LA VIA DE 
RONDA

Es dóna compte de la moció que presenta el portaveu del Grup Bloc-Compromís, que és 
del següent tenor literal:

“David  González  Martínez,  Portaveu  del  Grup  Polític  Municipal  BLOC-COMPROMÍS,  a 
l’empara  del  que  disposa  l’art.  91.4  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3, eleva al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva 
la següent MOCIÓ

El  9  de  setembre  de  2005  la  Conselleria  d’Infraestructures  i  Transport  de  la  Generalitat  
Valenciana,  mitjançant  la  Divisió  de  Recursos  Hidràulics  de  la  Direcció  General  d’Obres 
Públiques, va adjudicar a l’empresa OCIDE l’obra “Colector de Aguas Residuales y Colector de 
Aguas  Pluviales  Ronda  Playa.  Oliva  (Valencia)”,  per  un  import  de  819.973,25  euros,  tot 
procedint a la signatura del contracte amb l’empresa el 17 de novembre de 2005.

Dies després de la signatura del contracte començaren les obres de la Via Ronda i finalitzaren 
en juliol de 2006, signant-se l’acta de recepció per part de la Conselleria el dia 17 del mateix  
mes.

A finals de setembre de 2006, després de les primeres plogudes típiques de la tardor, es va fer 
palés una sèrie de patologies com a conseqüència de l’execució deficient de les obres. A partir  
d’eixe moment, va començar un procés de degradació progressiu de la Via Ronda, amb un ràpid  
i continuat enfonsament de bona part de la via asfaltada, quedant en un estat prou intransitable i  
provocant nombroses situacions de perill tant per al trànsit rodat, com per als vianants i veïns 
d’esta part de la Platja d’Oliva. Situació que s’agreuja en l’època estival.

Davant d’esta situació, l’Ajuntament d’Oliva va procedir a informar des de primera hora a la  
Conselleria, segons consta en diferents informes i escrits emesos per part dels serveis tècnics i 
jurídics municipals amb data de 26 de setembre de 2006, 25 d’abril de 2007, 28 d’agost de 
2007, 11 de març de 2008, 5 de juny de 2009, i 22 de febrer de 2010. Alhora, l’Ajuntament es  
va  negar  a  signar  l’Acta  d’Entrega  de  les  obres  per  part  de  la  Conselleria,  mentre  no  es 
procedira a la reparació de les deficiències.

Mentrestant, els veïns de la zona afectats, l’Associació de Veïns de les Platges d’Oliva així com 
la ciutadania en general, al llarg de tot este període sempre han reclamat la reparació d’esta via 
principal de la Platja d’Oliva, així com l’adopció de mesures per millorar la regulació del trànsit 
i de la seguretat dels vianants.
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Per la seua banda, la Conselleria es va negar des d’un principi a assumir cap responsabilitat  
sobre  les  deficiències  greus  de  l’obra  de  la  Via  Ronda  que  eixa  mateixa  administració  va 
contractar,  va  dirigir  i  va  recepcionar  donant-la  per  bona.  I  tampoc  va  demanar  cap 
responsabilitat  a la Contrata  ni  a la Direcció de l’Obra.  Fins  que en 2010,  tres  anys i  mig  
després,  davant  les  nombroses  evidències  que  l’obra  estava  mal  executada,  donat  l’estat  
lamentable de la Via Ronda, va reconéixer la seua responsabilitat i va procedir a la redacció del  
projecte de reparació amb el nom de “Mejora de Suelo y Refuerzo de Firme en Colector Via  
Ronda de la Playa de Oliva”.

El projecte ascendia a un total de 231.983,33 euros i només afectava al tram comprés entre  
l’Avinguda Llauradors i el Camí de les Canyaes, aproximadament un 50% del total de la Via  
Ronda. La seua execució estava prevista per a 2010, però una modificació pressupostària de la  
Conselleria  va  transferir  els  diners  previstos  a  altres  partides,  de  manera  que  les  obres  de 
reparació de la meitat del tram es van retardar fins enguany.

Arribats ací, vistos els antecedents, atés que encara resta per reparar l’altra meitat del la Via  
Ronda, que continua degradant-se progressivament, amb el consegüent perill i molèsties per al 
trànsit rodat i per a les persones, i amb la mala imatge que s’enduen els visitants de les nostres  
platges.

Atés que el Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l’any 2012 es presentarà a finals de  
2011 per a la seua discussió i votació, quedant supeditada qualsevol possibilitat d’actuació sobre 
la Via Ronda a l’existència d’una partida pressupostària suficient per contractar els treballs de 
reparació.

Atés  que  la  seguretat  del  trànsit  rodat  i  de  la  circulació  de  vehicles  i  de  persones  és 
responsabilitat  directa  de  l’Ajuntament,  trasllade  al  Plenari  les  següents  PROPOSTES 
D’ACORD

PRIMERA-. L’Ajuntament d’Oliva insta a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge (Àrea de Planificació i Infraestructures Hidràuliques), a la redacció de la segona fase 
del projecte de reparació de la Via Ronda de la Platja d’Oliva.

SEGONA-. L’Ajuntament d’Oliva insta a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge  a  incloure  en  el  Pressupost  de  la  Generalitat  de  l’exercici  2012  una  partida 
pressupostària suficient per contractar els treballs de reparació de la Via Ronda de la Platja  
d’Oliva.

TERCERA-.  L’Ajuntament  d’Oliva  es  compromet  a  estudiar  i  dur  endavant  totes  aquelles 
actuacions  en  matèria  de  millora  del  tràfic,  com ara  el  pintat  de  la  senyalètica  horitzontal, 
l’enllumenat  públic,  el  control  de  la  velocitat  i  el  soroll  dels  vehicles  o  la  posada  en 
funcionament del semàfor de control de la velocitat que hi ha instal·lat des de fa anys, entre 
d’altres.

QUARTA-. Donar compte dels presents acords a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a  
la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, a l’Associació de Veïns de les  
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Platges d’Oliva i als ciutadans que hagen presentat les seues queixes sobre l’estat de la Via  
Ronda en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament. 

Oliva, 18 d’agost de 2011. Rubricat.”

 Sr. González Martínez: “Abans de continuar, m’he adonat que hi ha un error. I és 
el  nom  de  la  Conselleria,  que  ha  canviat,  i  aquest  no  és  el  correcte;  ara  és 
Infrastructures, Territori i Medi Ambient. S’hauria de canviar perquè el nom fóra el 
correcte.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement manifestar que nosaltres ens adherim a la moció 
del Bloc-Compromís en aquest tema de la Via de Ronda, però també, i ja ho vam 
comentar  en  la  Comissió  d’Urbanisme,  que  és  on  pense  que  s’han  de  tractar 
aquestos temes, i s’han de debatre, i és el fet que Proyecto Oliva demanem que hi 
haja un seguiment, no només en aquesta moció, sinó en la moció de la mosca, en 
una  série  de  mocions  que  passen  pels  plenaris,  que  es  vota,  es  trameten  a 
l’administració corresponent, però després els regidors perdem la pista de què està 
passant, de si ens diuen alguna cosa o si no ens diuen res. Jo demanaria que totes les 
mocions que ixen d’aquest plenari, posteriorment es fera un seguiment, un control 
per part dels tècnics municipals, de forma que nosaltres d’ací dos mesos, tres mesos, 
o un anys, sabérem les mocions que hem tramés a la conselleria o al ministeri, si han 
tingut  resposta  o  simplement  han  sigut  que  s’han  posat  en  un  calaix  i  ha 
desaparegut. Aqueix és el prec que faig, no només per a aquesta moció sinó per a 
mocions que s’han fet puntuals per al tren, la carretera, la mosca, un miler de coses. 
És important fer mocions i votar-les, però també és important que l’ajuntament tinga 
la precaució de tindre un seguiment, no només que s’ha enviat la carta sinó quina és 
la contestació que l’administració ens dóna.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Des de Gent d’Oliva la veritat que no podem fer més que 
recolzar-la de totes totes; és evident que la situació que estan patint els veïns de la 
Via de Ronda, i sobretot la imatge,  que és una targeta de visita en arribar a les 
nostres  platges,  i  és  paupèrrima.  Per  tant  no  podem  fer  més  que  recolzar 
decididament aquesta moció; i l’única cosa que demanaria,  si pot ser, si puguera 
eixir de forma conjunta. Per tant el nostre recolzament i la petició aquesta si pot ser 
que isca així, conjuntament.”

 Sr. Pi Aparici: “Anava a parlar a la rèplica del Sr. González, de forma independent, 
però la veritat és que empalme amb el desig del Sr. Salazar. Conjunta és molt difícil,  
perquè no estem gens d’acord que en aquest moment, que vostés han governat en 
l’anterior  legislatura  en  l’equip  de  govern,  demanen  i  exigesquen  amb  aquesta 
moció tantes coses en el punt tercer; i per exemple en aquestos cent dies nostres les 
ralles de la via pública no s’han esborrat. Nosaltres no hem tancat el botó per als 
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llums de la via pública. Nosaltres no hem estropejat el semàfor. Per nosaltres no està 
malament alguna part del col·lector que perfectament ara s’hauria de tornar a alçar la 
Via  de  Ronda  que  ja  s’ha  fet  per  poder  resoldre-ho.  Per  tant  ho  veiem bastant 
complicat que en aquest moment exigesca el que no han demanat quan la Via de 
Ronda va començar, justament com diu ací, des de l’Avinguda dels Llauradors al 
Camí de les Canyades.”

 Sr.  González  Martínez: “Sr.  Pi,  jo  l’he  vist  en  algunes  ocasions  en  l’anterior 
corporació vindre al  plenari,  i  si  recorda jo vaig intervindre com a grup polític, 
perquè aquestes mocions arriben com a grup polític, en diverses ocasions, reclamant 
a l’Alcaldia, en aquell moment, solucions com per exemple la del semàfor; no és un 
posicionament que jo m’haja tret ara de la butxaca perquè ja no siga govern. En 
qualsevol cas no tinc cap problema, si vosté no li dóna el recolzament perquè li 
sembla que no li agrada aqueix punt, però com a mínim crec que està justificat en 
l’exposició de motius; l’ajuntament és responsable directe de la seguretat en la via 
pública, i l’única cosa que demana és que l’ajuntament es compromet; no diu exigim 
que l’ajuntament demà faça això; es compromet a estudiar, no sé com vol que ho 
redacte, i dur endavant aquelles actuacions en matèria de millora del trànsit, com la 
pintura  de la  senyalètica  horitzontal,  etc.  si  és  una evidència  el  que diem en la 
tercera proposta d’acord; es compromet a estudiar i vore la forma de fer-ho possible; 
jo  no  estic  acusant-los  a  vostés  en  aquesta  moció  absolutament  de  res;  som 
conscients que porten cent dies; però bé, vulguen o no, vostés són el govern, no li ho 
puc  dir  als  partits  de l’oposició;  és  un compromís  que  agarra  l’ajuntament,  que 
tindrà cura d’aqueixes coses. Supose que vostés, quan van fer campanya electoral, i 
es van presentar, es presentaven perquè els semblaria que les coses no s’estaven fent 
bé,  probablement,  o  que  algunes  coses  no  s’estaven  fent  bé;  doncs  ara  tenen 
l’oportunitat de fer-les bé. El que dic és una cosa evident; no tenim cap inconvenient 
que  se  sumen els  portaveus  o  els  grups  polítics  que ho  consideren  oportú,  a  la 
moció.”

 Sra.  alcaldessa: “Sr.  David  González,  pense  que  no  s’ha  entés.  Nosaltres  per 
suposat que recolzem la moció. El que no entenem és com això no s’ha intentat 
esmenar abans que és el que el Sr. Joan Pi els comunicava; perquè perfectament 
quan s’ha arreglat el primer tram de Via de Ronda, que es va començar abans que 
entràrem, precisament coincidint amb l’entrada; el que no entenem és com no es va 
exigir que el cablejat d’aqueix semàfor s’esmenara; hauria sigut ideal; perquè les 
conseqüències que pot tindre en aquest moment és tornar a alçar Via de Ronda, el 
tram  que  està  fet,  amb  el  consegüent  bony  que  pot  tindre;  al  mateix  temps 
m’agradaria  afegir-li  i  dir-li  que per  suposat  estem treballant,  i  estem mirant  de 
quina forma, perquè no només Via de Ronda necessita pintura vial sinó tot el poble 
necessita  pintura  vial.  Aquest  és  el  moment  que  els  ciutadans  d’Oliva,  per 
coneixement ja d’on està la cessió de pas, o el pas de vianants, el fem, però no 

Pàgina: 174



perquè  estiga  reflectit  o  marcat,  perquè  la  pintura  està  totalment  esborrada;  la 
senyalització vertical està descolorida; això és penós. I l’enllumenat públic està clar. 
Simplement  el  que  volem  manifestar-li  és  que  és  una  pena  que  almenys  no 
s’haguera  fet  un  manteniment  perquè  no  haguérem arribat  a  aquest  moment  de 
deteriorament tan summament exagerat que patim en aquest moment, on la pintura 
vial del poble no únicament es necessita en certes zones sinó que es necessita en tota 
la ciutat;  en tota. Anem per on anem. Vull afegir-li i dir-li que mire si nosaltres 
recolzem que hem estat en contacte per intentar que tot això s’emenara de la forma 
més ràpida, i dimarts vam estar en la Conselleria d’Infrastructura i es va plantejar a 
la consellera, estava el director general d’obres i la consellera, Isabel Boning, i li 
vam plantejar que aquest era el moment que ja que anava a començar-se, perquè ens 
han assegurat que comença dilluns tot el que és la plaça d’Europa, i ja que la plaça 
d’Europa entra un tros dins del que és Via de Ronda, que acabaren d’arreglar això. 
Vull comunicar-lo que saben que qui té l’obra de la plaça d’Europa, i els tècnics són 
de la conselleria; per tant se’ns va manifestar que ells alhora que estan en la plaça 
d’Europa faran el que pertoque en Via de Ronda per acabar d’adequar, perquè el que 
van manifestar és que era molt dolent que aqueix primer tram, que no primera fase 
està fet, després la plaça d’Europa connectada amb Via de Ronda, i que quedara un 
tram on la cosa fóra lamentable, perquè encara es notaria el deteriorament que té, tan 
summament gran. Al mateix temps hem arribat un poc més enllà i hem sol·licita per 
vore si per poder solucionar el deteriorament del cablejat d’aqueix semàfor de Via 
de Ronda que fa anys, jo de fet puc manifestar-li que jo passe per Via de Ronda tots 
els dies, un munt de vegades, i vosté crec que també, i jo no m’havia adonat que hi 
havia un semàfor en Via de Ronda, no recorde haver-lo vist mai, ni intermitent, ni 
encés; possiblement estaria en el seu dia. Anem a anar un poc més enllà i anem a 
vore si aqueix semàfor pot posar-se en funcionament, arreglant el cablejat des de 
l’altre tram de Via de Ronda, si és possible; no sabem si és possible; va ser una 
transmissió que vam fer a la conselleria perquè al mateix temps que els tècnics que 
estan fent la plaça d’Europa miren de quina forma es pot arreglar aqueix tram que 
falta, també els vam comunicar que per favor miraren de quina forma el cablejat, per 
aqueix segon tram, es podria esmenar o posar de nou, perquè no sabem si va per 
l’altre costat, i que aqueix semàfor es posara en marxa, amb el consegüent benefici 
per al ciutadà, eliminant el bony que perjudica, l’alteró que hi ha. Per tant vull dir-li 
que nosaltres, en tot moment, per suposat que anem a recolzar la moció, però que 
sàpiga  que  lamentem  moltíssim  que  s’haja  pogut  arribar  a  aqueix  nivell  de 
deteriorament, per falta inclús de manteniment; no ja de fer una mà de pintura a 
Oliva, que aquest és el moment que Oliva necessita una pintada, però una pintada 
sencera. Per tant que sàpiga que aqueixa moció està en marxa la feina, perquè volem 
que es resolga, i la començarà a fer-se actuacions des dels tècnics de plaça d’Europa, 
que són els mateixos de la conselleria, i que recolzem per suposat la moció, perquè 
és el benefici i el que es necessita que s’hauria d’haver fet. Almenys el manteniment 
per no arribar a aquestos nivells.”
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 Sr. González Martínez: “Per al·lusions, per acabar. Jo conec perfectament les obres 
de la plaça d’Europa; li recorde que va ser un regidor nostre, el Sr. Pau Pérez, qui va 
treballar sobre el projecte, i va quedar tot perfectament adjudicat; el que passa és 
que per qüestió que en estiu no interferiren en els negocis que hi ha allí, ni en la 
temporada turística, es va demanar l’ajornament a després del període estival. En 
segon lloc, jo no dic el contrari del fet que no li falte una pintada al poble en general, 
però és una moció sobre Via de Ronda; podria ser sobre el poble en general però és 
una moció  sobre Via de Ronda.  I  demanar-li  a  conselleria  que  actue;  perquè la 
conselleria, ja he llegit l’exposició de motius, sí que és lamentable també; que hagen 
passat  tres  anys  i  mig,  i  cinc,  fins  que  comence  a  executar-se,  això  sí  que  és 
lamentabe,  per  l’estat  de  la  Via  de  Ronda,  pels  informes  continus,  i  per  les 
evidències que allò s’estava enfonsant. Jo el que vull és una solució, i jo crec que el 
que es demana en la tercera proposta d’acord és de sentit comú; si estan d’acord i 
estan preparant-la, estem debatent sense motiu. La votem i endavant.”

 Sra. Alcaldessa: “Per suposat; votarem la urgència.”

 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres també ens adherim. En la corporació anterior es 
van presentar crec que un parell de mocions respecte de la Via de Ronda, i van ser 
conjuntes, perquè tenen molta més força i nosaltres considerem que deu ser així, que 
hem d’anar tots junts. És una moció que està molt ben explicada, molt detallada, 
amb uns acords molt clars, i nosaltres també ens adherim.”

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

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

Primer.-  L’Ajuntament  d’Oliva  insta  a  la  Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i 
Medi Ambient (Àrea de Planificació i Infraestructures Hidràuliques), a la redacció de la 
segona fase del projecte de reparació de la Via Ronda de la Platja d’Oliva.

Segon.- L’Ajuntament d’Oliva insta a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient a incloure en el Pressupost de la Generalitat de l’exercici 2012 una partida 
pressupostària suficient per contractar els treballs de reparació de la Via Ronda de la 
Platja d’Oliva.

Tercer.- L’Ajuntament d’Oliva es compromet a estudiar i dur endavant totes aquelles 
actuacions  en  matèria  de  millora  del  tràfic,  com  ara  el  pintat  de  la  senyalètica 
horitzontal, l’enllumenat públic, el control de la velocitat i el soroll dels vehicles o la 
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posada en funcionament del semàfor de control de la velocitat que hi ha instal·lat des de 
fa anys, entre d’altres.

Quart.-  Donar  compte  dels  presents  acords  a  la  Presidència  de  la  Generalitat 
Valenciana, a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a l’Associació 
de Veïns de les Platges d’Oliva i als ciutadans que hagen presentat les seues queixes 
sobre l’estat de la Via Ronda en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  SOBRE  LA 
SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT.

Es dóna compte de la moció que presenta la portaveu del Grup Socialista Municipal 
d’Oliva, que és del següent tenor literal:

“Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal d’Oliva, a l’empara del que 
disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, eleva al Plenari de l’Ajuntament 
la següent MOCIÓ

Quan al plenari municipal del dia 16/07/2003 el govern municipal donava compte de la situació 
econòmica de l’Ajuntament,  ho feia amb la voluntat  d’institucionalitzar aquest  acte i  de fer  
públiques,  al  principi  de  cada  corporació,  una  sèrie  de  dades  econòmiques  objectives,  i  
fàcilment  interpretables  per  tots  els  ciutadans.  Les  existències  de  tresoreria,  les  factures  
aprovades pendents de pagament, les factures sense consignació pressupostària, i el capital viu 
per préstecs i operacions de són conceptes que tothom entén i té dret a conèixer.

Considerem que aquesta  és  una pràctica  que contribueix  a  la  transparència  de la  gestió  de 
l’administració  pública  i  un  bon  indicador  sobre  la  gestió  econòmica  portada  a  cap  pels 
responsables polítics municipals.

És per això que elevem al  Ple  de l’Ajuntament d’Oliva per  a la seua aprovació la següent 
PROPOSTA D’ACORD

Que l’actual equip de govern done compte al Plenari de l’Ajuntament de la situació econòmica 
de l’Ajuntament a data 11/6/2011, emprant almenys els indicadors utilitzats als plenaris de data 
16/07/2003 i 12/07/2007.

Oliva, 28 de Setembre de 2011. Rubricat.”

Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
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 Sr. Pi Aparici:  “En part estic sorprés, com a regidor d’Hisenda, i com a portaveu 
del Grup Popular també; perquè entre els punts de l’ordre del dia ja hi ha diferents 
punts que s’han dedicat a explicar això, només que com s’ha donat compte no hem 
entrat en el debat; però resulta que entre els punts sis, set, i quinze, en bona part tot 
això ja està explicat. Això com a primera qüestió. La segona; m’imagine que ho fan 
de forma protocolària, perquè realment el pressupost municipal l’ha fet l’anterior 
equip de govern, i deuen saber-se els números; però és que en particular els diré el 
que vostés realment saben, i és que a data 30 de juny s’havia de pagar una nòmina 
de juny, amb la corresponent extra, i és 1.069.691,83 euros; per part de l’anterior 
equip de govern també estava aprovat un Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 
per valor de 901.676,78 euros; estaven, òbviament, les subvencions contemplades, i 
que s’han hagut de desenvolupar al llarg d’aquestos mesos, siguen esportives o de la 
mena que siguen; estava també contemplat  i  s’ha pagat,  la part  proporcional  als 
préstecs del segon trimestre de la pòlissa que es va contractar en gener de 2011 i que 
per cert només la van fer per a sis mesos, i allò normal és fer-la per 12 mesos, que 
no la tenim, l’equip de govern nou, contemplada per als últims sis mesos de l’any; i 
que aquest préstec proporcional pujava a 485.000 euros; també estava contemplada, 
i  així  hem  anat  pagant,  l’operació  de  tresoreria  de  185.000  euros;  estaven  les 
factures de proveïdors per pagar per valor d’1.519.495,52 euros; estava contemplada 
la nòmina de juliol i d’agost, que òbviament s’ha de pagar en aqueixos mesos futurs, 
la de juliol per valor de 477.845 euros, la d’agost per valor de 503.973,06 euros; a 
aquestes nòmines correspon també la consignació de l’IRPF que s’ha de pagar, són 
92.559,65 euros, 168.350,56 euros, un altre IRPF de 93.123,91; i finalment un altre 
de  90.249,29  euros.  Açò  continua  en  l’aplicació  informàtica;  no  tinc  cap 
inconvenient d’anar fent esment. Tenim certificacions que es van pagar amb data 7 
de  juny  de  2011,  per  valor  de  28.233,65  euros.  Pagaments  diversos;  no  és  un 
concepte  que  jo  vulga  resumir  sinó  que  és  el  concepte  que  posa  l’aplicació 
informàtica, de 128.604,09 euros; més pagaments diversos per 67.855,37 euros; més 
pagaments  diversos  per  72.371,16  euros;  certificacions  per  valor  de  37.519,67 
euros; la Seguretat Social de maig, de 180.743,12 euros; més pagaments diversos 
per 17.308,70 euros; més relacions  del REX 2, que ja  he fet  esment,  i  obvie el 
número  per  tant;  pagaments  de  convenis  per  valor  de  289.460,82  euros;  més 
pagaments diversos per 28.560,77 euros; una altra relació del REX, que  també  la 
obvie perquè està dins dels 900.000 euros que ja havia dit; una altra relació de REX; 
la relació de REX núm. 59; pagaments diversos per valor de 38.304,23 euros; més 
pagaments diversos per 33.827.66 euros; devolucions que s’han de fer per 11.926,85 
euros; pagaments diversos per valor de 21.969,31 euros; Seguretat Social de juny, 
que puja a 189.213,60 euros; pagaments diversos de 122.274, 75 euros; Seguretat 
Social de juliol de 186.444,19 euros; Creu Roja per valor de 13.170,13 euros; els 
becaris de setembre de 2011, que òbviament s’ha pagat en aquestos tres mesos, per 
valor de 14.210 euros; fira del motor per valor de 22.421,93 euros; és que no sé si 
vol.”
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 Sra. Morell  Gómez: “Jo li agraesc la seua voluntat,  de donar tantíssimes xifres. 
Però jo no sé si he llegit malament la moció, o no se m’ha entés el que es demana; el 
que es demana amb aquesta moció. De totes formes, totes les dades que vosté ha 
donat, a data 30 de juny, jo no he demanat això; jo he demanat a data de la presa de 
possessió de la nova corporació, és a dir del nou equip de govern, que és a data 11 
de juny. Independentment d’això, l’acta d’arqueig, jo li dic quin són els paràmetres 
que considerem, ja que som els qui fem la proposta d’aquesta moció, se n’haurien de 
donar compte; i perquè aquestos? Perquè són conceptes que tothom entén, que el 
ciutadà  entén.  Jo estic  segura  que  de  tot  el  que  ha dit  el  90% de les  coses  no 
s’entenen;  i  no és això el  que jo li  demane en la moció.  Vosté és lliure,  com a 
regidor d’Hisenda, de poder fer l’explicació que considere oportuna, però en aquest 
punt es tracta la moció. I no pense allargar-me més. És aquesta moció la que va a 
debatre’s i votar-se; si està a favor, o no està a favor; si vol fer-ho o no vol fer-ho. Si 
un altre dia, o en un altre moment, vol donar una explicació més detallada, és lliure 
per a fer-ho, però en aquest moment la proposta és aquesta.”

 Sra. alcaldessa: “Sra. Ana Morell, estem disposats a donar-li tot el que necessite, 
sense cap problema, i de la forma que vosté ho necessite, ací la nostra interventora li 
ho donarà com calga. Al cap i a la fi són els números que vostés van fer en el seu 
dia,  i  si  necessiten  tindre’ls  perquè  els  han  oblidat,  per  supostíssim  que  poden 
tindre’ls. Per tant, votarem a favor, i volem que els tinguen.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Voldria fer una puntualització, perquè nosaltres ens abstindrem 
en aquesta moció,  no perquè estem en contra  que es coneguen els  números i es 
coneguen les  quantitats;  però sí  que  voldríem,  que com vosté  diu  tenim la  Sra. 
interventora per poder preguntar i esclarir-nos coses, que em llegira un certificat la 
mateixa  interventora  i  si  és correcte  en el  contingut  d’aquest  certificat  emés pel 
secretari general de l’Ajuntament d’Oliva. El firma el secretari general accidental; 
simplement li demane a la interventora si corrobora aquest certificat del secretari.”

 Sr. secretari: “Jo voldria precisar, perquè com s’usa molt el secretari general, ací 
posa secretari accidental. Jo no sóc. Jo no he firmat, ni he emés aquest certificat.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “O  si  vol,  si  la  interventora  no  vol  llegir-lo,  ell  llig  jo. 
Simplement  el  que  parla  aquest  certificat  és  que  està  fent-se,  i  això  ho  diu  el 
secretari general accidental, Sr. Antonio Mansanet, que estava fent-se un informe de 
fiscalització de l’any 2009, sobre els comptes d’aquell any, i d’aquell exercici, per 
algunes coses que no estaven clares, o que la Sindicatura volia esclarir. És així Sra. 
interventora?”
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 Sra. interventora: “S’està fent una auditoria; la Sindicatura està fent una auditoria 
de l’exercici 2009. No perquè no tinga alguna cosa per esclarir. L’informe encara no 
l’ha emés. Quan s’emeta tindrem l’informe. Únicament està fent-se una auditoria 
per part de la Sindicatura.”

 Sr. Peiró Sanchis: “De quin any, per favor?”

 Sra. interventora: “De 2009.”

 Sr. Peiró Sanchis: “De 2009. Moltes gràcies. Voldria que constara això en acta, 
perquè és una forma de demostrar.”

 Sr. alcaldessa: “Disculpe, Sr. Blai, que la Sra. interventora acabe de parlar.”

 Sra.  interventora: “Han demanat  informació  de  tots  els  exercicis.  Però  és  una 
pràctica habitual de la Sindicatura.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo tinc ací la documentació del que es va demanar, estava en 
aquell  moment  Salvador  Fuster  d’alcalde,  i  es  demanava  documentació  sobre 
l’exercici 2009; tinc tots els documents, i pel tema dels terminis de presentació. El 
tema  simplement  és  per  deixar  una  vegada  més  clar  que  moltes  vegades  quan 
l’oposició  fa  el  seu  treball  d’oposició,  l’Alcaldia,  en  aquest  cas  la  Sra.  Chelo 
Escrivá, ix per altres costats i fa contestacions tan subrealistes, que jo no sé si són 
fruit del a ignorància, o de la mala fe, dient que la Sindicatura de Comptes estava 
fent una auditoria per saber exactament la comptabilitat i la situació econòmica a 
data 11 de juny de 2011. Ella deia que no eixia gratuïta, deu ser la Sindicatura de 
Comptes  fa  ara  auditories  municipals,  però bé.  Simplement  dir  que nosaltres  no 
recolzarem aquest escrit, ens abstindrem, no perquè no combreguem amb el fet que 
els comptes han d’estar clars, sinó perquè hi havia un compromís de la Sra. Chelo 
Escrivá que anava afer una auditoria, una auditoria seriosa pel fet que era imparcial,  
i era realitzada a data del dia que entrava com a Alcaldessa, i aqueixa auditoria jo 
crec que és la que s’ha d’apostar per ella per saber els números en quina situació 
estan. Els informes del regidor que ix o del que entra, no dubte de la seua veracitat, 
però no són del tot objectius. Per tant torne a dir que la Sra. alcaldessa falta a la 
veritat quan diu que s’està fent una auditoria, que està pagant-la a la Sindicatura, per 
saber la situació actual,  a data 11 de juny, de l’Ajuntament  d’Oliva.  Aqueixa és 
l’auditoria que Proyecto Oliva demana. I aqueixa és la que continuarem mantenint.”

 Sra. alcaldessa: “Una cosa Sr. Blai Peiró. Li torne a repetir, per quarta vegada en 
aquest plenari, un poc de respecte. L’informe i li dic.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “És el que es mereix vosté.”

 Sra. alcaldessa: “Sé que en aquest plenari mai s’ha sol·licitat l’abandonament d’un 
regidor per falta de respecte o educació, o prendre la paraula quan no li correspon. 
Si vosté vol que aquest siga el primer moment, ho serà. Per tant, li repetesc, un poc 
de respecte. D’acord. De respecte. Li aconsellaria, de veritat, com vosté parla sense 
el micròfon i no sé el que està dient, que abandone la sala. Moltes gràcies.”

 Sr. Peiró Sanchis: “La Presidència té la possibilitat de fer-ho. Discrepem amb la 
seua mesura, però la respectem per ser la presidenta de la corporació.”

 Sra. alcaldessa: “Torna a prendre, amb falta de respecte i de torn, la paraula; sense 
tocar-li. Li torne a aconsellar i a repetir que ha arribat a uns extrems al llarg d’aquest 
plenari que no tocaven per part seua. D’acord, Sr. Blai Peiró? Ara es prepara.”

El regidor Sr. Peiró Sanchis intenta fer ús de la paraula, i la Sra. alcaldessa no li dóna la  
paraula.

 Sra. Pastor Bolo: “Jo no sé si faltar al respecte és dir alguna cosa que vosté no vol 
escoltar. Jo no sé en quin moment s’ha faltat al respecte. De veritat, com, ho pense li 
ho dic. Aleshores, si una persona no vol escoltar allò que es diu, simplement s’ha 
demanat,  perquè  ací  tenim  la  premsa  nosaltres,  i  ho  posa,  que  es  demane  una 
auditoria, des del nostre partit. Res més.”

 Sra. alcaldessa: “Sra. Yolanda, amb tot el respecte, vosté té al Sr. Blai durant tota 
la llarga sessió que tenim ací assegut al seu costat, i sap massa bé les manifestacions 
que està fent, el somriure i les manifestacions que em propina a la meua persona. 
Vull dir-li que res més lluny d’aquesta alcaldessa de no voler escoltar el que no li 
agrade; perquè l’informe que el Sr. Blai Peirço ha presentat diu que “d’altra banda, 
hi  ha  constància  que  per  part  d’aquest  personal  de  la  Sindicatura  també  s’ha 
sol·licitat determinada informació econòmica corresponent a l’exercici pressupostari 
de l’any 2010”. I a banda d’això m’agradaria afegir que si algú necessita saber els 
comptes  clars,  i  saber  on  està,  aqueix  és  l’equip  de  govern.  Per  tant,  en  tindre 
l’informe de la Sindicatura i sapiguem on estem, i puguem comptar amb una partida 
pressupostària, que a hores d’ara no hi ha, perquè hem heretat un pressupost que ja 
ens hem adonat en quin termini està, en aqueix moment des del Partit Popular en el 
govern demanarem, però amb urgència, aqueixa auditoria. Perquè res més interessat, 
ningú més interessat que nosaltres –puc continuar, Sr. Blai?– Ningú més interessat 
que nosaltres que els comptes estiguen clars. I sabem on ens trobem, amb la situació 
tan dolenta  que estem patint;  perquè tots  els  ciutadans,  amb un informe detallat 
puguen saber on estava la seua ciutat i on està tot el que els pertoca. D’acord? Per 
tant vull continuar i fer-li saber que res més dolent haver arribat a aquesta decisió; 
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però pense que després d’haver-li cridat l’atenció quatre vegades al Sr. Blai Peiró, i 
haver d’estar aguantant, i escoltant els comentaris que està fent; o siga que a mi em 
pot tractar d’ignoranta i de no saber, però no de sorda. Pense que és el moment que 
en aquest plenari  es puguen prendre decisions fermes i  dures, i  dràstiques. I des 
d’aquesta Alcaldia, des de la meua persona és el més dolent. Per tant, pense que s’ha 
estirat  la  corda  de  forma  extremada,  per  part  del  regidor  Blai  Peiró,  per  poder 
provocar una situació d’aquestes.  No es preocupe que tindrà el  seu moment que 
meresca.”

Sent les 22.25 h, a petició de la Sra. alcaldessa, els regidors Sr. Peiró Sanchis, i Sra. 
Pastor Bolo, abandonen les respectives butaques del saló de Plens i es col·loquen entre 
el públic.

 Sr. Pi Aparici: “La meua intervenció és per restituir la importància d’un document 
legal que ha posat en dubte el portaveu Sr. Blai Peiró. I és que l’acta  d’arqueig 
metàl·lic. Perquè ell ha fet l’asseveració que les dades que podia donar tant aquest 
regidor d’Hisenda, com qualsevol altre regidor, no eren objectives; el document acta 
d’arqueig  en  metàl·lic  és  un  document  oficial  en  el  sistema  del  procediment 
administratiu local,  i es va fer, de forma obligatòria,  a data 11 de juny de 2011, 
justament quan la nova corporació, i la presa de possessió; immediatament després 
de la presa de possessió de la Sra. alcaldessa, ha de signar i fer-se’n càrrec, i és un 
document que li presenten la interventora, la tresorera, i és el document oficial. Per 
tant, és objectiu. I referència. I voldria que això constara en acta per esmenar el mal 
qualificatiu que ha donat el Sr. Blai Peiró sobre aquestes dades econòmiques.”

 Sr. González Martínez: “Com a portaveu sé que vosté té la potestat de fer el que ha 
fet,  vosté  modera,  però  li  demane,  per  favor,  com a  portaveu d’un grup polític 
municipal,  estem  en  el  primer  plenari  ordinari  de  la  legislatura  o  del  mandat 
corporatiu; ací hem de conviure 21 regidors de diferents formacions polítiques, i sí 
que  li  demanaria  un  poc  més  de,  no  sé  la  paraula,  un  poc  més  d’habilitat,  mà 
esquerra, diga-ho com vulga. Crec que expulsar un regidor d’un plenari municipal és 
una mesura extrema que no compartesc pels fet que han ocorregut hui. Per tant el 
que li demane és que el  Grup Proyecto Oliva, els regidors Blai Peiró i Yolanda 
Pastor puguen tornar a seure, a debatre, com hem de debatre ací, com a persones, 
com a regidors, i amb el respecte que tenim al càrrec i a la gent que representem. Dit 
això; i entrant al contingut de la moció, perquè ens n’hem anat un poc; jo crec que la 
moció del Grup Socialista,  nosaltres  la  recolzarem per  una qüestió  clara,  perquè 
totes  aquelles  propostes  que  vagen  en  el  sentit  d’oferir  més  indicadors  i  més 
transparència ací, en aquest plenari, que és on s’expressa la sobirania popular de la 
nostra ciutat, totes aqueixes mesures per a nosaltres són positives. De totes formes, 
crec  que  la  discussió  se  n’ha  anat  un  poc  d’allò  que  diu  la  moció.  La  moció 
simplement diu que en 2003, nosaltres en això vam estar d’acord també, i ho vam 
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aplaudir, en 2003 i 2007 es donaven una série d’indicadors, que no treia el regidor, 
evidentment ací ho exposa el regidor ponent de l’àrea, però es trau des dels Serveis 
Tècnics municipals, en aquest cas des de la Intervenció, uns indicadors com eren 
allò  que  diu  la  moció,  el  capital  viu dels  préstecs,  les  existències  de tresoreria, 
factures aprovades sense consignació; una série d’indicadors objectius, tan objectius 
com els  que té  vosté,  que donaven una idea  de com estaven els  comptes  en el 
moment del canvi de corporació. Crec que això és interessant per una qüestió òbvia, 
perquè els mateixos números i els mateixos indicadors són fàcilment comparables 
en el temps. Per tant, estem en una moció que jo crec que va en pro de mostrar  
major transparència a la ciutadania en general, i per tant nosaltres, el nostre grup 
polític votarà a favor d’aqueixa moció. I tinga en compte, per favor Sra. alcaldessa, 
el que li he dit al començament.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “No sé si atrevir-me a parlar o què, per com està el pati, o 
pegar a fugir. En fi; és evident que vosté ha donat una mostra d’intolerància com jo 
no coneixia durant els vuit anys de regidor que estic; vuit i va per a nou. Li puc 
assegurar una cosa, durant aquestos vuit anys passats hem tingut moments de tensió 
parlamentària molt més exagerats que el que acabem de passar ara, i mai, sí que 
se’ns ha cridat l’atenció, però mai se’ns ha expulsat a ningú, per motiu d’expressar-
se cadascú de la forma que crega convenient. Per tant, em sembla un gest totalment 
exagerat, i sobretot d’una persona amb talant dictatorial, (sonen aplaudiments) –puc 
parlar o me’n vaig també?– dictatorial i intolerant, cosa que no s’havia conegut mai, 
almenys en el  temps que porte jo de regidor  en aquest  ajuntament.  Dit  això,  és 
evident que he de recolzar la moció, pel simple fet, com ja han dit els companys, 
que és posar llums i taquígrafs als comptes municipals; i això no lleva que una cosa 
siga  compatible  amb  l’altra;  amb una  avaluació  econòmica.  Per  tant,  en  aquest 
aspecte  jo  he  de  recolzar  una  moció  que  és  evident  que  en  tots  els  govern,  o 
governants, tots els alcaldes que han entrat, en entrar, han presentat un arqueig de 
les xifres municipals,  econòmiques,  que no les fa,  efectivament,  cap regidor;  els 
serveis d’Intervenció i de Tresoreria d’aquest Ajuntament. I torne a dir el mateix, no 
és incompatible amb una auditoria. De moment tenim això, que ja s’hauria d’haver 
presentat aqueix arqueig. No s’ha fet, no saben en quina situació real està en aquest 
moment el  romanent de tresoreria  de l’ajuntament;  sí  que sabíem, pel que es va 
parlar en l’últim pressupost, i la liquidació que es va fer, en quin estat estaven les 
arques  municipals;  però en aquest  moment  no ho sabem.  Això s’hauria  d’haver 
presentat;  i  sobretot perquè la gent sàpiga en quin estat  està, o s’ha trobat vosté 
l’ajuntament, i sobretot com quedarà quan vosté se’n vaja, que espere que no siga a 
massa tardar; també li ho dic. Mirem així, que espere que siga a massa tardar, pel bé 
de la política local del nostre poble. Li ho dic sincerament. Per tant, des de Gent 
d’Oliva es recolza aquesta moció, i totes aquelles que vagen en el sentit de posar 
llums i taquígrafs a les xifres municipals; econòmiques, que al cap i a la fi és allò 
que aportem tots els ciutadans a través de les nostres contribucions, per a la millora i 
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el progrés de la nostra ciutat. Per la meua banda, recolzaré la moció que presenta el 
Grup Socialista Municipal.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Jo  només  vull  demanar  un  poc  de  cordura,  que  ens 
tranquil·litzem tots; si s’escau, demanem cinc minuts de recés, ens tranquil·litzem. A 
nosaltres  ens  agradaria  que  els  membres  de  Proyecto  Oliva  entraren  i  votaren 
aquesta moció, encara que sabem que ells s’abstindran; però demanem un recés, ens 
tranquil·litzem  tots,  bevem  un  poc  d’aigua,  i  no  donem  l’espectacle  que  estem 
donant.”

 Sra. alcaldessa: “A mi m’agradaria dir en aqust moments que el fet que vosté em 
tatxe de dictadora i vull dir-li més, jo crec que hi ha més gent que vol que jo siga 
l’alcaldessa al fet que ho siga vosté. I això és evident per la diferència de vots que ha 
tret Gent d’Oliva i el Partit Popular. Per tant, Sr. Salazar,  continue vosté amb el 
somriure sarcàstic, no passa res; però si en aquestos moments, després d’estar dues 
hores i mitja suportant que vostés connecten el micròfon quan a vostés els ve en 
gana,  que  intervinguen  quan els  apateix;  li  torne  a  repetir  perquè  en  el  plenari 
anterior  es  va  produir  també,  vostés  no demanen la  paraula;  vostés  no tenen el 
respecte de dir-los jo Sr. Salazar i vostés contestar; perquè vostés no em tenen el 
més mínim respecte per la meua persona. Per tant jo, que respecte al públic que està 
ahí, davant tot el que porte al llarg d’aquestes dues hores i mitja escoltant del Sr. 
Blai  Peiró contestant,  dient  tot  el  que està  dient  des  d’ahí,  que per  no tindre  el 
micròfon en marxa el públic no ho escolta, jo pense que és el moment que tot el món 
necessitem un respecte; tots, no només jo. I jo no sóc una persona dictadora, Sr. 
Salazar. Jo amb això vull dir-li que jo no tinc cap inconvenient que tots els membres 
d’aquesta corporació, com toca, estiguen asseguts en les seues cadires; però el que sí 
que demane és el respecte que tots mereixem. I pense que jo, des d’ací, tracte les 
seues intervencions, tracte la seua forma de participar amb respecte; i simplement 
crec que meresc el mateix; tant la meua persona com el públic que està ahí. Aqueixa 
és  la  situació.  Vosté,  si  pensa  que  poden  tatxar-me  de  tots  els  insuls  que  estic 
escoltant des d’ací, i  rebem des d’aqueixes butaques, de dictadora,  i per aqueixa 
regla de tres jo haja de suportar-ho, pel fet d’estar ací; jo simplement els aguantaré 
com cal;  però demanaré  sempre  respecte.  Per  tant  aquest  és  el  moment  que  no 
pensen, i ho he dit abans que abandonaren la butaca, ho he dit, situació dolenta, 
patir-la jo per haver de prendre la decisió; però pense que és el moment que aquestes 
situacions han de produir-se perquè reflexionem i pensem si estem actuant ací amb 
respecte d’uns als altres; o simplement pel fet d’estar ací i que vosté no ho desitge 
pot permetre’s  el  luxe d’insultar-me amb el  micròfon tancat,  o amb el  micròfon 
obert com acaba de fer. Aqueixa és la meua opinió. Per tant, torne a repetir, no tinc 
cap inconvenient, sempre que a partir d’ara hi haja respecte i educació, que els dos 
membres de Proyecto Oliva, tot i que únicament ha estat expulsat el Sr. Blai Peiró, 
però entenc perfectament la postura de la seua companya de grup, la Sra. Yolanda 
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Pastor, puguen tornar al seu seient. Però torne a repetir; pense que aquesta situació, 
per a mi dolenta la decisió, els faça recapacitar i tracten a tots els membres d’aquesta 
corporació amb el respecte que mereixem; recíproc i mutu. Sr. Salazar, ara és el 
moment que vosté, si vol, pot intervindre. Jo li done la paraula.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “M’ha repetit això no sé quantes vegades ja. No calia estar 
mitja hora per a dir dues paraules. Bé. és evident aqueix respecte, i li torne a incidir, 
el que vosté no té als altres. és que no només s’ha de tindre el respecte ací en el 
plenari sinó fora d’ell. I vosté ha creat un clima tens dins de la política local. Vosté a 
través de les xarxes socials, sobretot a través del seu facebook, el seu perfil, no para 
d’insultar i faltar al respecte a qualsevol membre de la corporació que a vosté li 
sembla. I als mitjans de comunicació també. Això no s’ha conegut mai en la vida. 
Això és indecent.  Això no és propi ni d’una alcaldessa,  ni  de qualsevol persona 
encara que no tinga cap càrrec. Per damunt dels càrrecs han d’estar les persones; i 
vosté,  la  veritat  serà  l’alcaldessa  i  tot  el  que  vulga,  però  com a persona m’està 
demostrant no res. Sàpiga que la situació que hui estem patint ací és conseqüència 
de la seua actitud, a través dels mitjans de comunicació. I si vol li torne a repetir els 
motius. Per tant, no demane respecte si vosté no li té respecte absolutament a ningú. 
A ningú. Quan vosté tinga respecte pels demés de ben segur que li’n tindran a vosté. 
Però vosté, hui per hui no és mereixedora com a persona, independentment de la 
situació i del càrrec que ostenta, que ens mereix tot el respecte del món la figura de 
l’alcalde  de  la  nostra  ciutat,  però  no  la  persona.  I  pel  que  fa  a  les  possibilitat 
d’alcaldessa entre vosté i jo, és evident que les sigles del Partit Popular donen per a 
molt, encara que per a vosté com a candidata ha donat per a ben poc. Ha sigut el 
pitjor resultat de tota la història del Partit Popular ací a Oliva. I per accident del 
Partit Socialista vosté està ahí asseguda; si no, ni presentant-se tres vegades vosté 
estaria asseguda ahí en les condicions que s’ha presentat. Jo m’he presentat com a 
independent, com a persona per damunt de les sigles. Vosté s’ha parapetat darrere 
les sigles. I li  torne a dir el mateix.  Ha sigut el pitjor resultat  de la història. No 
pressumesca d’allò que no pot. No pressumesca d’allò que no pot, li ho torne a dir; i 
li torne a recordar; vosté vol que tinguen respecte per vosté, tinga’l vosté pels altres 
també que de moment no l’ha tingut.  I torne a dir el  mateix,  no és motiu per a 
expulsar un regidor de la forma que vosté l’ha expulsat; perquè en cap moment ha 
alçat la veu. I si vosté diu que sense el micròfon no l’escoltava ningú, és evident; i  
des d’ací jo no l’escoltava el que estava dient tampoc. O és que ni tan sols es pot fer  
un comentari a la seua companya. No l’he fet amb veu alta, i per tant no li ha faltat 
al respecte. Vosté no sap. Li falta talant i formes, en aquest aspecte. Per tant em 
sembla molt remalament i d’un talant absolutament dictatorial, i impropi per a una 
persona que està asseguda ahí com a alcaldessa.”

 Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar, ja que vosté s’ha clavat a nivell polític amb mi, vaig a 
clavar-me jo a nivell polític –puc continuar parlant?– vaig a clavar-me jo a nivell 
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polític amb les persones que vosté defensa. Jo hauré obtingut els pitjors resultats de 
la història del Partit Popular, però és per haver hagut de remuntar el que els anteriors 
van deteriorar en el Partit Popular. Per tant Sr. Salazaqr no em parle de les xarxes, 
perquè jo podria parlar-li de les xarxes i de la investigació policial que sofreixen els 
perfils falsos que vosté provoca. Anem a anar un poc més enllà, perquè m’agradaria 
que des d’aquesta corporació.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Aqueixa acusació li eixirà cara.”

 Sra. alcaldessa: “Sí. 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Aqueixa acusació li eixirà cara a vosté. Això constarà en 
acta i li eixirà cara, el que acaba de dir.”

 Sra. alcaldessa: “Puc continuar? Perquè si em vol interrompre no puc continuar. Sr. 
Salazar,  jo  pense  que  el  que  jo  acabe  de  vosté  ho  sap  molt  bé,  perquè  en  la 
investigació de la xarxa de feisbuc es va donar perquè vosté la va sol·licitar, perquè 
se li estava fent un assetjament. Però pense que estem eixint-nos-en un poc del que 
toca,  i  jo  torne  a  manifestar  que  anem  a  votar  la  moció,  i  que  no  tinc  cap 
inconvenient  que a  sol·licitud  del  portaveu  del  Bloc,  com la  portaveu  del  Partit 
Socialista, no tinc cap inconvenient que els regidors de Proyecto Oliva tornen. Però 
el  que  sí  que  demanbe  és  reespecte.  Respecte  que  vosté  ara  mateix  acaba  de 
manifestar que no se’m té en absolut. Ami m’agradaria manifestar-li que mai en la 
història d’aqeust ajuntament un alcalde, haja sigut del color que haja sigut, perquè 
ací ha hagut alternància moltíssimes vegades, ha rebut l’assetjament i acorralament 
que la meua persona està sofrint. Però no passa es; puc continuar aguantant-lo sense 
cap  problema;  i  quan  vostés  decidesquen,  igual  que  van  decidir  que  jo  fóra 
l’alcaldessa d’aquesta ciutat, poden decidir, perquè és per llei, que deixe de ser-ho; 
però jo continuaré sempre treballant com cal, i respectant, i parlant amb cordialitat. I 
quan vosté  parle,  jo  callaré,  no passa res.  En aquest  moment,  a  petició  torne  a 
repetir,  que si els senyors de Proyecto Oliva, el  senyor i la senyora de Proyecto 
Oliva volen ocupar les seues butaques, jo estic encantada. Però demane per favor 
que entren i que tinguen respecte per la meua persona, i a l’hora d’intervindre i de 
fer les coses com cal. Això també li ho demane a vosté, i a la resta de membres, 
tants als meus com a tots. Si desitgen poden entrar.”

Sent les 22.44 h, la Sra. alcaldessa autoritza el retorn a les respectives butaques dels 
regidors Sr. Peiró Sanchis, i Sra. Pastor Bolo. 

Sotmesa  a  votació  la  urgència  de  la  moció  presentada,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per 
unanimitat l’aprova i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb l’abstenció dels regidors Sr. Peiró Sanchis i 
Sra. Pastor Bolo (2 abstencions del Grup P. Oliva), acorda:

Que l’actual equip de govern done compte al Plenari de l’Ajuntament de la situació 
econòmica de l’Ajuntament a data 11/6/2011, emprant almenys els indicadors utilitzats 
als plenaris de data 16/07/2003 i 12/07/2007.

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ QUE PRESENTEN 
DIVERSOS  GRUPS  POLÍTICS  SOBRE  FALSIFICACIÓ  DE  DOCUMENT 
PÚBLIC I D’USURPACIÓ D’IDENTITAT DE CÀRREC INSTITUCIONAL.

Es dóna  compte  de  la  moció  que  presenten  diversos  grups  polític  de  l’Ajuntament 
d’Oliva, sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal:

“La Sra.  Ana Maria Morell  Gómez,  portaveu del  Grup Socialista Municipal  d’Oliva,  el  Sr.  
David González Martínez,  portaveu del  Grup BLOC-Compromís,  el  Sr.  Blai  Peiró Sanchis,  
portaveu del Grup Municipal Proyecto Oliva, i el Sr. José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup 
Municipal Gent d’Oliva, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3, eleven al Plenari  
de l’Ajuntament d’Oliva la següent MOCIÓ

Hui, dijous 22 de setembre de 2011, el diari Levante-EMV publica en la pàgina 17 de l’edició 
de la Comarca de La Safor una notícia arran les declaracions de l’alcaldessa de l’Ajuntament  
d’Oliva,  la  Sra.  Maria  Consuelo  Escrivá  Herraiz,  en  les  quals  es  denuncia  una  suposada 
falsificació de document públic i d’usurpació d’identitat d’un càrrec institucional.

El suposat fet, en cas de ser veritat, és molt greu i s’ha d’esclarir on pertoque; no només pel 
prestigi i la serietat de l’Ajuntament d’Oliva, sinó també per les ciutadanes i ciutadans d’Oliva 
als quals representem.

Per tot  això, els  portaveus dels grups polítics sotasignants proposen la següent PROPOSTA 
D’ACORD

Que l’Ajuntament d’Oliva denuncie davant els tribunals que corresponguen els suposats fets de 
falsificació  de  document  públic  i  d’usurpació  d’identitat  d’un  càrrec  institucional,  per  tal  
d’esclarir els fets denunciats i mampendre les accions legals pertinents.

Oliva, 22 de setembre de 2011. Rubricat.”

Tot seguit, el portaveu del Grup Partit Popular anuncia que volen presentar una esmena 
a la moció que han presentat la resta de grups, esmena que és del següent tenor literal:

Pàgina: 187



“PROPOSTA  D'ESMENA  A  LA  MOCIÓ  DE  22  DE  SETEMBRE  SUBSCRITA  PELS 
PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS CORPORATIUS DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA 
(GRUP  SOCIALISTA  MUNICIPAL  D'OLIVA,  GRUP  BLOC-COMPROMIS,  GRUP 
MUNICIPAL PROJECTE D'OLIVA I GRUP MUNICIPAL GENT d'OLIVA):

Que a l'empara del que disposa l'article 97.5 del ROF (RD 2568/86, DE 28 de novembre), el  
grup  municipal  popular,  a  través  del  seu  portaveu  D.  Joan  Pi  Aparici  formula  la  següent  
proposta d'esmena a la moció de data 22 de setembre del 2011 formulada per la resta de grups  
municipals integrants de la corporació Ajuntament d'Oliva.

CONTINGUT PROPOSTA ESMENA A LA MOCIÓ
PRIMER.- La moció presentada per la resta de grups municipals amb representació corporativa 
té el seu recolzament en els següents antecedents:

1.- Que la notícia publicada el dia 22 de setembre del 2011, pel periòdic Levante-EMV en la  
pàgina 17 de l'edició de la comarca de la Safor, atribuïx a l'alcaldessa d'Oliva, Chelo Escrivá 
Herraiz, unes declaracions en les quals denúncia una suposada falsificació de document públic i  
usurpació d'identitat d'un càrrec institucional.

EXTREM ESMENA A LA MOCIÓ.- Respecte a este extrem cal assenyalar que en relació al 
referit contingut d'allò que s'ha publicat, resulta totalment incert que l'alcaldessa d'Oliva Sra.  
Chelo Escrivá revelara al citat periòdic –la circumstància relativa a atribuir-li– la denúncia d'una 
suposada  falsificació  de document  públic  i  usurpació d'identitat  d'un  càrrec  institucional,  si 
s'analitza el tenor literal de l'esmentat article s'aprecia clara i meridianament que és el propi  
autor  de  l'article  firmat  davall  les  sigles  SS  quan  al  redactar  el  mateix  manifesta  que:  
“L'alcaldessa d'Oliva, Sra. Chelo Escrivá, va revelar ahir el que –atenent a les seues paraules–,  
és una falsificació de document públic amb la capçalera i el segell de l'Ajuntament d'Oliva que 
porta el seu nom i firma”, la qual cosa ens porta a concloure que de les dites afirmacions es  
desprén  que  es  tracta  d'una  conclusió  aconseguida  pel  citat  redactor  i,  que  obeïxen  a  una 
consideració  errònia  i  inversemblant  percebuda  de  forma  unilateral  pel  periodista  autor  de 
l'esmentada redacció i  per tant  és evident que esta part rebutja tal  interpretació subjectiva i  
desviada que ha sigut realitzada a través de l'esmentat article, d’allò que va ser estrictament el  
contingut de la transcripció que es troba en poder del comunicat de premsa que va ser objecte  
d'enviament als mitjans de comunicació.

Quant al segon i tercer extrems l'article publicat en premsa el dia 22 de setembre del 2011,  
relatius a què el comunicat emés pel BLOC-COMPROMIS al citat mitjà en virtut de què se li va 
atribuir a la pròpia alcaldessa una suposada petició relativa al trasllat a un altre lloc de l'oficina 
administrativa del parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, situada en el Centre Social de Sant  
Francesc, motivada per la necessitat de l'Ajuntament per a la recuperació d'eixe espai i el fet  
conseqüent  que  la  Generalitat  haja  decidit  deixar  a  Oliva  sense  oficina  del  parc  Natural, 
traslladant totes les gestions a la veïna localitat de Pego.

I continua referint la referida notícia, que l'alcaldessa assenyale que eixa acusació, junt amb 
l'enviament de la carta suposadament falsificada, representa un “assetjament” del Bloc cap a la  
seua persona, i va afegir que “ni reconec l'escrit ni la firma de la carta” revelada. La Sra. Chelo 
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Escrivá va preferir no fer més comentaris, però sí que va aclarir, en declaracions a este periòdic,  
que no passa per la seua ment presentar una denúncia per falsificació de document públic i  
d'usurpació de la identitat d'un càrrec institucional.

II.- Que en relació als extrems anteriors cal assenyalar que l'alcaldessa d'Oliva únicament va  
manifestar en nota de premsa al citat mijà la que conté el tenor següent: “l'alcaldessa d'Oliva,  
Mª Consuelo Escrivá, amb motiu de l'assetjament personal a què és veu sotmesa per part del  
Grup Municipal del Bloc i amb el rerafons del fet que la secretària de l'oficina del Parc Natural  
de la Marjal Pego-Oliva és la Sra. Mª Amparo Pardo, esposa del portaveu del Grup Municipal  
Gent d'Oliva, Sr. Salazar manifesta que:

“ni reconec l'escrit al qual és fa referència, ni la signatura de la carta publicada hui en un mitjà  
de comunicació. Respecte d'això no faré mes comentaris, i que cadascú traga les conclusions 
pertinents” assenyalava l'alcaldessa d'Oliva.

L'alcaldia ha concertar una visita, que en breu és realitzarà a València, amb el director general  
del  Medi  Natural,  Il·lm.  Sr.  Alfredo  González,  per  tal  d'aclarir  la  situació  i  posar-lo  en 
antecedents de les diverses maniobres portades a terme durant  els  darrers dies, per part  del  
personal de la seua competència i, a la vegada, secretària del Parc Natural de la Marjal Pego-
Oliva, Sra. Mª Amparo Pardo. 

Igualment l'Alcaldia sol·licitarà els informes de les gestions realitzades per esta persona durant 
el darrers anys en què ha estat al front de l'oficina de la Marjal, a la seu del Centre Social de  
Sant Francesc d'Oliva”.

Que la moció objecte de la present esmena assenyala en el seu últim antecedent que, el suposat  
fet, en cas de ser veritat, és molt greu i s'ha d'esclarir on pertoque; no només per prestigi i la  
serietat  de  l'Ajuntament  d'Oliva,  sinó  també  pels  ciutadanes  i  ciutadans  d'Oliva  als  quals  
representem, i conté com proposta d'acord la següent:

Que l'Ajuntament d'Oliva denuncie davant els tribunals que corresponguen els suposats fets de 
falsificació  de  document  públic  i  d'usurpació  d'identitat  d'un  càrrec  institucional,  per  tal  
d'esclarir els fets denunciats i mampendre els accions legals pertinents.

III.- ESMENA A LA MOCIÓ.-  Davant de la incongruència existent entre el –objecte de la 
moció–  relatiu  a  la  imputació  d'unes  manifestacions  –que  l'alcaldessa  no  ha  realitzat  a  la 
premsa– respecte de la presumpta existència dels suposats delictes de falsificació i usurpació, i 
la proposta d'acord relativa a l'exercici d'accions legals per part de la corporació municipal sense 
procedir prèviament a comprovar la veracitat de les mateixes, convé assenyalar que els grups 
corporatius  sense  procedir  a  comprovar  i  contrastar  les  manifestacions  efectuades  per 
l'alcaldessa –que no guarden cap relació amb allò que s'ha publicat quant a les imputacions que  
se li  atribuïxen–,  lluny d'analitzar  el  contingut  de la nota de premsa i  el  realment publicat,  
proposen sense que es duga a terme la investigació oportuna que únicament s'acorde que la 
corporació inicie l'exercici d'accions legals per a investigar si s'han comés els dits delictes, els 
quals nega l'alcaldessa haver manifestat la seua existència.
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IV.- Pel que pareix que els grups proponents de la moció a través de la mateixa únicament  
perseguixen una finalitat  tendenciosa i sectària sense cap fonament encaminada únicament a 
tractar  de  posar  en  evidència  les  manifestacions  reals  al  seu  dia  formulades  per  la  pròpia 
alcaldessa  –a  través  del  seu  comunicat  de  premsa–  amb l'únic  objectiu  de  desvirtuar-les  i  
imputar-li una conducta mentidera que poguera determinar la falta de veracitat de les mateixes, 
circumstància que es nega rotundament.

V.-  L'Alcaldessa ratifica les seues manifestacions contingudes en la nota de premsa que va 
enviar  la  pròpia  oficina municipal  habilitada a este  efecte  “ni  reconec l'escrit  al  qual  és  fa 
referència, ni la signatura de la carta publicada hui en un mitjà de comunicació”. “Respecte 
d'això  no  faré  mes  comentaris,  i  que cadascú  traga  les  conclusions pertinents”  assenyalava 
l'alcaldessa d'Oliva”.

VI.- I en relació a l'assumpte de referència considera convenient assenyalar que dins de les  
funcions pròpies del càrrec d'alcaldessa es troben les que li atorguen la Llei 7/85, de 2 d'abril,  
Reguladora de les Bases el Règim Local, en especial l'art. 21.1 i el 24 del RDL 781/86, de 18  
d'abril, Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i l'especial  
obligació del deure de guardar reserva que li imposa com a membre corporatiu l'art. 16.3 del  
Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals en quant establix que: “Els membres de la  
corporació tenen el deure de guardar reserva en relació amb les informacions que se’ls faciliten  
per a fer possible el desenvolupament de la seua funció, singularment de les que han de servir 
d'antecedent per a decisions que inclús es troben pendents d'adopció, així com per a evitar la  
reproducció de la documentació que puga ser-los facilitada,  en original  o còpia,  per al  seu 
estudi”, tot això sense perjudici d'allò que s'ha previngut en els articles 198 i 197 del Codi Penal 
respecte  a  la  revelació  de  secrets  per  part  de  funcionaris  públics  i  autoritats  i  en  evitació 
d'incórrer esta en cap de les conductes tipificades en els esmentats preceptes. 

VII. A través del tenor literal de les seues pròpies paraules contingudes en la nota de premsa 
emesa cal assenyalar que no s'ha dut a terme per part de ningú cap tipus de falsificació de  
document  públic  amb  la  capçalera  i  el  segell  de  l'Ajuntament  d'Oliva  ni  cap  usurpació 
d'identitat, i que el fet que la fotocòpia apareguda en premsa en referència a una carta dirigida a 
la  Conselleria  contenint  sol·licitud  de  trasllat  d'oficina  administrativa  a  un  altre  lloc  puga 
resultar  probable,  però  resulte  d'un  nivell  insuficient  d'evidència  per  a  poder  determinar  la  
certesa de la mateixa que permeta eludir qualsevol confusió al respecte a l'autenticitat de la  
mateixa,  no  significa  que  en  compliment  de  les  obligacions  legals  haja  d'infringir  les 
obligacions pròpies del càrrec i fer públiques informacions restringides per tal com no han sigut 
sol·licitades pels qui estan habilitats a través del procediment legalment i en especial l'accés  
sotmés a petició i autorització que preveuen els articles 14, 15 i 16.1 del ROF en relació amb  
l'art. 77 de la Llei 7/85.

VIII. Tot això sense perjudici que, a la vista del nombrós trànsit documental que diàriament es 
despatxa i es rubrica de forma concatenada impedisca de forma apriorística conéixer tots i cada  
un dels  extrems continguts  en els  documents  subjectes  a  firma per  raó del  seu càrrec  amb 
intervenció prèvia de cada un dels distints funcionaris i personal al servei de l'administració 
responsables de la seua emissió i sense perjudici de les responsabilitats que pogueren derivar-se 
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pel fet d'haver-se filtrat un presumpte document oficial als mitjans de comunicació potser a  
través  de  membre  corporatiu,  –segons  referix  l'esmentat  article  de  premsa  de  data  22  de  
setembre del 2011, publicat pel periòdic Levante-EMV, edició de la Safor– desconeixent les 
responsabilitats  en què  es  pot  haver  incorregut  per  part  dels  qui  hagen procedit  a  desvelar 
presumptes  documents  oficials,  la  seua  divulgació  i  inclús  per  presumpte  encobriment,  a 
l'empara del que disposen els arts. 198 en relació al 197 i 451 del Codi Penal, llevat que s'haja 
obtingut com a còmplice la intervenció il·lícita de l'esmentat document.

IX.  Concloure  proposant  que  s'aprove  la  incorporació  de  la  present  esmena  en  els  termes 
continguts en la mateixa i, després dels aclariments i motius exposats en la present, s'acorde 
deixar sense efecte la moció plantejada de contrari i, en tot cas, s'incorpore la present esmena a  
la  mateixa  i  davant  de  la  innecessarietat  de  dur  a  terme la  proposta  d'acord en  els  termes  
exposats en la citada per la inconsistència total del relat fàctic i l'escàs relleu provatori que la 
mateixa  incorpora  per  tractar-se  d'un  assumpte  buit  de  contingut  i  superat  pels  deures 
eticojurídics de la lleialtat i veracitat inherents al càrrec d'alcalde-president de la corporació.

X. Esmena a la moció consideració final.
En conseqüència,  i  basant-se  en  l'anteriorment  exposat,  es  formula  la  present  esmena  a  la  
totalitat de la moció presentada, proposant al Ple de l'Ajuntament que adopte acord en el sentit  
de declarar la improcedència de l'aprovació de la moció, en la seua actual redacció, tenint en  
compte que del contingut del text de la nota de premsa no pot apreciar-se ni de deduir-se que  
l'alcaldessa haja denunciat la pretesa falsedat documental i de la seua firma, i menys encara una 
presumpta suplantació del seu càrrec institucional, per la qual cosa les preteses irregularitats en 
què es basa la moció han de considerar-se com inexistents, mancant la moció presentada dels 
pressupostos  fàctics  i  de  la  fonamentació  legal  mínima  exigible  perquè  tal  moció  resulte 
debatuda i aprovada i poguera tindre vistos de prosperar.

Oliva, 29 de setembre del 2011. Rubricat.”

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

 Sr. González Martínez: “Abans de passar al debat de la moció, i la seua aprovació 
si escau, com que som quatre portaveus els qui presentem aquesta moció, i vist el 
màster en lleis  que ens acaben de presentar,  ens agradaria demanar un recés per 
parlar-ho, perquè no depén de mi; és una moció que presentem quatre portaveus.

La Sra. alcaldessa, sent les 23.00 hores, concedeix un recés de 10 minuts en la sessió 
plenària.

Passats els 10 minuts es reprén la sessió i el Sr. secretari intervé per dir el següent:

 Sr. secretari: “Amb el permís de la Sra. alcaldessa, voldria fer dos aclariments que 
crec que són importants. El primer és que com que es tracta d’una esmena cal votar 
primer l’esmena. En el supòsit que s’aprovara l’esmena no donaria lloc a votar la 
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moció, perquè si no seria un contrasentit. I després, com és el meu últim plenari, em 
permetré la llicència, de llegir-los un article, el 87 del ROFRJEL. És iniciativa meua 
la lectura d’aquest article, o siga que no m’ho ha demanat ningú “Qualsevol sessió, 
siga ordinària o extraordinària,  haurà de respectar el  principi d’unitat  d’acte i es 
procurarà que acabe en el mateix dia del seu començament. Si aquest acabara sense 
que s’hagueren debatut  i  resolt  tots  els  assumptes inclosos  en l’ordre del  dia,  el 
president podrà alçar la sessió. En aquest cas els assumptes no debatuts s’hauran 
d’incloure en l’ordre del dia de la següent sessió.”

 Sra. alcaldessa: “Procedim a votar l’esmena.”

Sotmesa  a  votació  l’esmena  presentada,  voten  a  favor  de  l’esmena  els  regidors  Sr. 
Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots 
favorables del Grup PP); voten en contra de l’esmena els regidors Sr. Fuster Mestre, 
Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, 
Sra.  Morell  Gómez,  Sr.  González  Martínez,  Sra.  Torres  Pérez,  Sr.  Roig Tomás,  Sr. 
Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado 
(14 vots en contra: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. 
Oliva i 1 del Grup MGd’O). Consegüentment, per haver més vots negatius que positius, 
l’esmena no prospera.

Abans de sotmetre a votació la moció es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen:

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement un aclariment. No sé si hem de votar la urgència de 
la moció, que no està en l’ordre del dia.”

 Sr. secretari: “Molt ben fet l’aclariment.”

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

 Sr. secretari: “Moltes gràcies, Sr. Peiró.”

 Sra. alcaldessa: “Tornem a repetir la votació de l’esmena.”

 Sr. secretari: “No. L’esmena no.”
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 Sra. alcaldessa: “L’esmena ja està votada i no cal que la repetim? Perfecte. Per tant, 
vots a favor de la moció?”

Sotmesa a votació la moció presentada voten a favor els regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. 
López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. 
Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet 
Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado (14 
vots a favor: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 
del Grup MGd’O); voten en contra els regidors Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, 
Sr.  Morera  Romaguera,  Sr.  Sánchez  Gámez,  Sr.  Pi  Aparici,  Sr.  Escrivá  Tormo,  i 
l’alcaldessa  Sra.  Maria  Consuelo Escrivá Herraiz  (7 vots  en contra  del  Grup PP),  i 
consegüentment s’acorda:

Que l’Ajuntament d’Oliva denuncie davant els tribunals que corresponguen els suposats 
fets  de  falsificació  de  document  públic  i  d’usurpació  d’identitat  d’un  càrrec 
institucional,  per  tal  d’esclarir  els  fets  denunciats  i  mampendre  les  accions  legals 
pertinents.

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

 Sr. Peiró Sanchis: “En principi el que em congratule és que el que s’ha parlat en 
aquest plenari hui hi ha una acta, i una acta que està rubricada pel secretari general 
de l’Ajuntament  que és el  fedatari  públic;  i  per tant  tot  aquest  debat  que s’està 
plantejant, i les al·legacions que s’han fet a la moció, em congratula que almenys hi 
haurà una constància  real  i  no seran només paraules.  Dit  això,  dir que Proyecto 
Oliva  està  preocupat  realment  per  la  situació  que  està  vivint-se  en  algunes 
actuacions  en  l’Ajuntament  d’Oliva.  No  és  normal  que  des  d’una  institució  tan 
seriosa,  com ho és la  corporació municipal  o un ajuntament,  estiga donant-se la 
imatge que es dóna front a documentació, que es fan declaracions que jo entenc que 
de vegades serien innecessàries, i que això a la fi crea una inseguretat jurídica més 
important del que les persones es creuen. El fet que no isca un document registrat 
des d’ací de l’Ajuntament d’Oliva, sense el segell de l’ajuntament, denota que la 
resta de la corporació no podran ser mai  coneixedors  d’aqueix escrit.  El fet  que 
davant aquesta situació l’Alcaldia declare, o almenys així ho hem entés nosaltres, 
una altra cosa serà les al·legacions que faça el seu advocat, però declare públicament 
que  li  han  falsificat  la  firma,  denota  almenys  un  punt  de  preocupació  d’aquest 
regidor que li parla i del grup municipal, perquè creiem que és una situació molt 
greu; i per tant estem disposats que s’investigue, i si efectivament aqueix document 
l’ha fet vosté, haurà d’argumentar les raons per les quals l’ha fet, i per què nega la 
seua existència. I si no l’ha fet, també haurà de justificar qui ha sigut la persona que 
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li  ha  falsificat  la  firma;  per  què ha  entrat  un document  de  l’ajuntament  en una 
conselleria sense tindre constància la corporació, i també voldria saber si vosté ha 
fet algun tràmit, per parlar amb les persones de la conselleria, perquè si realment 
vosté nega que aqueix document existeix, o que s’ha falsificat, haurà de demanar 
explicacions de per què ens han llevat aqueixa oficina i vosté no ha dit res. Aquesta 
és la primera intervenció, no sé si els meus companys pensaran igual, però crec que 
és important  per  la  salut  d’aquest  ajuntament  que la  primera  autoritat  municipal 
estiga  impol·luta  de qualsevol  sospita  de  falsificacions  per  altres  persones,  o  de 
documents  que ixen sense registre  de l’ajuntament.  Ja  coneixem la  normativa,  i 
coneixem la informació a què els regidors devem tindre abast; el que no s’esperava 
en aquesta corporació és, ja no que es negue la informació en alguns casos, o fins i 
tot  se’ns  expulse  del  plenari,  sinó  que  s’amague  informació,  o  presumptament 
s’amague informació als regidors. Jo voldria que a la fi no fóra cert; però bé, per a  
això estan els tribunals per investiga-ho.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que estem davant d’un fet molt greu. Molt 
greu. La realitat és una, que Oliva ha perdut un servei essencial per a totes aquelles 
persones o col·lectius que estaven vinculades al parc natural. I això es fa bàsicament 
no per la petició de la conselleria, que ací en cap moment ha arribat cap document 
demanant la conselleria desplaçar aquest servei o centralitzar-lo a Pego; per la qual 
cosa ara  els  veïns  d’Oliva hauran de desplaçar-se a  Pego a fer  qualsevol  gestió 
referent al parc natural. És un fet greu, molt greu. Si no pel fet clar que hi ha un 
document, amb la firma de l’alcaldessa, que demana que la conselleria abandone 
automàticament les oficines on estava ubicada l’oficina. Això és molt greu. L’única 
cosa certa que hi ha és que existeix un document, i en base a aqueix document s’ha 
desmantellat un servei ací a Oliva. Això és molt greu. Davant de tot això, què passa? 
L’alcaldessa diu que no el reconeix; però tampoc defensa la possibilitat que aqueix 
servei que s’ha desplaçat a Pego es quede ací a Oliva. L’única cosa que fa és dir una 
série de qüestions, clavar-se amb la persona que estava treballant allí en l’oficina del 
parc  natural,  perquè  estava  boicotejant,  juntament  amb el  Bloc,  i  no sé quantes 
bovades més; i diu també que demanarà explicacions de la tasca, i això; catorze o 
setze anys treballant allí, quan no és una subordinada seua, sinó que és una persona 
que està destinada,  treballa per a la conselleria,  a través de l’empresa VAERSA, 
empresa pública, i per tant no és personal adscrit a aquest ajuntament. L’única cosa 
que  sap  és  clavar-se  en  una  persona;  perquè  segurament  la  finalitat  és  política, 
perquè volent-se clavar amb aquest que li parla, ha intentat clavar-se amb el més 
feble,  a  través  d’una persona que  estava  treballant,  que curiosament  és  la  meua 
esposa. Això; segurament la intenció és aqueixa. Per tant és molt greu el fet, que a 
través  de  la  visceralitat  política  es  mescle  allò  polític  amb  allò  personal;  i  no 
solament això, i que no siga capaç que Oliva no perda un servei. Ja no és perquè la 
meua  dona  haja  de  desplaçar-se  a  Pego,  no;  és  que  la  gent  d’Oliva  haurà  de 
desplaçar-se a Pego per fer qualsevol gestió. I l’alcaldessa de hui no ha sigut capaç 
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de dir no, el servei es queda ací; perquè vosté sap que aqueix document existeix; i 
com existeix s’ha d’esclarir  si és que vosté l’ha signat, o si algú l’ha signat per  
vosté. I no cap dubte que estem decidits a arribar fins la fi, i amb totes les seues 
conseqüències. I si la finalitat és jurídica perquè s’esclaresca, ahí anirem, a la part 
jurídica, perquè s’esclaresca el tema. No podem consentir que Oliva perda un servei 
de la forma que l’ha perdut; i per tant, volem saber el motiu clar, encara que ho 
tenim clar, que existeix un document amb la seua signatura, amb una data clara; 
quan vosté anava dient que s’ha assabentat per casualitat, per casualitat quan treien 
els trastos. Vosté sap que això no és així. Vosté sap que vosté està darrer de tota 
aqueixa maniobra; però bé, temps tindrem per esclarir el tema. Per tant, és un tema 
fonamental; és un tema que s’ha d’esclarir; i és un tema que no pot quedar-se per ahí 
donant voltes, sense esclarir-ho, i a vore què passa. Anem a esclarir-ho, amb totes 
les conseqüències. I per tant, si la via jurídica és la que correspon per esclarir un fet 
com aquest, no podem votar mai en contra. Llums i taquígrafs en aquest tema; igual 
que ho déiem per al tema econòmic abans, també en aquest tema. El que no podem 
és consentir que per la visceralitat d’una persona es perda un servei ací a Oliva. I  
això no anem a consentir-ho.”

 Sr. Pi Aparici: “Mire,  Sr. Salazar,  sobre l’efectivitat  d’aquesta oficina,  del  parc 
natural de l’albufera, perdó de la marjal Pego-Oliva, arran d’aquest assumpte tan 
desagradable, hem fet les nostres indagacions en la conselleria pertinent, i ens han 
lliurat la següent informació; que entre l’any 2005, 2006, i 2007, hi ha només sis 
expedients  tramitats  que  comprenen  180  fanecades,  i  està  etiquetat  d’oferta 
presentada en l’oficina d’Oliva. Que des de 2005 l’única oferta nova presentada és 
la d’una venda d’una fanecada que s’ha tramitat per l’esmentada oficina d’Oliva. Els 
tres anys considerats, 2005, 2006, i 2007, tres expedients tramesos a patrimoni, que 
no es van resoldre per la pròpia renúncia dels propietaris. Això com a volum de 
gestió  de si  és  primordial  o si  no ho és aquesta  oficina.  I  en segon lloc,  i  més 
important,  perquè per molt  que en la nostra  esmena els  hem comentat  possibles 
delictes en aquesta moció, vosté en particular continua sense atendre a la legalitat; i 
en particular ha aparegut en la nostra esmena, i l’acaba d’esmentar per boca seua, la 
seua  esposa  és  això,  és  la  seua  esposa,  té  una  relació  en  segon  grau  de 
consanguinitat.  Això  vol  dir  que  no  podria  tractar  aquest  assumpte  i  s’hauria 
d’abstenir de parlar i de votar.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Mire, jo no parle perquè és la meua esposa qui treballa 
allí. És la Sra. alcaldessa qui s’ha encarregat d’airejar el nom de la meua esposa a 
través  dels  mitjans  de  comunicació,  acusant-la  de  coses  que  ella,  primerament 
desconeix totalment, i són acusacions molt greus per a una treballadora. Jo parle del 
servei  que  perd Oliva,  i  com a  regidor  d’aquest  ajuntament,  dec  parlar.  I  vosté 
desconeix totalment la funció, el mateix que l’alcaldessa, que es portava a cap en 
aqueixa oficina. No només es treballava en la compra de terrenys. És que qualsevol 
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permís, i qualsevol informe i informació es donava des de l’oficina. Per tant, vostés 
desconeixen totalment la funció de l’oficina; i no són 100 i escaig fanecades; són 
més de 400 fanecades les que s’han adquirit  per part  de la Generalitat.  Per tant, 
desconeixen totalment;  ni  és  preocupen,  ni  saben on està  el  parca  natural,  ni  la 
funció  que  es  té,  ni  el  servei  que  es  dóna des  de  l’oficina  aqueixa.  Vosté  s’ha 
equivocat en el parc de l’albufera; jo no em clavaré en això, però en fi. Per tant, el  
primer  que  han  de  fer  és  assabentar-se  del  servei  que  es  dóna  des  de  l’oficina 
aqueixa, i voran com no només és la compra de terrenys sinó altres qüestions que es 
donen; fins i tot quan es gestionaven les subvencions per al cultiu, o per al no cultiu. 
Qualsevol cosa, qualsevol cultiu que està vinculat dins de la zona d’influència del 
parc natural necessita algun permís, s’ha de demanar;  qualsevol qüestió. I vostés 
això ho desconeixen; no sé si ho desconeixen perquè sí, o per la despreocupació 
total  d’aqueixa oficina.  I tenia un objectiu  clar com he dit,  no l’oficina en si,  la 
persona.  No  s’ha  pogut,  diguem-ne,  llevar  la  persona,  heu  llevat  l’oficina.  Em 
sembla  molt  greu.  I  sobretot  em sembla  més  greu  encara  que  regidors  d’aquest 
ajuntament no sàpiguen el que es fa, ni el que es porta a cap des d’una oficina que 
estava donant un servei dins d’Oliva des de fa 16 anys.”

 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres, volem fer una intervenció molt curteta, perquè tinc 
interés d’acabar almenys a les 12.00. No entenem la passivitat  del Partit Popular 
respecte d’un fet tan greu com és que no es reconega ni la firma, ni el document que 
s’ha  registrat  en  conselleria.  Tinc  clar  que  si  això  haguera  passat  a  algun  dels 
membres  d’aquest  grup, el  Grup Socialista,  el  primer que hauríem fet  és anar  a 
denunciar aquest fet davant dels tribunals. Per això, si el Partit Popular no té interés 
d’esclarir aquest fet és més que evident que la resta de partits volem una resposta i 
un esclariment només. Aquesta és la nostra petició.”

 Sr. González Martínez: “Jo la intervenció intentaré fer-la breu, però un poc més 
llargueta. Jo al llarg de la lectura de la moció, la veritat hi havia molts articles, molta 
frase  administrativa,  de  llenguatge  administratiu;  però  de  vegades  em  feia  la 
sensació  que  la  moció  diu  que  existia  el  document,  que  ho  donava  per  fet,  en 
ocasions el document no existia. En fi, estarà ben fonamentada jurídicament, però la 
qüestió principal, que és a allò que venim ací al plenari, perquè ací no estem en un 
judici, ací estem en el plenari, i políticament s’ha produït un fet que a mi, com a 
mínim, i al meu grup municipal, i als qui han signat aqueixa moció, ens preocupa 
molt; i és que en aquest moment hi ha un document en la conselleria, perquè vostés 
diuen que han fet gestions en conselleria, i m’hauria agradat escoltar què deien, i ens 
han dit que aqueix document no existeix; com no ho han dit supose que aqueix 
document està en conselleria. Perquè jo el primer que hauria fet hauria sigut anar a 
conselleria i hauria dit a vore existeix aqueix document o no existeix; què passa ací? 
Vostés han anat i s’han portat l’informe, que casualment em va arribar a mi a través 
d’un correu anònim aqueix informe i aqueixes dades, fa dos dies; no sé qui me l’ha 
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enviat, un tal Joaquim; no en tinc ni idea, però bé. tot això que acaba de dir vosté 
està registrat allí; si ací el cas no és si l’oficina convé, o no convé, o és millor o és 
pitjor, o els diners que la Generalitat Valenciana pressupostava per a l’adquisició de 
terrenys, després no se’ls gasta i els envia a altres partides, i queda bé dient que el 
pressupost de la marjal és tant. No estem discutint això ara ací. Ací el que estem 
discutint és un fet que a mi com a regidor em preocupa moltíssim, efectivament; i és 
que suposadament ha eixit un document de l’ajuntament, sense registre d’eixida, i 
està en la conselleria a hores d’ara, perquè ningú ha dit el contrari a hores d’ara, que 
és el  que a mi em preocuparia,  si  en conselleria  està aqueix document,  i  aqueix 
document està en conselleria, que jo sí que m’he encarregat d’esbrinar-ho, si aqueix 
document està en conselleria i és un document amb la capçalera de l’ajuntament, 
amb  el  segell,  amb  registre  d’entrada  en  la  conselleria,  i  és  un  document  on 
l’Ajuntament d’Oliva demana el desmantellament, o el trasllat d’un servei, i després 
resulta  ser que l’alcaldessa,  l’alcaldesdsa no ha dit  falsificació,  que ho ha dit  el 
periodista,  si  això  és  evident,  però  l’alcaldessa  ha  dit  que  no  reconeix  aqueix 
document;  i  quan  un  se’n  va  aqueix  document  és  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  i 
suposadament té la signatura de l’alcaldessa; si jo fóra l’alcaldessa segurament seria 
el primer interessat en el fet que això s’esclarira. Si no cal com ja li ha dit la Sra. 
Morell  que vinguem ací a presentar una moció.  Aqueixa hauria sigut la resposta 
immediata  als  mitjans de comunicació.  Per tant nosaltres volem esclarir-ho.  I  sí, 
estem preocupats. Després ja parlarem del servei, perquè hui mateix sembla ser que 
hi ha associacions que han començat a demandar que l’ajuntament faça les gestions 
oportunes perquè aqueix servei no es trasllade a Pego; i ja parlarem de la tasca, que 
no ens pertoca a nosaltres, el control i la fiscalització d’aqueixa oficina, sinó a la 
Conselleria  d’Infrastructures,  Territori  i  medi  Ambient.  Per  tant,  ja  entrarem en 
altres qüestions; però hui ací es tracta és d’esclarir, i com diu la moció, no només, i 
es  tracta  d’esclarir-ho políticament  i  on pertoque;  i  als  jutjats  clar  que sí.  És  si 
aqueix  document  existeix  o  no  en  primer  lloc,  i  si  existeix,  si  no  l’ha  signat 
l’alcaldessa, la qual jo ni me la crec ni no me la crec; jo no tinc per què dir que l’ha 
signat vosté, però ací està la seua signatura. Açò s’ha d’esclarir. I s’ha d’esclarir on 
pertoque. Per això nosaltres hem firmat també aquesta moció i per això nosaltres 
volem que s’esclaresca. El que no entenc en aquest moment és com vostés, al llarg 
de la intervenció que han fet, encara no s’han manifestat en el sentit que ens estem 
manifestant nosaltres. Això és el que m’ha deixat un poc, si volen que els diga la 
veritat, desquadrat; però bé. Ací cadascú actua en conseqüència. I pel que fa a la 
moció, això, una moció fonamentada jurídicament, però que al remat no diu res.”

 Sr.  Pi  Aparici: “Al  remat  ho  diu  tot.  I  en  part  ho  ha  reconegut  vosté  que 
l’alcaldessa no denuncia la falsificació de res. Ella no reconeix això. I allò principal 
que no volen entendre diversos portaveus d’aquest consistori, és que ací hi ha una 
possible, uns possibles delictes, com és traure aqueix document; vosté en concret 
davant del diari Levante-EMV, el redactor diu que es va negar a revelar la font. Per 
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tant, en la nostra esmena fonamentada diem que això és un delicte. Després, aquest 
ajuntament, o almenys aquest equip de govern, no pot reconéixer aquest document, 
realment no és d’aquest ajuntament; ahí no hi ha cap segell de l’ajuntament; és del 
procediment administratiu de la Generalitat; i de la Generalitat ha estat filtrat, que és 
el delicte. Delicte també és negar-se a revelar les fonts, i això és informació que 
estic donant-li directament a vosté, igual que traure la filtració; és tan important qui 
trau la  informació,  que és possiblement  també,  a  la  millor,  el  portaveu de Gent 
d’Oliva, com el còmplice. Això és allò important, si aqueix document ha estat donat 
a la llum d’aqueixa forma, perquè ni és un document del procediment administratiu 
de l’Ajuntament d’Oliva, ni la Sra. alcaldessa ha dit que això és d’ella, ni reconeix 
això.”

 Sr.  González  Martínez: “Mire  no  va  a  assustar-me,  ni  va  a  apocar-me,  amb 
amenaces de delicte; aniré on haja d’anar. I si un jutge em demana el que m’ha de 
demanar, li ho donaré. O entén o no ho entén? Evidentment que no ho he dit en els 
mitjans de comunicació; què vol que se’n vaja la seua alcaldessa, o que se’n vagen 
vostes, del mateix partit que la conselleria, a prendre mesures? Si és que no es tracta 
d’això. Vosté encara no m’ha negat que aqueix registre estiga en la conselleria. Per 
tant vosté sap, igual que jo, que aqueix registre està ací. I no vol saber-se’n res. Ací 
la qüestió és el delicte, o el suposat delicte, que ha pogut cometre David González 
per tindre aqueix document. Per suposat que allà on pertoque ja diré jo qui m’ha 
filtrat aqueix document. Vosté encara no ha negat que aqueix registre estiga. I si jo 
fóra  alcalde,  o  regidor  d’aquest  ajuntament,  i  hi  ha  un  escrit  allí  en  nom  i 
representació de la màxima autoritat  d’aquesta casa,  i en representació d’aquesta 
institució,  i  vostés  no  sapigueren  res,  estaria  molt  preocupat  i  per  suposat  que 
voldria esclarir-ho. D’això es tracta Sr. Pi. No vaig a apocar-me, ni va a assustar-me, 
amb escrits, ni amb amenaces de delicte. No va a fer-ho, perquè jo ací estic per 
respecte a la ciutat; i per respecte a la ciutat vull esclarir el que ha passat, igual que 
la resta de portaveus. No tinga cap dubte. No m’apocarà. Estic molt segur del que he 
fet, i el que vull és que s’esclaresca això. Si aqueix registre és fals o no és fals, que 
és el més important en aquest moment. Després ja parlarem, perquè ja parlarem de si 
reclamem o no l’oficina per a Oliva. Jo evidentment estic a favor que els serveis que 
no ens costen diners estiguen ací, i que els ciutadans no s’hagen de desplaçar. Però 
el fet és greu, i això és el que s’hauria d’esclarir.  I vosté també hauria de tindre 
aqueixa intenció.”

 Sr. Pi Aparici: “No és qüestió d’apocar-lo, és qüestió que hi ha uns delictes que 
s’han  posat  sobre  la  mesa.  Aqueix  segell,  aqueix  segell  no  és  d’aquesta 
administració pública. A mi, ni em va ni em ve. En canvi ha estat filtrat, i a més per 
una persona que té relació consanguínia en segon grau; i que estem ací atenent-la 
per educació. Com que no?”
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 Sr. González Martínez: “Això està dient-ho vosté. Vosté no té ni idea de com he 
conseguit  jo  aqueix  document,  i  vosté  està  dient-ho  ací,  i  consta  en  l’acta. 
Disculpe’m.”

 Sra.  alcaldessa: “M’agradaria  per  poder  moderar,  i  que  es  puga  esclarir,  que 
prengueren la paraula amb un poc d’ordre. En aquest moment tenia la paraula el Sr. 
Joan Pi.”

 Sr. Pi Aparici: “Jo no vaig a allargar més aquest debat. Em plantejat una normativa 
legal que afecta a aquest assumpte. Estem convençuts d’aquest punt de vista i ja 
està.”

 Sra.  alcaldessa: “M’agradaria  també  que  comunicara  la  visita  que  vam  tindre 
despús-ahir amb la consellera, amb Isabel Boning, i el que es va parlar respecte al 
tema de l’oficina de la marjal Oliva-Pego. Sr. Pi, pense que vosté té la informació.”

 Sr. Pi  Aparici: “En essència,  perquè no està  ací  exactament  les notes que vaig 
prendre, no es desmantella ni es trasllada al cent per cent, sinó que hi haurà una série 
de dies per gestionar ací la matèria competent. És el que ens va dir.”

 Sra.  alcaldessa: “M’agradaria  ampliar-ho  un  poc  més;  en  la  reunió  amb  la 
consellera,  a  banda  de  dir  el  que  acaba  de  dir  el  portaveu  del  Grup  Popular, 
manifestar-los que el director del parc, s’han reduït els directors dels parcs, abans 
n’hi havia 17, ara n’hi ha 12, i de tots és sabut, perquè ha eixit en premsa, que el 
director  del  parc,  Carlos Linares,  ara porta quatre  parcs.  Abans el  director  d’ací 
portava un parc, la marjal Oliva-Pego, i en l’actualitat aquest director, a banda de 
tindre el  parc de la marjal  Oliva-Pego, té tres parcs més; una totalitat  de quatre 
parcs. Nosaltres vam manifestar i vam dir que siguen moltes o siguen poques les 
gestions que es realitzen, volem donar servei, per suposat; i des de la conselleria –
Sr. Salazar, agrairia un poc de– ens van manifestar que depenent de l’envergadura 
de la feina que es necessitara des d’ací que no hi havia cap problema que la persona 
escaient es desplaçara per fer les actuacions que s’hagueren de fer des d’ací. Així 
també, és del nostre grat, aquesta persona és l’única administrativa que hi ha en un 
parc natural. Per tant, el que faça les tasques que li corresponen ací, per part de la 
conselleria no s’ha negat en cap moment; ni per part del director del parc. Aleshores, 
bé. Ens remetem a l’esmena i a la informació que els donem en aquest moment de la 
visita que vam realitzar a la conselleria, amb la conselleria Isabel Boning.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement una pregunta, i serà el més concisa possible. Vosté 
ha firmat el document que està en conselleria?”
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 Sra.  alcaldessa: “Sr.  Blai  Peiró,  jo  vaig  a  remetre’m,  i  pense  que  sé  que  el 
document, l’esmena, és molt llarga, és complicada, perquè com deia el Sr. David 
González està molt plena d’articles; vosté és advocat, i possiblement vosté l’haja 
entesa millor; però jo em remet en tot moment a l’esmena. I estic molt contenta que 
aqueixa esmena estiga inclosa en l’acta d’aquest plenari, perquè es puga utilitzar on 
pertoque.”

PRECS I PREGUNTES.

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

 Sra. Pastor Bolo: “Abans, quan hem abandonat el plenari, no he tingut l’ocasió de 
dir unes cosetes. Si no entrem a debat, seré molt breu. En primer lloc agrair l’acció 
dels meus companys de corporació, en segon lloc diré que el Partit Popular d’ara fa 
quatre anys en què jo estava va tindre un núm. 1 molt digne de ser candidat, al qual 
vosté  ha  fet  esment;  una  persona  molt  digna  i  compromesa  amb  el  partit  que 
aleshores representava. En les comissions de treball que hem tingut fins a hui pense 
que Proyecto Oliva li ha demostrat qui som Blai Peiró i qui li parla; perquè totes les 
decisions que han vingut de l’equip de govern, si són bones per a la nostra ciutat, 
nosaltres les hem recolzades. Pel que fa al respecte que vosté demana també vosté 
l’ha de donar. I ho dic pel següent; en una nota de premsa que vosté ha enviat el dia 
6 d’agost, llegiré només dues frases “volem que els ciutadans d’Oliva sapiguen que 
tot allò vessat als mitjans de comunicació per part del portaveu de Proyecto Oliva, 
Blai Peiró, continuen sent mentides per equivocar els nostres ciutadans, i així fer 
una indigna, i a més ignorant, tasca d’oposició.” Jo pense, i no continuaré perquè ja 
n’hem tingut prou. I no li hem faltat mai al respecte, nosaltres li n’hem tingut prou; 
però quan una persona escriu això, després ja sap al que s’exposa, allò que un li pot 
contestar. I no ho llegiré tot. Simplement era aqueix aclariment.”

 Sra. alcaldessa: “Al respecte dir-li que exactament igual que la moció que estem 
plantejant  en aquest  moment,  de les declaracions  de SS, no revelaré el  nom del 
periodista, exactament igual; allò vessat en premsa és el que es vessa em premsa, 
que moltes vegades correspon o no correspon, en major o menor mesura amb la 
realitat. A més vaig a dir-li que jo no he fet esment al candidat del Partit Popular de 
la  legislatura  passada;  no  he  fet  esment  d’aqueixa  persona,  ni  els  noms,  ni  els 
cognoms en cap moment; simplement he manifestat, i vull que conste, que ateses es 
acusacions del Sr. Salazar, dels pitjors resultats de la història, jo acoquine amb ells, 
perquè és el meu partit, el Partit Popular, al qual defense, simplement, i li repetesc 
que no he fet esment de la persona, simplement he fet esment, i és conegut per tot el 
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món,  el  que  va  ocórrer  en  el  Partit  Popular  la  legislatura  passada,  que  és  molt 
diferent a jo tirar per terra, res més lluny de la meua intenció perquè no n’he fet 
esment, el candidat anterior del Partit Popular.”

 Sra. Morell Gómez: “Seré breu, i ho faré molt curt. Faré dos precs; un d’ells, li 
preguem que faça les gestions administratives oportunes per agilitar el conveni que 
s’ha de firmar amb la protectora d’animals VEDAMA, ja que és un col·lectiu que 
està fent una tasca molt important per a la nostra ciutat. És un prec. Després li’n fem 
un altre;  li  demanem que no es facen declaracions  d’aqueixa  forma tan gratuïta 
respecte de la reestructuració que s’ha fet en el Departament de Benestar Social. 
Cadascú  es  lliure,  com  a  govern,  que  es  facen  les  reestructuracions  que  es 
consideren pertinents. El que no volem és que es justifique aquesta reestructuració 
en base a unes fictícies queixes que se suposa que ha hagut en aquestos últims anys. 
Jo m’he revisat tot el registre d’entrades d’aquest ajuntament i no he trobat cap, però 
cap,  queixa  respecte  al  funcionament  i  l’atenció  en  el  Departament  de  Benestar 
Socials. M’equivoque, n’hi ha dues, que puc donar el registre d’entrada, el número, 
el 5847 i el 2638; i justament aquestes dues queixes van en contra de la persona que 
vosté acaba de nomenar coordinadora, com a substituta de la coordinadora anterior. 
El que no entenc és que si li dóna tanta importància a les queixes, premie aquesta 
persona de la qual sí que apareixen queixes, i la premie com a coordinadora del 
Departament  de  Benestar  Social.  A  banda  d’això  vull  aprofitar  i  donar  el  meu 
agraïment i les felicitacions a tots els treballadors del Departament Benestar social; a 
tots,  per la seua gran tasca realitzada en aquestos últims anys en temes de banc 
d’aliments, de síndrome de Diògenes, i l’atenció diària, que anualment han tingut 
una xifra d’atenció de 3.000 usuaris. I no m’agradaria que es desacreditara aquesta 
gestió tan lloable dient i llançant als mitjans de comunicació fictícies denúncies, que 
no existeixen,  i  no estan  registrades,  com he dit,  en aquest  ajuntament.  Després 
d’aquestos dos precs, per últim vull fer una qüestió a la Sra. alcaldessa. És normal 
que una regidora del seu grup acompanye la gent que vol optar a una concessió? 
Que els ajude a omplir  els papers en una barra davant la persona que en aquest 
moment té la concessió? No sé si li sembla raonable. És una falta de consideració i 
de  respecte  cap  a  la  persona  que  en  aqueix  moment  té  concedida  i  adjudicada 
aquesta concessió.”

 Sra.  alcaldessa: “Per  finalitzar,  dir-li  respecte  al  primer  prec,  de  la  protectora 
VEDAMA, dir-li que una gran sorpresa va ser que en arribar a l’ajuntament vam 
vore que s’incomplia, des de feia molts anys, la llei 84, pel que fa a la recollida 
d’animals;  d’ahí  que posats  en contacte  amb VEDAMA, la  protectora,  i  amb el 
SEPRONA,  està  redactant-se  aqueix  conveni  perquè  puga  la  llei  84  portar-se 
endavant i no tropessem amb els problemes que hem tingut. Pel que fa a les queixes 
de  Benestar  Socials  s’han  fet  actuacions,  s’ha  fet  referència  a  la  síndrome  de 
Diògenes i podríem parlar molt llarg i extensament respecte de l’organització d’un 
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departament com el de Benestar social.  Jo sempre he dit que ni millor,  ni pitjor, 
l’organització  del  Departament  de  Benestar  Socials;  simplement,  diferent.  I  puc 
assegurar-li  que  aquesta  alcaldessa  coneix  perfectament  com  s’organitza  un 
departament, justament, de Benestar Social. Sóc molt coneixedora, i tinc membres 
on l’orientació perquè això siga eficient al cent per cent per poder-ho dur a terme; 
tenim els mitjans que correspon. Pense que no és el moment ara d’allargar-nos més 
perquè  la  Sra.  regidora  del  Partit  Socialista,  Paqui  López,  anterior  regidora  de 
Benestar Social, va estar en la Comissió de Benestar Social l’altre dia, i sap el que 
allí es va parlar, i sap el que està reflectit en acta,  unes declaracions d’ella molt  
dures i molt fortes, i que possiblement més endavant puguen eixir endavant. Així 
com el respecte, que a mi m’agradaria que també se’m portara, es tinguera al meu 
partit, i a la meua persona, respecte a correus electrònics, enviats de forma masiva 
agent perquè còrreguen, de vosté Sra. Ana Morell. I que no llegiré, per respecte, per 
molt de respecte. I pense que s’ha informat. Per acabar, i pense que, Sra. Imma vol 
la paraula?”

 Sra. Ibiza Cots: “Si pot, si no m’espere.”

 Sra.  alcaldessa: “Per  suposat,  si  vosté  sol·licita  la  paraula,  jo  li  la  done,  ja  he 
acabat.”

 Sra. Ibiza Cots: “Només eren uns quants precs més. Els faré rapidets, perquè crec 
que segons l’article que ha llegit el secretari em queda molt poc de temps. En primer 
lloc m’agradaria pregar-li que tinguera en compte el tema de l’ampliació del port de 
Gandia, ja que s’acaba el termini prompte per presentar qualsevol recurs; supose que 
sap que hi ha persones implicades,  els  confrontants,  persones que fiten entre  les 
termes de Gandia i Oliva, pel tema de l’arena, en cas que es fera l’ampliació del port 
de Gandia. Després, les millores de l’execució de la rambla de la Gallinera, sabem 
que hi ha alguns punts febles,  que haurien de millorar-se.  Després els  semàfors 
d’Alcalde Francisco Llorca i de Cervantes. També ens n’hem adonat de l’abocament 
del camí de la Font, a sota del pont del que és l’autopista, que està fet un femer. I 
l’assumpte de Cronica de Oliva, que ens agradaria demanar que ens subscrivírem a 
aquest periòdic perquè considerem que és important la informació local que dóna, 
concretament Crónica de Oliva. També m’agradaria, ja sé que hi ha moltes coses a 
pintar, com vosté ja ha fet referència en aquest plenari, però considere que hi ha una 
qüestió en el polígon industrial El Brosquil, sobre la senyalètica, que considere que 
és molt perillosa, perquè els encreuaments dels camins, concretament el que va a 
l’ecoparc, són molt amples, la senyalètica no es veu, i no només ha hagut incidents 
sinó  que  ha  hagut  accidents  perillosos.  He tingut  notificació  per  part  d’algunes 
empreses ubicades allí,  queixant-se un poc del tema de la visualització que hi ha 
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sobre la senyalètica. Pense que això és un tema que a la millor amb poc pressupost 
podríem evitar grans riscs. Res més; aqueixos són els precs que jo tenia.”

 Sra.  alcaldessa: “Recollim  tots  els  seus  suggeriments.  Per  no  allargar-ho  més, 
perquè  és  l’últim plenari  de  D.  Francisco  i  m’agradaria  tindre  un  moment  molt 
especial  per  a  ell,  però les  contestarem perquè sí  que estan  fent-se tot  tipus  de 
converses respecte del port de Gandia, i altres coses que ha comentat. Pel que fa a la 
subscripció del periòdic Crónica de Oliva, és alguna cosa que vostés poden fer de 
forma particular amb l’aportació que es fa al Grup Bloc-Compromís. L’ajuntament 
no  va  a  subscriure’s,  no  ho  estava  fent  fins  ara,  i  sap  que  ha  hagut  un  xicotet  
conflicte perquè sí que apareixíem en les revistes de Crónica de Oliva. D’acord? Jo 
vaig  pujar  a  comentar-li  al  Sr.  Salvador  Fuster  si  ell  era  coneixedor  d’aqueixes 
factures,  on ací  es  venien  un munt de números  de Crónica de Oliva a  diferents 
departaments, fins i tot algun edifici com és la Biblioteca de l’Envic que no està 
oberta, i apareixien els números, i es va considerar que, igual que altres coses, si 
amb l’aportació  de  grups  cadascú  s  i  ho  necessita  i  considera  pot  subscriure’s. 
Després,  si  no  hi  ha  cap  precs  i  pregunta,  per  poder  tindre  si  em permeteu  un 
moment, perquè pense que anem a perdre el moment de D. Francisco, m’agradaria 
llegir alguna cosa i a partir d’ahí si ens en passem del temps; si els sembla.”

 Sr. González Martínez: “Pel que fa al tema del secretari, sí que li demanaria que 
després dels precs  i  preguntes,  que obrira  un torn d’intervencions  als  portaveus, 
perquè també tenim alguna cosa, algunes paraules d’acomiadament del secretari.”

 Sra. alcaldessa: “Sense cap problema. A més, si volen que el plenari s’allargue més 
enllà de les dotze, per la meua part no hi ha cap problema, i pense que per part del  
secretari, i de la interventora tampoc. Sr. secretari és el seu últim plenari, disfrute’l 
de forma intensa.”

 Sr. Canet Llidó: “És en referència a la subscripció al Crónica de Oliva. Entenem la 
restricció de les revistes que puguen arribar als diferents grups municipals. Nosaltres 
per la nostra part ja ens hem subscrit, evidentment; però el que no podem entendre, i 
trobem totalment desmesurat és que es perda l’existència del Crónica de Oliva a les 
biblioteques de la nostra ciutat, i especialment al nostre arxiu. Que es perda la série 
documental  d’una  publicació  local.  Si  recentment  ens  hem  congratulat  tots  per 
algunes de les incorporacions noves que es fan a l’arxiu històric de la nostra ciutat,  
com poden ser publicacions locals dels anys 60, com ara Sant’Ana, o anteriors com 
Patria Chica, dels anys 30, no podem entendre de cap forma que es produesca un tall 
en  la  série  documental  de  Crónica  d’Oliva  en  l’actualitat.  Pensem  que  és  un 
desprestigi  per  al  mateix  ajuntament  prendre  aqueixa  mesura;  i  evidentment  cal 
reconsiderar-la.”
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 Sra. Morell  Gómez: “No m’agrada en arribar el moment dels precs i preguntes 
obrir un debat; però no és sobre les contestacions que vosté m’ha donat sinó sobre 
els dos correus electrònics que té en la mà que se suposa que són meus. Sí que vull  
esclarir-li  que no ha sigut  un bombardeig  massiu.  És  un correu privat,  del  meu 
correu electrònic privat, al meu grup de contactes privat. I jo no tinc res a amagar. I 
vosté  no  els  pot  llegir;  però  jo  sí  que  els  puc  llegir.  I  si  vosté  pensa  que  pot 
denunciar algun comentari que puga aparéixer, vosté, amb tota la llibertat del món, 
pot  fer-ho.  Jo  no  he  faltat  ni  a  la  veritat,  ni  en  res,  en  cap  dels  meus  correus 
electrònics. I em sembla una falta de respecte per part seua haver de traure un correu 
electrònic privat en un plenari de l’Ajuntament d’Oliva. Tot el que jo li he comentat, 
i tots els precs i preguntes, té a vore amb tota la ciutadania, i a ningú li importa el 
contingut, ni si jo he enviat o no he enviat dos correus electrònics privats, del meu 
correu electrònic privat. Per l’amor de Déu. Fins ahí podíem arribar.”

 Sra. alcaldessa: “Resulta Sra. Ana Morell, que el que vosté planteja en els correus 
electrònics, que li dic que per respecte a la seua persona no llegiré, encara que sí 
vosté vol llegir-los, o si vosté vol els llegiré jo; jo simplement per respecte. Si vosté 
vol els llegiré. Però com que fa referència a aquest ajuntament, a la meua persona, i 
a  més  persones  d’aquest  ajuntament,  aleshores  considere  que  a  la  millor  també 
podrien ser precs i preguntes aqueixos correus, el contingut d’aqueixos correus. Per 
tant, a vore; són coses de l’ajuntament i de personal; alguna cosa privada és si tu 
parles d’alguna cosa privada, molt particular teua. Però sap massa bé que el que 
apareix ahí no és privat i particular. són referents a persones d’aquest ajuntament, i a 
personal  i  qüestions  d’aquest  ajuntament.  I  sap  massa  bé  que  podien  ser 
perfectament  rebatuts,  i  vosté sap perfectament  pel que acaba de dir,  que jo per 
deferència, vaig cridar al Sr. Salvador Fuster, a qui li tinc un gran respecte i una 
gran amistat de fa moltíssims anys, i li vaig cridar per comentar-li, de forma molt 
privada, el contingut d’aqueixos correus electrònics. I això el Sr. Salvador Fuster pot 
fins i tot, si vol, manifestar-ho  de la forma que se li va parlar respecte del contingut. 
Però pense que no són correus privats, que es parla de gent de la casa, i es parla de –
no, no vols llegir-lo? Perfecte. Molt bé.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo volia fer-li un prec, perquè ja veig que vosté sembla ser 
que vol cuidar molt les formes; i en aquest sentit li he de dir per exemple que jo, a 
través d’internet,  he accedit  al cadastre provincial  de València,  que és públic,  té 
accés qualsevol  persona,  i  mire per on em vaig emportar  la  sorpresa,  i  em vaig 
recordar que en 2008 un membre del seu partit deia que si Maria Teresa Fernández 
de la Vega vivia en un colomer, una casa al mig del camp, o no sé; a resulta que la 
vivenda de l’alcaldessa, l’ús de la vivenda és de magatzem, o estacionament. Dic a 
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vore si aquella   persona entra i veu això, i compara i diu que l’alcaldessa d’Oliva 
viu  en  un  magatzem,  o  en  un  estacionament;  perquè  clar,  jo  no  vull  pensar  o 
malpensar, no vull, no crec que siga així, però a la millor vosté no haja posat l’ús 
que li correspon a la seua vivenda per estalviar-se el 50% de la contribució urbana; 
dic jo. No voldria pensar-ho; o que puguera pensar-ho algú. Per tant voldria jo que 
es regularitzara aqueixa situació; és un detall,  per a no donar mal entendre res a 
ningú, i que no puga pensar alguna cos que no és. Per tant són qüestions que s’han 
de guardar les formes, perquè  vosté al cap i a la fi és l’alcaldessa d’Oliva, cobra de 
les arques municipals, i també ha de contribuir, en les seus contribucions, com cal. 
No voldria que ningú malinterpretara això. Per tant, i estem parlant d’alguna cosa 
que és públic, qualsevol persona té accés, qualsevol persona pot comprar, i pot ho 
pot pensar en qualsevol moment.”

 Sra. alcaldessa:  “Sí, Sr. Salazar; sobretot vosté que és molt mal pensat. Però vull 
dir-li una cosa. Ací els tècnics municipals d’aquesta casa podrien parlar molt bé de 
la meua vivenda. De la situació en què es va realitzar l’edificació d’aqueixa vivenda, 
de les escriptures d’aqueixa vivenda. Per tant, jo no sé qui deu ser el propietari del 
que vosté acaba de traure, perquè  a mi acaba de deixar-me perplexa. I jo podria ara 
mateix pujar ahí enfront que és on visc i baixar les escriptures de ma casa. Perquè 
em sembla alguna cosa que no sé ni com qualificar  el que vosté acaba de traure, i 
ser  una  falsedat  tan  summament  gran  que  l’única  cosa  que  fa  és  continuar 
demostrant –sí perfecte, jo no sé això ni el que és.– Jo vist en una cosa  totalment 
regulada,  i  els  tècnics  municipals  podrien –Sr.  Blai  disculpe  vol  incorporar-se?– 
parlar  molt  bé del  seguiment,  de com es  va fer aqueixa casa,  de les escriptures 
d’aqueixa  casa, que segurament estaran ahí dalt. Per tant Sr. Salazar, una vegada 
més, vosté manifesta públicament l’animadversió a nivell personal que té amb mi. 
Hi ha algun prec o pregunta més, per favor?. Val. Abans de finalitzar aquest plenari,  
com bé saben tots els membres de la corporació municipal, hui realitzem l’última 
sessió plenària a la qual assistirà en qualitat de secretari municipal D. Francisco Tur 
O’Ryan. D. Francisco ha prestat serveis i assessorament en l’Ajuntament d’Oliva 
des  de  l’any  1975,  i  per  tant  ha  sigut  testimoni  privilegiat  de  la  profunda 
transformació i canvis que ha experimentat al llarg d’aquestos anys l’administració 
municipal, a la qual ha dedicat la seua vida professional de forma ininterrompuda, 
amb plena dedicació i professionalitat; i sempre, qualsevol membre corporatiu ha 
pogut comptar amb ell per al seu coneixement, assessorament legal,  i consell en les 
qüestions que se li hagen pogut plantejar. Per tot això propose, en nom d’aquesta 
corporació,  i  després  podreu  fer-ho  de  forma  particular,  i  les  corporacions 
precedents que han comptat  amb la seua presència, un merescut reconeixement a la 
seua tasca i els millors desitjos perquè aquesta nova etapa de la seua vida, que s’obri 
amb la jubilació,  siga el  més grata per a vosté possible.  Moltíssimes gràcies,  D. 
Francisco. Jo he tingut l’ocasió de treballar amb vosté com a funcionària d’aquesta 
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casa des de fa al voltant de 22 anys, sé el que ha sigut per als treballadors, i en 
aquest moment sóc la persona més agraïda d’haver-lo tingut com a secretari en els 
inicis,  en aqeustos  100 primers  dies  de govern del  Partit  Popular,  i  de la  meua 
persona com  a alcaldessa. Moltíssimes gràcies, D. Francisco.”

 Sr.  Fuster  Mestre: “Lamentem  molt  que  precisament  en  aquest  plenari 
d’acomiadament del Sr. secretari hàgem d’arribar a aquestes hores per acabar. Des 
del Grup Municipal Socialista volem manifestar el nostre agraïment per la seua tasca 
durant 26 anys al front del nostre ajuntament. Ja sabem que tot arriba en aquesta 
vida. Ja sabem que s’ha d’entendre que la jubilació és un premi a l’esforç després de 
molts anys de treball, en aquest cas amb rigor i seriositat; treball compartit en altres 
corporacions dins d’unes legislatures que han servit per marcar un referent en la 
nostra administració local. Els qui han sigut, i continuem sent regidors, coneixem de 
la importància que suposa tindre el rigor jurídic al costat en tot moment, davant de 
qualsevol situació que ho requeresca. D. Francisco sempre ha estat al costat dels 
representants  municipals  per  aconsellar-los  de  forma  equànime.  Ara  s’obri  un 
escenari  en  una  nova  etapa  en  la  vida  familiar,  on  tindrà  més  temps  per  poder 
disfrutar  dels  seus.  Per  a  nosaltres  ha  sigut  de  gran  ajuda  la  seua  presència  en 
l’ajuntament. Sr. secretari, moltes gràcies per tot, que ha sigut molt.”

 Sr.  González  Martínez: “Primer  de  tot  vull  tindre  paraules  d’agraïment  per  al 
secretari, D. Francisco Tur O’Ryan, després de més de 36 anys al servei públic en 
l’Ajuntament d’Oliva, com s’ha dit ací, des que va prendre possessió del càrrec de 
secretari general el 26 de maig de 1975, a les 12 hores, davant de l’alcalde Salvador 
Cardona.  Des d’aquell  moment,  Oliva no ha tingut  cap altre  secretari.  Tota una 
trajectòria, més de la meitat de la seua vida, dedicada al servei públic de la nostra 
ciutat. Totes les corporacions del període democràtic. Ha estat un espectador i fins 
tot un actor privilegiat des de la transició, passant per la posada en funcionament de 
les primeres corporacions democràtiques, així com l’evolució tan gran que ha patit 
l’administració local a posteriori. En certa manera, el secretari és un llibre obert, no 
només pel que fa a l’administració local, sinó també pel que fa a la nostra història 
local.  Podríem  dir  que  es  una  part  de  la  història  viva  d’Oliva.  Els  funcionaris 
d’habilitació nacional tenen una funció molt important al si de les administracions i 
al si dels ajuntaments, ja que són els encarregats de fer possible administrativament 
la voluntat política, i aqueixa ha estat la funció principal del secretari, que ha exercit 
amb professionalitat i rigor. I per posar alguna nota d’humor personal, recorde els 
meus primers dies de regidor, ara fa 7 anys, quan entrava al despatx del secretari 
preguntant per algun company, polític o funcionari, i el secretari em contestava en to 
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seriós “si no el tinc baix de la taula, no està ací”, o quan em telefonava eixos primers 
dies  sense  identificar-se  i  no  sabia  amb  qui  estava  parlant  fins  ben  entrada  la 
conversa. O la multitud de consultes que li he fet al llarg d’estos anys, que solien 
acabar sovint amb una conversa sobre futbol, bàsquet o qüestions més trivials. En 
definitiva, al llarg d’estes quasi quatre dècades hi haurà hagut bons moments, més 
dolços, i també de moments complicats, i sobretot un fum d’anècdotes que quedaran 
en la seua memòria i la de molts olivers, que ara són impossible repassar. Només em 
queda,  secretari,  en  nom de  les  regidores  i  dels  regidors  que  integrem  el  grup 
municipal del BLOC-Compromís, així com de tots els regidors del BLOC que ens 
han precedit en les diferents corporacions municipals des de l’any 1983, reiterar-li el 
nostre agraïment, i per damunt de tot desitjar-li el millor a partir d’ara, sobretot en 
l’aspecte personal i familiar. Esperem vore’l sovint per l’Ajuntament d’Oliva, que 
ha estat sa casa durant tant de temps. Tal i com em va dir fa uns dies al seu despatx, 
estem davant d’un acomiadament en el plànol professional, que no en el personal. 
Espere que així siga.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Des de Proyecto Oliva li donem l’enhorabona, i la felicitat per 
aquesta  jubilació, a vosté i a la seua família. Jo no he portat res preparat, però bé 
hem sigut companys de corporació com a treballadors, i sé la tasca callada que ha 
hagut  de  fer  moltes  vegades  el  secretari  per  tal  de  canalitzar,  moltes  vegades, 
l’actitud nostra com a polítics, que ho hem hagut de vore des d’un color, i ell tenia 
una visió molt més general del que era la corporació. Aquestos 35 anys li han donat 
peu a conéixer totes les corporacions municipals, la transició i tot el que va passar 
ací  en l’ajuntament.  Jo pense que el  secretari  de l’ajuntament,  D. Francisco Tur 
O’Ryan  quedarà  plasmat  en  els  arxius  municipals,  perquè  passaran  els  anys,  el 
temps, i quan la gent vaja a buscar la documentació,  l’existència d’un document 
firmat  pel  secretari  general  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  D.  Francsico  Tu  O’Ryan, 
recordarà que ha hagut una persona ací que ha sigut fidel a les seues funcions, i 
sobretot ha sigut company dels seus companys.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo tampoc he preparat res, però això no m’impedeix que 
reconega tota la tasca que vosté ha portat a terme durant aquestos quasi 40 anys, i 
per suposat per agrair  la seua presència en aquest ajuntament,  i  sobretot  la seua 
bonhomia, i sempre predisposició a assessorar-nos en qualsevol qüestió jurídica que 
toque a les qüestions municipals. Per tant, jo durant vuit anys com a regidor, per a 
mi  ha  sigut  una  persona  que  sempre  que  l’he  requerida,  sempre  ha  estat 
predisposada  a  assessorar-me  de  la  millor  forma  possible;  només  puc  mostrar 
agraïments;  reconéixer  aqueixa  tasca  incansable  que  durant  tot  aquest  temps  ha 
portat a terme; i per suposat que vosté ja forma part de la història d’aquesta ciutat, i  
clar, hui és un document viu encara; i esperem comptar amb vosté cada vegada que 
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el puguem requerir en qualsevol moment. Espere que sempre ens reba com sempre 
ens ha rebut. Per tant, des d’ací només puc agrair-li, i sobretot agrair-me a mi mateix 
el fet d’haver pogut estar ací i conéixer una persona com vosté. Per tant li desitge 
almenys quaranta anys més, li ho desitge de bona veritat, encara que la llei de vida 
és llei de vida, que puga  continuar estant ací i que puga continuar en qualsevol 
moment si el podem requerir, sense cap obligació, ens puga atendre. Moltes gràcies 
per la seua tasca, i per la seua persona i la figura que vosté representa ací.”

 Sr. secretari: “En tocarà parlar a mi. Açò és més difícil que un   informe. Jo estic 
realment aclaparat per les paraules que m’han dedicat. Jo crec que he donat proves 
al  llarg  d’aquestos  36 anys d’una vinculació  a  Oliva i  al  poble d’Oliva;  no són 
quatre dies, en són més de trenta-sis anys. com és lògic i com a persona humana que 
sóc dec haver tingut encerts, i  també hauré tingut errors. Pense i crec que en la 
balança possiblement els encerts  siguen superiors als errors. De totes formes els 
errors que haja pogut patir  jo sé que el  poble d’Oliva me’ls  ha disculpat.  Jo he 
intentat estar al servei de totes les corporacions, del signe polític que hagen sigut; 
crec que he sigut prou neutral. També he intentat ser una persona, que a la millor 
m’extralimitava en el tema de funcionari, perquè no era qüestió d’un funcionari, a 
buscar consens, buscar harmonia en les corporacions, i això ho saben alguns dels 
presents, no només en aquestes butaques sinó  d’allà darrere que està mirant-me 
algú, i crec que ha sigut així. Jo demane disculpes també per si en alguna ocasió haja 
pogut ofendre o molestar a algú; no és la meua intenció perquè de seguida després 
me’n penedesc i passe un mal moment si he tingut una paraula més alta que altra. I 
dir  que  estic  també  a  la  seua  disposició.  Jo  no  me’n  vaig  a  Estats  Units,  ni  a 
Austràlia, el meu país d’origen; me’n vaig a un quilòmetre i mig. Crec que estic més 
prop des de l’ajuntament del meu poble que del barri de sant Francesc, per exemple.  
Finalment per no fer-me més llarg i no emocionar-me o liar-me, moltes gràcies a 
tots i al poble d’Oliva.”

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  la  senyora  presidenta  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  de la 
senyora presidenta.

 Vist i plau
La presidenta
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