
Minuta núm. 18

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

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.35 
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
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 ACCIDENTAL:
ANTONIO MANSANET MORANT

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 majoria de l’Ajuntament, 

per  dur  a  terme  sessió  ordinària  i 

pública.

Excusa  la  seua  assistència  la 
regidora  Sra.  Rosa  Maria  Soria 
Escrivá.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER. LECTURA, SI ESCAU, I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2011.

La Sra. alcaldessa concedeix l’ús de la paraula, i es produeix la manifestació següent:

 Sr. González Martínez: “Hi ha una errata en la pàgina 155, on fa referència a la 
moció del dia 28 d’abril, posa del 24 d’abril. Hauria de posar 28 d’abril. En una de 
les  meues  intervencions,  en la  línia  que fa  6,  diu 24 d’abril,  i  hauria  de dir  28 
d’abril.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
29  de  setembre  de  2011,  amb  la  correcció  indicada  pel  Sr.  González  Martínez,  i 
s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

Aprovada l’acta, es produeix la manifestació següent.

 Sr. Peiró Sanchis: “Voldria fer un aclariment respecte de l’aprovació de l’acta, si 
em permet. L’acta que hui hem acabat d’aprovar és una transcripció literal de les 
quatre hores que van haver en l’última sessió plenària. Aquesta transcripció literal 
l’hem aprovada ara 21 regidors; tots, per unanimitat. I sí que vull deixar clar que en 
els 204 fulls transcrits i visats pel secretari de l’ajuntament, en cap moment hi ha cap 
insult, ni cap falta de respecte a la corporació, com en algun mitjà de comunicació 
s’ha manifestat per alguna persona. Vull manifestar que des de Proyecto Oliva no 
anem a permetre l’actitud, ni les actuacions de la Sra. Escrivá, ni front a cap regidor 
de Proyecto Oliva, ni de la resta de la corporació. Si persisteix en aqueixa actitud ja 
li avancem que, en la sessió plenària que siga, Proyecto Oliva abandonarà aquest 
plenari, i espere que la resta de grups també.”

 Sra. alcaldessa: “Per al·lusions, respondre-li, Sr. portaveu del Grup Proyecto Oliva, 
que vosté sap massa bé, i així ho vaig fer constar jo, que els insuls que vosté estava 
llançant-me estaven a micròfon tancat.”

SEGON. INFORMACIÓ D’ASSUMPTES I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL.

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

 BOE número 237, d’1 d’octubre de 2011, on es publiquen:

a) Ordre EHA/2608/2011, de 29 de setembre, per la qual es fixen les quantitats 
actualitzades  de  les  subvencions  a  les  despeses  originades  per  activitats 
electorals per a les eleccions generals de 20 de novembre de 2011.

b) Ordre INT/2609/2011, de 28 de setembre, per la qual es modifica el model de 
papereta  electoral  per  al  vot  al  Senat  i  altres  models  de  materials  electoral 
recollits  en  els  annexos  del  RD  605/1999,  de  16  d’abril,  de  regulació 
complementària dels processos electorals.

 BOE número 245, d’11 d’octubre del 2011, on es publiquen:

a) Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

b) Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’acceleració processal.

c) Llei 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei  22/2003, de 9 de juliol, 
Concursal.

 BOE número 248, de 14 d’octubre del 2011,  on es publica la  Resolució de 6 
d’octubre  de 2011,  de la  Direcció  General  de Treball,  per  la  qual  es  publica  la 
relació de festes laborals per a l’any 2012.

Publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

 DOCV núm. 6.623, de 5 d'octubre de 2011, on es publica la Resolució de 26 de 
setembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, per la 
qual  es  resol  la  convocatòria  del  programa  experimental  d'ampliació  de  l'horari 
escolar durant el curs 2011/2012.

 DOCV núm. 6.627, de 10 d’octubre de 2011, on es publiquen:

a) Anunci de l’Ajuntament d’Oliva de nomenament com a funcionari de carrera 
d’un bibliotecari.

b) Anunci de l’Ajuntament d’Oliva de nomenament com a funcionari de carrera 
d’un agent d’ocupació i desenvolupament local.
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 DOCV núm. 6.631, de 17 d’octubre de 2011,  on es publica la Resolució de 7 
d'octubre  de  2011,  de  la  Conselleria  de  Turisme,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual 
s'adjudica  l'aportació  del  Ministeri  de Cultura per  a la  renovació de col·leccions 
bibliogràfiques dels centres de lectura de la Comunitat Valenciana.

 DOCV núm. 6.632, de 18 d’octubre de 2011, on es publica la Resolució de 28 de 
setembre  de  2011,  de  la  Conselleria  de  Turisme,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual 
s'integren  en  la  Xarxa  de  Biblioteques  Públiques  de  la  Comunitat  Valenciana 
diversos centres de lectura pública municipals de la Comunitat Valenciana.

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València

 BOP núm. 230, de 28 de setembre de 2011, on es publica l’anunci de l’Excma. 
Diputació  Provincial  de  València  sobre  resolució  de  subvencions  en  matèria  de 
joventut i esports.

 BOP núm. 234, de 3 d’octubre de 2011, on es publica l’anunci de la Delegació 
Provincial  de l’Oficina  del  Cens Electoral  de València  sobre relació  de meses i 
locals electorals classificats per municipi, districte, secció i mesa.

 BOP núm. 253, de 25 d’octubre de 2011, on es publiquen:

a) Anunci de l’Ajuntament d’Oliva sobre aprovació de la modificació puntual de 
l’article 371 de les normes urbanístiques del PGOU d’aquest municipi.

b) Anunci de l’Ajuntament d’Oliva sobre aprovació de l’ordenança de protecció de 
l’arbrat i de les zones verdes.

Acabada  la  informació  d’assumptes  i  correspondència  oficial,  es  produeixen  les 
manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sr.  secretari  accidental: “Després  d’aquest  punt  d’informació  d’assumptes,  he 
d’informar a la corporació que per una omissió, de la qual demane disculpes ara, no 
s’ha posat el punt referit a donar compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia-
Presidència.  Crec que sí que tenen tots els grups la relació dels decrets, però no 
s’havia posat en l’ordre del dia.”

 Sr. González Martínez: “Jo tenia al començament una intervenció en aquest sentit, 
i és que nosaltres, els regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís, tenim ordres 
del dia amb punts diferents. En concret, una de les regidores té 15 punts en l’ordre 
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del dia, i nosaltres, la resta, en tenim 13 punts en l’ordre del dia. Ja sabem que això 
té una importància relativa, però és el ple de l’Ajuntament i sí que li demanaríem, 
Sra.  alcaldessa,  que  això  se  supervisara  i  arribara  com cal,  l’ordre  del  dia,  als 
diferents grups municipals i a tots els regidors.”

 Sr.  secretari  accidental: “Sobre  el  que  estava  parlant  és  simplement  que  es 
considere com posat, com a punt tercer, donar compte dels Decrets i Resolucions de 
l’Alcaldia-Presidència;  i seguiríem després el plenari  amb el mateix ordre que hi 
ha.”

TERCER.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  I  RESOLUCIONS  DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.
 
Abans de donar compte dels decrets es produeix la manifestació següent:

 Sr. González Martínez: “En relació al punt dels decrets,  nosaltres hem detectat 
alguns errors, o pensem que són errors, en alguns decrets; en concret en són quatre; 
el decret 3627 apareix el títol com un canvi de titularitat,  està referit a llicències 
d’activitat, apareix com un canvi de titularitat, i en realitat en l’acta de la comissió 
era  un  procediment  de  pública  concurrència.  Pel  que  fa  al  3631,  exactament  el 
mateix; apareix com un canvi de titularitat, i en realitat en la Comissió de Foment 
Econòmic va passar com una llicència d’obertura d’activitats qualificades. El 3653 
també  apareix  com un canvi  de  titularitat,  i  en  realitat  va  ser  una  comunicació 
ambiental en la comissió. I en el 3818 apareix com una concessió d’una llicència 
d’obertura,  i  en  la  comissió  va  passar  com  un  canvi  de  titularitat.  Per  tant,  li 
demanaria que es revisara això. No sabem si és un error en el títol dels decrets o en 
els mateixos decrets, perquè en la comissió no coincideix.”

El Sr. secretari accidental indica que s’han revisat els decrets i que una vegada corregits 
els  errors als  quals ha fet  referència  el  Sr.  González,  la  relació  és la que tot  seguit 
s’indica:

 Decret  núm.  3524  Aprovar  projecte  tècnic  Centre  de  Transformació  d'abonat  per  al 
subministrament  BT  del  Centre  Polivalent  d'Activitats  Socioculturals  per  import  de 
42099,74€

 Decret  núm.  3525  Adjudicar  contracte  d'obres  Centre  de  Transformació  per  al 
subministrament BT del Centre Polivalent d'Activitats Socioculturals a ELECNOR SA per 
import de 42099,74€

 Decret núm. 3526 Adjudicar contracte de obres línia MT del Centre Polivalent d'Activitats 
Socioculturals a ELECNOR SA per import de 16900,22€
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 Decret núm. 3527 Aprovar Projecte Tècnic execució d'obres Línia MT Centre Polivalent 
d'Activitats Socioculturals a JOMA INGENIERIA Y MONTAJES SL

 Decret núm. 3528 Incoar exp. RLU per obres sense llicència a JOSE BOSCA MORELL. 
exp. 053/2011-ERU

 Decret núm.  3529 Incoar exp. RLU per obres sense llicència a ROSA ANA ESCRIVA 
BOSCA. exp. 050/2011-ERU

 Decret  núm.  3530 Incoar  exp.  RLU per  obres  sense  llicència  a  VICENTE RICARDO 
CAPELLINO CARDONA. exp. 059/2011-ERU

 Decret  núm.  3531  Incoar  exp.  RLU  per  obres  sense  llicència  a  VICENTE  RIERA 
BENIMELI. exp. 060/2011-ERU

 Decret núm. 3532 Incoar exp. RLU per obres sense llicència a ANTONIO VAL PEIRO. 
exp. 057/2011-ERU

 Decret  núm.  3533  Incoar  exp.  RLU  per  obres  sense  llicència  a  INMACULADA 
SEMPERE ALCARAZ. exp. 041/2011-ERU

 Decret núm. 3534 Incoar exp. RLU per obres sense llicència a EVA MARIA LINUESA 
ANCIO. exp. 052/2011-ERU

 Decret núm. 3535 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
VICENTE VERDU COTS

 Decret  núm.  3536  Estimar  totalment  les  al·legacions  plantejades  per  FUNDACION 
NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO PREVENTORIO REAL. exp. 20010000058017

 Decret núm.  3537 Arxivar Exp. 20010000058051 a nom de GAD KARIM EL SAMIR 
RIAD

 Decret núm. 3538 Arxivar Exp. 20010000058039 a nom de KRAMER SCHMIDT DORIS

 Decret núm. 3539 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valors 
de terrenys urbans a nom de HEREDEROS DE FRANCISCO VICENS BERTOMEU. exp. 
20010000058068

 Decret  núm.  3540  Autoritzar  inici  de  procediment  sancionador  a  BENALBE III  SL  i 
VILEIA URBANA SL per entorpir el compliment d'obligacions

 Decret núm.  3541 Autoritzar inici de procediment sancionador a SALVADOR JAVIER 
SIGNES OROVAY i ALTRES per infraccions tributàries

 Decret  núm.  3542 Concedir  llicència  gual  3  metres  a  ISABEL GARCIA TASA.  exp. 
V090/2011

 Decret núm. 3543 Concedir llicència gual 3 metres a DAVID FUSTER TORRIJOS. exp. 
V076/2011

 Decret núm. 3544 Concedir llicència gual 3 metres a ROSA MARIA BLASCO GANDIA. 
exp. V068/2011

 Decret núm. 3545 Concedir llicència gual 5 metres a FRANCISCO MORERA LLORCA. 
exp. V146/2008
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 Decret núm. 3546 Concedir moratòria al tancament de l'establiment en C/ Conde Oliva, 41 
PONZODA  Y  MIRAS,  CB  fins  el  26/10/2011.  exp.  Z003/95  Precinte  d'Activitat. 
Ampliació de Termini

 Decret  núm.  3547  Autoritzar  a  l'ASSOCIACIÓ  DE  VEÏNS  DEL  BARRI  DE  SANT 
FRANCESC realització de dinar i sopar al C/ Santa Cecília el 01/10/2011

 Decret  núm.  3548 Concedir  a VICENTE JUAN BERTOMEU MAURI Llicència  núm. 
0172/2011-LOVP

 Decret núm. 3549 Concedir a VILEIA URBANA SL Llicència de Primera Ocupació núm. 
017/2011-LO C/Constitució 14 cantó C/Poeta Querol, 2

 Decret núm. 3550 Concedir a MANUEL NAVARRO MESTRE Llicència de 1ª Ocupació 
núm. 157/2010 al C/ La Pebrella, 6

 Decret núm. 3551 Aprovar l'expedició del manament de pagament "Per Justificar" en favor 
d'ANDRÉS SÁNCHEZ GAMEZ per import de 130€

 Decret  núm.  3552  Aprovar  la  certificació  de  l'obra  CENTRE  POLIVALENT 
D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS.  Reconéixer  l'obligació per  import  de  33122,98€ 
corresponent a l'aportació municipal (25,5667%)

 Decret núm. 3553 Reconéixer l'obligació d'ajudes econòmiques individualitzades en favor 
de ANTONIA MORENO UTRERA i ALTRES

 Decret núm. 3554 Iniciar les actuacions de comprovació limitada sobre ITECO-PLUS SL i 
ALTRES

 Decret núm. 3555 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
DIEGO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SOLER

 Decret núm. 3556 Iniciar les actuacions de comprovació limitada sobre CISA CARTERA 
DE INMUEBLES SL i ALTRES

 Decret núm. 3557 Aprovar la nòmina de personal d'aquest Ajuntament corresponent al mes 
de setembre 2011

 Decret  núm.  3558 Aprovar  el  Pla  d'Actuacions front  a Emergències  en castell  de focs 
d'artifici de les FESTES PATRONALS EN HONOR A SANT FRANCESC 2011

 Decret núm.  3559 Reconéixer l'obligació per la quantitat  de 21513,00€ al  CONSORCI 
PROVINCIAL DE BOMBERS corresponent al 5é bimestre de 2011

 Decret núm. 3560 Aprovar la liquidació del cànon de subministrament d'aigua potable al 
casc urbà del 4t. bimestre de 2011 per import de 6631,75€. Aprovar la liquidació de la taxa 
per prestació de serveis de clavegueram del 4t. bimestre 2011 per import de 12052,60€

 Decret núm. 3561 Aprovar la despesa i ordenar el pagament a GALP ENERGIA ESPAÑA 
SAU de les factures corresponents a combustible agost 2011 per import de 6243,63€

 Decret núm. 3562 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
GESTIONES INMOBILIARIAS DE ONTINYENT SL corresponents a RSU del 2006 per 
import de 50€. Exp. 2007EXP20000412
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 Decret núm. 3563 Elevar el contingut de les propostes de resolució a resolució. Aprovar la 
baixa en comptes de liquidacions per import  de 4415,36€ i  aprovar les liquidacions per 
4415,36€ de FELICIDAD LEAÑOS DE MORON (Exp. 20010000058844) i ALTRES

 Decret núm.  3564 Rectificar projecte de reparcel·lació UA núm. 11 Àrea Bomba finca 
núm.  14  quedant  a  nom de  SEBASTIAN CAMPOS RODRIGUEZ i  ENCARNACION 
CASTELLANO AVILES. Rectificar la fitxa de la finca de resultat núm. 11-b provinent de 
la inicial núm. 14

 Decret núm.  3565 Declarar la innecessarietat de llicència de segregació de la resta de la 
finca registral 27.445 en dos subparcel·les, la 115 i 116. Expedir en favor dels interessats la 
certificació de la innecessarietat de la segregació de les parcel·les

 Decret  núm.  3566  Aprovar  el  plec  de  clàusules  econòmiques  administratives  per  a  la 
contractació de les obres de la XARXA DE COL·LECTORS PLUVIALS I AMPLIACIÓ 
VORERES  CTRA  DÉNIA  -  RACONADA  ERMITES  FASE  III.  Remetre  invitacions 
formals a ALESA, PAVASAL I CONSTRUCC. FRANCÉS

 Decret núm.  3567 Delegar en favor del 2n. Tinent Alcalde JUAN FCO. PI APARICI la 
Presidència de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 30/09/2011

 Decret núm. 3568 Contractar a partir del 03/10/2011 a Mª TERESA MOLL FENOLLAR 
per 22 dies per a ATENCIÓ AL CIUTADÀ 2011

 Decret  núm.  3569  Autoritzar  a  la  PENYA  VESPA  LA  SAFOR,  representada  per 
VICENTE ARNAU DEUSA, la celebració de la Volta per la Safor el 02/10/2011

 Decret  núm.  3570  Aprovar  el  compte  justificatiu  presentat  per  la  Sra.  Alcaldessa  Mª 
CONSUELO ESCRIVÀ HERRÀIZ acreditat  pels corresponents justificants.  Reposar els 
fons utilitzats per import de 179,85€

 Decret núm. 3571 Aprovar la relació de factures núm. 077/2011 R per import de 5734,54€

 Decret  núm.  3572 Aprovar  la  devolució  a  PATRICIA LORENTE SORIA l'import  de 
27,50€ per curs no realitzat

 Decret núm.  3573 Concedir fraccionament sol·licitat taxa mercat divendres 2010 parada 
107 a JOSE BARRULL BARRULL

 Decret  núm.  3574  Concedir  fraccionament  taxa  llicència  d'activitat  2001-ACT-071  a 
DESAMPARADOS MOLLA ALMAZAN

 Decret núm. 3575 Ordenar el pagament de factures a AKARO FILMS CB i ALTRES per 
import total de 16691,26€

 Decret núm. 3576 Declarar prescrit el dret d'aquest Ajuntament per exigir el pagament de 
l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de nat. Urbana de ISABEL IBIZA SAVALL. 
Exp. 200110000057634

 Decret núm. 3577 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  de  RICARDO  VICENTE  COSTA  MAGALLÓ.  Exp. 
20010000058562

Pàgina: 8



 Decret núm. 3578 Autorització per a l’exhumació del cadàver de Manuel Sancho Millan i 
el seu trasllat a nínxol 14, panteó 9 grup F fila 1ª a ANTONIO SANCHO SANCHO

 Decret  núm.  3579  Autorització  per  a  l’exhumació  del  cadàver  de  Mª  Jose  Mansanet 
Tercero i el seu trasllat a nínxol 14, panteó 46 cent dr. entrant fila 2ª a ANTONIO PONS 
IBIZA

 Decret núm. 3580 Determinació de llocs reservats per a la col·lació gratuïta de cartells per 
a les Eleccions Generals

 Decret  núm.  3581  Determinació  de  locals  oficials  i  llocs  públics  reservats  per  a  la 
realització gratuïta d'actes de campanya electoral

 Decret núm.  3582 Acord de sobreseïment i arxiu de l'expedient LTIU 17/09 de ALAIN 
DESSEIN

 Decret núm.  3583 Autorització de l’exhumació del cadàver de Consuelo Gosp Cabrera i 
del seu trasllat al nínxol 13, panteó 8 grup. F fila 1ª

 Decret  núm.  3584  Acord  de  sobreseïment  i  arxiu  de  l'expedient  protecció  legalitat 
urbanística 72/08 de MARIA DESAMPARADOS ALEMANY MONZONIS

 Decret  núm.  3585  Aprovació  d'imposició  a  D.  ERNESTO  MORELL  ARLANDIS  de 
sanció econòmica per import de 1.226, 95€ Exp. 130/08

 Decret núm. 3586 Aprovació de la liquidació definitiva Exp. LTIU 130/08 de ERNESTO 
MORELL ARLANDIS

 Decret núm.  3587 Aprovació de la imposició de sanció econòmica en Exp. Sancionador 
17/09 de ALAIN DESSEIN

 Decret núm. 3588 Aprovació de la liquidació definitiva en Exp. LTIU 126/09 de ROYAL 
MEDITERRANEA DE INVERSIONES SL. Exp. LTIU 126/09

 Decret  núm.  3589  Incoació  a  JOSE  GONZALEZ  BARULL  expedient  administratiu 
sancionador per realització d'obres i us del sòl. Exp. núm. 78/2005

 Decret núm. 3590 Aprovació provisional de la liquidació de tributs en concepte de ICO per 
3.420,78€ a JOSE GONZALEZ BARRULL. Exp. LTIU 78/05

 Decret núm. 3591 Aprovació de la imposició de sanció a ROYAL MEDITERRANEA DE 
INVERSIONES SL en exp. Sancionador núm. 126/09

 Decret núm. 3592 Concessió de bestreta a MARIA ANGELES SALABERT NADAL

 Decret  núm.  3593  Autoritzar  a  la  JUNTA  DE  FESTES  DE  SANT  FRANCESC, 
representada per ESPERANZA LEON GRACIA actes el 02/10/2011

 Decret núm.  3594 Autoritzar a FRANCISCO RODRIGUEZ SEVILLA, en representació 
de TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ la  instal·lació d'expositors  del  3  fins  al  9 
d'octubre de 2011

 Decret núm. 3595 Aprovar l'ampliació temporal de la jornada laboral a temps complet de 
VICENT FERRER MUÑOZ per baixa de CAROLINA AÑO FENOLLAR

 Decret núm. 3596 Declarar a DRAGANOUSKY, SVETOSLAV MITKOV, desistit de la 
seua petició de llicència núm. 0294/2010-LOVP
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 Decret  núm.  3597 Declarar  a  MARIA FULLANA MASCARELL,  desistida de la seua 
petició de llicència núm. 0295/2010-LOVP

 Decret núm. 3598 Declarar a CAHEMASA SA, desistit de la seua petició de llicència núm. 
0291/2010-LOVP

 Decret núm. 3599 Declarar a CONSTRUCCIONES PLAYA OLIVA SL, desistit de la seua 
petició de llicència núm. 0282/2010-LOVP

 Decret núm. 3600 Declarar a VILIUS VALODKA, desistit de la seua petició de llicència 
núm. 0271/2010-LOVP

 Decret núm. 3601 Declarar a EUROPEA DE VEHICULOS LEVANAUTO SL, representat 
per SALVADOR VERDU PEREZ, desistit de la seua petició de llicència núm. 0248/2010-
LOVP

 Decret núm. 3602 Declarar a BRIAN LAWRENCE SWAIN, desistit de la seua petició de 
llicència núm. 0246/2010-LOVP

 Decret núm. 3603 Declarar a BRIAN LAWRENCE SWAIN, desistit de la seua petició de 
llicència núm. 0231/2010-LOVP

 Decret núm. 3604 Declarar a JOSE ANTONIO LARROSA BARRULL, desistit de la seua 
petició de llicència núm. 0237/2010-LOVP

 Decret núm.  3605 Declarar a CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES BERSAN SL, 
representada per  MIGUEL SANCHIS BAÑULS,  desistit  de la seua petició de llicència 
núm. 0227/2010-LOVP

 Decret núm. 3606 Declarar a Rodney Clive Cudmore, desistit de la seua petició de llicència 
núm. 0226/2010-LOVP

 Decret  núm.  3607  Autorització  per  a  l'exhumació  del  cadàver  de  MARIA  MAURI 
MORERA. Nínxol 1 Panteó 13 Lat. Esq. A Fila 5a.

 Decret núm. 3608 Autoritzar l'activitat de ACUARIOS Y PECES CIO MENOR del titular 
JOYAS VIVAS SC. Exp. CA071/2011

 Decret  núm.  3609  Autorització  per  a  l'exhumació  del  cadàver  de  MARIA  TERESA 
MARCO COTAINA. Nínxol 14 Panteó 12 Grup F Fila 4a.

 Decret núm. 3610 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat en la 
parcel·la de la seua propietat a TERESA ARLANDIS BENIMELI. OE182/2011

 Decret núm. 3611 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat en la 
parcel·la de la seua propietat a ANTONIOA NAVARRO CABRERA. OE 181/2011

 Decret núm. 3612 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat en la 
parcel·la de la seua propietat a SALVADOR GARCIA MORANT. 142/11

 Decret núm. 3613 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat en la 
parcel·la de la seua propietat a ROSA MARIA GARCIA PALMER. OE128/2011

 Decret núm. 3614 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat en la 
parcel·la de la seua propietat a ROSA MARIA GARCIA PALMER. OE126/2011
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 Decret núm. 3615 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions de salubritat en la 
parcel·la de la seua propietat a ROSA LLORCA SORIA. OE 187/2011

 Decret núm.  3616 Aprovació de la memòria justificativa presentada per l'ASSOCIACIÓ 
DE MARES I PARES D'ALUMNES COL·LEGI SANT JOSEP DE LA MUNTANYA per 
l'import de 577€

 Decret núm.  3617 Aprovació de la memòria justificativa presentada per l'ASSOCIACIÓ 
DE MARES I  PARES D'ALUMNES COL·LEGI  VERGE DELS DESEMPARATS per 
l'import de 309,60€

 Decret núm.  3618 Aprovació de la memòria justificativa presentada per l'ASSOCIACIÓ 
DE MARES I  PARES D'ALUMNES COL·LEGI  PÚBLIC ALFADALÍ per  l'import  de 
481,50€

 Decret núm.  3619 Aprovació de la memòria justificativa presentada per l'ASSOCIACIÓ 
DE MARES I PARES D'ALUMNES COL·LEGI PÚBLIC HORT DE PALAU per l’import 
de 360€

 Decret núm.  3620 Aprovació de la memòria justificativa presentada per l'ASSOCIACIÓ 
DE MARES I PARES D'ALUMNES COL·LEGI NOSTRA SENYORA DEL REBOLLET 
per l’import de 625,50€

 Decret núm.  3621 Aprovació de la memòria justificativa presentada per l'ASSOCIACIÓ 
DE MARES I PARES D'ALUMNES COL·LEGI PÚBLIC LLUÍS VIVES per l’import de 
711€

 Decret núm.  3622 Aprovació de la memòria justificativa presentada per l'ASSOCIACIÓ 
DE MARES I PARES D'ALUMNES COL·LEGI PÚBLIC LA CARRASCA per l’import de 
652,50€

 Decret núm.  3623 Aprovació de la memòria justificativa presentada per l'ASSOCIACIÓ 
DE MARES I PARES D'ALUMNES COL·LEGI LA CARRASCA per l'import de 495€

 Decret núm.  3624 Aprovació de la memòria justificativa presentada per l'ASSOCIACIÓ 
DE MARES I PARES D'ALUMNES COL·LEGI IES GREGORI MAIANS per l’import de 
45€

 Decret núm.  3625 Aprovació de la memòria justificativa presentada per l'ASSOCIACIÓ 
DE MARES I PARES D'ALUMNES IES GABRIEL CISCAR per l'import de 54€

 Decret núm. 3626 Autorització de Canvi de Titularitat de local BAR VALENCIA d’ANA 
ISABEL JUSTE BERBEGALL. EXP. LC009/2011

 Decret  núm.  3627  Autorització  de  llicència  d’obertura  i  funcionament  de  local  LA 
SARGANTANA, de PAUL FLACK. Exp. LC 009/2009

 Decret núm.  3628 Autorització de Canvi de Titularitat  de local  BAR RASPALL.  Exp. 
LC030/2011. de MARIA LUISA POUS BARGUES

 Decret núm. 3629 Aprovar la factura de Telefonica España del ADSL de setembre de 2011 
por un import de 1.967,62 Euros

 Decret  núm.  3630  Autorització  de  Canvi  de  Titularitat  de  local  BAR  BISTRO.  Exp. 
LC075/2006. de DAVID WALSH
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 Decret  núm.  3631  Concessió  de  llicència  d’obertura  del  local  GARAJE-
APARCAMIENTO.  Exp.  LA127/2006  de  CDAD  DE  PROPIETARIOS  MANUEL  DE 
FALLA 19

 Decret  núm.  3632  Autorització  de  Canvi  de  Titularitat  de  local  CASA  ANDREA  de 
ANDREEA MIHAELA MORMECI. LC075/2011

 Decret núm.  3633 Autorització de Canvi de Titularitat de local PANADERIA. Exp. LA 
028/2011 de CARLOS SEMPERE NAVARRO

 Decret núm. 3634 Autorització de l'exhumació del cadàver de Maria Peiró Jaume i el seu 
trasllat a 29 central esq. entrant a JOSEFA ALCARAZ PEIRO

 Decret  núm.  3635  Autorització  de  Canvi  de  Titularitat  de  local  TROPICAL  a  JOSE 
JOAQUIN SABATER MARCO. Exp. LC080/2011

 Decret  núm.  3636  Autorització  de  la  Instal·lació  de  l'activitat.  Exp.  CA062/2011  a 
INGENCIA SERVICIOS Y GESTION DE INGENIERIA SL

 Decret núm. 3637 Autorització de Canvi de Titularitat de local SARAH BELCHER. Exp. 
LC159/2008

 Decret  núm.  3638  Concessió  de  llicència  d'obertura  a  EL  BOLLIT  FORMACIÓ  I 
GASTRONOMIA SC. Exp. LA 118/2007

 Decret núm. 3639 Concessió de llicència d'obertura a BAMASA SA. Garaje Aparcamiento 
Exp. LA047/2007

 Decret núm. 3640 Concessió de llicencia d'obertura a JUAN LOPEZ DOMENECH. Exp. 
LA080/2010

 Decret  núm.  3641  Autorització  del  canvi  de  titularitat  de  llicència  d'obertura  i 
funcionament  d'activitat  de  venda  al  por  menor  de  vins,  cerveses  i  vinagres.  Exp. 
CA058/2011

 Decret  núm.  3642  Autorització  del  canvi  de  titularitat  de  llicència  d'obertura  i 
funcionament d'activitat de venda al por menor de articles de premsa, papereria i regals.  
CARLOS CANET VERDÚ. exp. CA046/2011

 Decret núm. 3643 Autorització canvi de titularitat d'activitat Bar Valencia a ANA ISABEL 
JUST BERBEGALL. Exp. LC009/2011

 Decret  núm.  3644  Autorització  del  canvi  de  titularitat  de  llicència  d'obertura  i 
funcionament d'activitat BAR RASPALL a MARIA LUISA POUS BARGUES

 Decret núm.  3645 Concessió de llicència d'obertura a LA CUEVA OLIVA CB del local 
BAR LA CUEVA. Exp. LC005/2002

 Decret  núm.  3646 Concessió  de  la  llicència  d'obertura  i  funcionament  d'activitat  BAR 
LEÑADOR a SANTIAGO GARCIA CHILLON. Exp. LC125/2008

 Decret  núm.  3647  Autorització  de  la  instal·lació  d'activitat  de  venda  de  begudes  i 
comestibles QUICK SAVE a VICTORIA BRANDY FRANKLAND
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 Decret núm. 3648 Autorització de la instal·lació de l'activitat venda al detall de productes 
alimentaris envasats i neteja. Exp. CA061/2011a ASSOCIACION INTERPARROQUIAL 
DE OLIVA

 Decret  núm.  3649  Autorització  de  la  instal·lació  de  l'activitat  venda  al  detall  Exp. 
CA050/2011 a MARTA SALORT TERCERO

 Decret  núm.  3650  Autorització  de  la  instal·lació  de  l'activitat  perruqueria,  Exp. 
CA047/2011 a FRANCISCO LLECHES IBAÑEZ

 Decret  núm.  3651  Autorització  de  la  instal·lació  de  l'activitat  venda  al  detall  Exp. 
CA026/2011 SARA FERNANDEZ ANTEQUERA

 Decret núm.  3652 Autorització de la instal·lació de l'activitat perruqueria de RAQUEL 
VEAS VALLECILLO Exp. CA038/2011

 Decret núm. 3653 Autorització de la instal·lació de l'activitat venda al detall a SANDRA 
BIGUS.Exp. CA048/2011

 Decret  núm.  3654  Autorització  de  la  instal·lació  de  l'activitat  venda  al  detall.  Exp. 
CA065/2011 de JUAN BELDA SARRIO

 Decret  núm.  3655  Autorització  de  la  instal·lació  de  l'activitat  venda  al  detall  a  EVA 
LINUESA ANCIO. Exp. CA063/2011

 Decret núm.  3656 Aprovació de la certificació núm. 10 de l'obra del Trinquet d'Oliva a 
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA per 305.521,54€

 Decret núm. 3657 Aprovació de la factura de les obres del Centre Polivalent d'Activitats 
Socioculturals a "JOMA INGENIERIA Y MONTAJES SL"

 Decret núm.  3658 Aprovació de la certificació núm. 9 de l'obra del Trinquet d'Oliva a 
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA per 0€

 Decret núm. 3659 Aprovar liquidació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de  naturalesa  urbana,  núm.  Exp.:  20010000058516  a  nom  de  D.  JUAN  JOSÉ 
ROMERALES

 Decret núm. 3660 Arxiu comprovació, per no procedir la regularització a la part venedora, 
ja  que  no  resideix  en  Espanya,  núm.  Exp.:  20010000058034  a  nom  de  ROONEY 
MICHAEL JOHN

 Decret núm. 3661 Aprovar liquidació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de  naturalesa  urbana,  Núm.  Exp.:  20010000057044  a  nom  de  PERIS  BARRERES, 
GLORIA INMACULADA

 Decret núm. 3662 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana amb Núm. Exp. 20010000057033 a nom de MONCHO 
COLLADO MARIA TERESA

 Decret núm. 3663 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana amb Núm. Exp.  20010000057635 a nom de VILEIA 
URBANA SL
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 Decret núm. 3664 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana amb Núm. Exp. 20010000057588 a nom de GEORGIEV 
STOYAN DIMITROV

 Decret núm. 3665 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana amb Núm. Exp. 20010000057563a nom de ORTEGA 
TINEO MIGUEL

 Decret núm. 3666 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  amb  Núm.  Exp.  20010000057593  a  nom  de 
PROMOCIONES INPROCOLSA SL

 Decret núm. 3667 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana amb Núm. Exp.  20010000057648 a nom de VILEIA 
URBANA SL

 Decret núm. 3668 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  amb  Núm.  Exp.  20010000057040  a  nom  de 
URBANIZACIONES Y PROYECTOS NOVA OLIVA SL

 Decret núm. 3669 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  amb Núm.  Exp.  20010000057045  a  nom de  PERIS 
BARRERES MANUEL VICENTE

 Decret núm. 3670 Que no es liquide l’impost sobre el increment del valor dels terrenys de 
naturalesa  urbana  amb  Núm.  Exp.  20010000056982  a  nom  de  CONSTRUCCIONES 
ALBACETE-CUENCA-VALENCIA SL, per tindre una quota inferior a 10 euros

 Decret núm. 3671 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana amb Núm. Exp. 20010000057004 a nom de SABATER 
RUBIO MARIA HEREDEROS DE

 Decret núm. 3672 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana amb Núm. Exp. 20010000057014 a nom de ANDRES 
SERRA ELVIRA HEREDEROS DE

 Decret núm. 3673 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana amb Núm. Exp. 20010000057005 a nom de VIRGILI 
SABATER CARMEN

 Decret núm. 3674 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana amb Núm. Exp. 20010000056968 a nom de MIÑANA 
GIRAU ANTONIO, HEREDEROS

 Decret núm. 3675 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  amb  Núm.  Exp.  20010000057578  a  nom  de 
URBANIZADORA CLOT DE LA TORRE SL

 Decret  núm.  3676  Aprovar  la  imposició  a  D.  ANGEL  TEBAR  GARCIA  una  sanció 
econòmica per 1.537,22 Euros. Exp. sancionador Núm. 14/09

 Decret núm. 3677 Liquidació definitiva de ICO i taxa per un import de 127,20 Euros. Exp. 
LTIU NÚM. 14/09 a ÁNGEL TEBAR GARCIA
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 Decret núm.  3678 Informació als  interessats de l’informe previ  a la resolució i  Tràmit  
d'audiència per termini de 15 dies. Exp. Núm. 000034/2011- ERU DE D. ANTONIO JOSE 
MURILLO MOLINES

 Decret núm.  3679 Iniciació expedient  sancionador NÚM. 19/09 a D. JOSE ANTONIO 
PLA SORIA per import de 2.471,28 Euros

 Decret núm. 3680 Liquidació definitiva ICO i Taxa per import de 33,93 Euros Exp. LTIU 
NÚM. 37/09 a JUAN ROIG FAUS

 Decret núm.  3681 Liquidació dels tributs ICO i Taxa per un import de 233,71 Euros a 
JOSE ANTONIO PLA SORIA N º Exp. LTIU 19/09.

 Decret núm. 3682 Imposició a D. JUAN ROIG FAUS de sanció econòmica per import de 
600 Euros. Exp. sancionador Núm. 37/09

 Decret núm.  3683 Aprovació de manament de pagament amb caràcter  de a justificar  a 
favor de D. ANDRES SANCHEZ GAMEZ

 Decret  núm.  3684  Aprovació  de  la  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  a  nom 
d’HECTOR VINICIO ANDRADE TARAPUES

 Decret  núm.  3685 Liquidació total  del  mes de setembre per  la  prestació del  servei  de 
L'Escola Infantil Municipal d'Oliva per import de 10,358,22 Euros

 Decret  núm.  3686  Compensació  de  deutes  a  ANTONIO  SALVADOR  ALEMANY 
SOLER i JOSE RAMON MARTINEZ CERDA, SC, ANTONIO SALVADOR ALEMANY 
SOLER, JOSE RAMON MARTINEZ, MARIA ANGELES NAVARRO IBIZA i ROSA 
MARTINEZ MORATO, per import de 450,44 Euros.

 Decret núm. 3687 Nomenar Director d’obres a l’enginyer tècnic Industrial Sr. EVARISTO 
TODOLÍ VELLO de Centre de Transformació d’abonat de 630 kva per a subministrament 
en BT al centro polivalent d’activitats socioculturals

 Decret núm. 3688 Nomenar coordinador de Seguretat i Salut en l’execució d'obres de Línia 
de mitja tensió per al Centre Polivalent de Activitats Socioculturals,  a l’enginyer tècnic  
Industrial Municipal Sr. Evaristo Todolí Vello.

 Decret núm. 3689 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor: 
aprovar la baixa de liquidació per import de 5.946,19 Euros, aprovar les liquidacions per  
import de 4.491,95 Euros i devolucions per import de 3,884,72 Euros.

 Decret núm. 3690 Incoar exp. RLU obres sense llicència. Exp. Núm. 064/2011-ERU a nom 
de VICENTE GREGORI LLOPIS

 Decret  núm.  3691  Concedir  a  GEORGE  THOMAS  BANKS  llicència  de  Primera 
Ocupació. exp. 14/2010

 Decret  núm.  3692  Concedir  a  JOSE  MARIA  PEREZ  ROMAN  llicència  de  segona 
ocupació. exp. 049/2011-LO

 Decret núm. 3693 Concedir a ISABEL GARCIA TASA llicència de segona ocupació. exp. 
106/2011-LO
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 Decret núm. 3694 Autorització per l'exhumació i trasllat del cadàver del Sr. JOSE DURO 
JIMENEZ

 Decret  núm.  3695  Aprovar  la  proposta  de  nomenament  com  a  assessor  local  a  Mª 
CARMEN CARRERO DURO per a que realitze funcions de coordinació amb l'INE

 Decret núm.  3696 Autoritzar al CLUB D'ATLETISME L'ESPENTA rep. per JOAQUIN 
SAVALL IBIZA el 5é Gran Fons Ciutat d'Oliva el 06/11/2011

 Decret núm.  3697 Compensació de deutes a VIMAQ AUTOMOCIO INDUSTRIAL SL 
per import 221,89 Euros

 Decret núm. 3698 Devolució de la fiança dipositada per JUAN JOSE VIDAL MORERA 
en concepte garantia obres en C/Francesc Ferrer i Pastor 3.

 Decret  núm.  3699  Aprovar  el  compte  justificatiu  a  justificar  presentat  pel  regidor 
ANDRES SANCHEZ GAMEZ per import de 130,50€

 Decret  núm.  3700  Aprovar  l’expedició  d'un  manament  de  pagament  amb  caràcter  a 
justificar en favor d'ANDRES SANCHEZ GAMEZ per import de 150€

 Decret  núm.  3701 Aprovar  plec  de  clàusules  per  regir  el  contracte  de  serveis  del  bar  
CENTRE SOCIAL SANT FRANCESC. exp. ESP-SECC/04-2011. Disposar l'obertura del 
procediment d'adjudicació i  remetre invitacions a PALOMA LA HOZ SALAMANCA i 
ALTRES

 Decret núm. 3702 Aprovar la factura emesa per JOAN MIQUEL GARCIA PEREZ ref. a 
Direcció Parcial Obra Centre Polivalent d'Activitats Socioculturals per import de 2064,89€

 Decret núm. 3703 Aprovació de la relació de factures 078/2011 per import de 79.618,87 
Euros

 Decret  núm.  3704  Suspensió  de  obres  sense  llicència,  Exp.  Restauració  Legalitat 
Urbanística Núm. 122/2010-ERU a SALVADOR JUST SALORT

 Decret  núm.  3705 Reconeixement  del  dret  en comptabilitat  que no es liquide l’Impost 
sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, amb una quota inferior a 10  
Euros

 Decret  núm.  3706  Iniciar  les  actuacions  de  comprovació  limitada  sobre  els  subjectes 
passius relacionats en l’annex VICENTA ISABEL COLLADO ESCRIVA i altres

 Decret núm. 3707 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor de terrenys de naturalesa urbana a PEIPUCH SL NÚM. Exp. 20010000058533.

 Decret núm. 3708 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor de terrenys de naturalesa urbana a LAPPATEOS SL NÚM. Exp. 20010000058576.

 Decret núm. 3709 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor de terrenys de naturalesa urbana a AIGO CLARA SL NÚM. Exp. 20010000058509

 Decret núm. 3710 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor de terrenys de naturalesa urbana a JOSE RAMON DE LAS HERAS GARCIA NÚM. 
Exp. 20010000058592.
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 Decret núm. 3711 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor de terrenys de naturalesa urbana a AIGO CLARA SL NÚM. Exp. 20010000058522.

 Decret núm. 3712 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment del 
valor  de  terrenys  de  naturalesa  urbana  a  HABERICHTER  MATTIAS  JOAQUIM 
MICHAEL NÚM. Exp. 20010000058015.

 Decret  núm.  3713  Aprovar  exp.  T/19/2011  de  modificacions  de  crèdit  mitjançant 
transferències  de  unes  aplicacions  pressupostàries  a  altres  de  l’estat  de  despeses  del 
Pressupost Municipal

 Decret  núm.  3714  Aprovar  exp.  T/18/2011  de  modificacions  de  crèdit  mitjançant 
transferències  de  unes  aplicacions  pressupostàries  a  altres  de  l’estat  de  despeses  del 
Pressupost Municipal

 Decret núm.  3715 Encomanar a JAVIER PARRAGA RIPOLL control i seguiment de la 
pena de treballs en benefici de la comunitat imposada a ANTONIO GUTIERREZ LEON

 Decret núm.  3716 Encomanar a JAVIER PARRAGA RIPOLL control i seguiment de la 
pena de treballs en benefici de la comunitat imposada a BERNARDO CANET MILLET

 Decret núm. 3717 Aprovació factura direcció parcial de les obres del Centre Polivalent de 
Activitat Socioculturals Exp. E/02TEL/209/M/2988

 Decret  núm.  3718  Incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial  de  ROSA 
VICENTA VERDÚ CLIMENT, Ref: 16/11

 Decret núm. 3719 Incoació del procediment de responsabilitat patrimonial de ANTONIA 
CARRIÓ CARDONA, Ref: 26/11

 Decret núm. 3720 Incoació del procediment de responsabilitat patrimonial de ORLANDO 
RUIZ CAMPOS, Ref: 28/11

 Decret  núm.  3721  Incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial  de 
INMACULADA ARCOS MARTÍNEZ, Ref: 27/11

 Decret núm. 3722 Procedir a l'acceptació en règim de col·laboració social a la treballadora 
TERESA ESCRIVÀ MATA per a tasques de neteja de centres escolars fins el 31/12/2011

 Decret  núm.  3723  Aprovar  amb  data  26/09/2011  el  cessament  d'ISABEL  GISBERT 
OROVIG com a agent de la Policia Local en Comissió de Serveis

 Decret núm.  3724 Acceptar la renúncia gratuïta en favor de l'Ajuntament d'Oliva de la  
concessió del nínxol núm. 3 panteó 4 grup F fila 4

 Decret núm. 3725 Aprovar la relació de factures núm. 079/2011 R per import de 3798,39 €

 Decret núm. 3726 Reconéixer l'obligació de 54461,12€ a la mercantil GESTION, SALUD 
Y DEPORTES SLU per la gestió piscina climatitzada

 Decret núm. 3727 Aprovar la mobilitat de la funcionaria CLAMORES DIAZ TAPIA per a 
que a partir del 13/10/2011 passe al Departament de Serveis Socials

 Decret  núm.  3728  Nomenar  a  MARIA  TERESA  ESCRIVA  SERRANO  funcionaria 
interina fins el 31/12/2011

 Decret núm. 3729 Aprovar la relació núm. 080/2011 R per import de 155379,48€
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 Decret  núm.  3730  Reconéixer  l'obligació  de  la  factura  11-002716  del  31/08/2011  per 
import de 106138,11€ expedida per JOAQUIN LERMA SA

 Decret núm. 3731 Aprovar la relació núm. 081/2011 de factures per l'import de 39,760,89 
€

 Decret núm. 3732 Aprovar la mobilitat de l'empleada JOSEFA GIMENEZ ALCARAZ a 
partir del dia 13/10/11 passarà al departament de Serveis Social com auxiliar administrativa

 Decret núm. 3733 Nomenar funcionaria interina a ROSA ISABEL VIVES SANCHIS com 
a professora per a persones adultes fins el 30/06/2012

 Decret núm.  3734 Realitzar la pròrroga de contractació per un any de JUAN CARLOS 
FUSTER TORRIJOS com a agent d'ADL. exp. EMPA01/2011/81/46

 Decret núm.  3735 Declarar l'obligació legal de JOSE IGNACIO LLORCA BLASCO de 
netejar la parcel·la 29 pol. 7. OE núm. 212/2011

 Decret  núm.  3736  Declarar  l'obligació  legal  de  NOVA  MORAIRA  SA  de  netejar  la 
parcel·la 850 pol. 3. OE núm. 217/2011

 Decret núm. 3737 Declarar l'obligació legal de JOSE ANTONIO NAVARRO CERDA de 
netejar la parcel·la 1092 pol. 9. OE núm. 208/2011

 Decret núm. 3738 Declarar l'obligació legal de GERMAN IBIZA SANJAIME de netejar la 
parcel·la 543 pol. 8. OE núm. 205/2011

 Decret  núm.  3739  Declarar  l'obligació  legal  de  CONSTRUCCIONES  HISPANO 
GERMANAS de netejar la parcel·la 215 pol. 8. OE núm. 204/2011

 Decret  núm.  3740  Declarar  l'obligació  legal  de  CONSTRUCCIONES  HISPANO 
GERMANAS de netejar la parcel·la 499 pol. 8. OE núm. 200/2011

 Decret  núm.  3741  Declarar  l'obligació  legal  de  CONSTRUCCIONES  HISPANO 
GERMANAS de netejar la parcel·la 319 pol. 8. OE núm. 199/2011

 Decret núm. 3742 Declarar l'obligació legal de GERMAN IBIZA SANJAIME de netejar la 
parcel·la 318 pol. 8. OE núm. 198/2011

 Decret núm. 3743 Declarar l'obligació legal de JOSE ESCRIVA FERRANDO Y HNOS de 
netejar la parcel·la 153 pol. 9. OE núm. 192/2011

 Decret  núm.  3744  Declarar  l'obligació  legal  de  CONSTRUCCIONES  HISPANO 
GERMANAS de netejar la parcel·la 626 pol. 8. OE núm. 197/2011

 Decret núm. 3745 Declarar l'obligació legal de LUISA CASELLES VIVES de netejar la 
parcel·la 1633 pol. 10. OE núm. 190/2011

 Decret  núm.  3746  Declarar  l'obligació  legal  de  CONSTRUCCIONES  HISPANO 
GERMANAS de netejar la parcel·la 214 pol. 8. OE núm. 176/2011

 Decret núm.  3747 Declarar l'obligació legal de JUAN ESTRUCH MUÑOZ de netejar la 
parcel·la C/ Simat de la Valldigna, 2. OE núm. 158/2011

 Decret  núm.  3748  Declarar  l'obligació  legal  de  NOVA  MORAIRA  SA  de  netejar  la 
parcel·la 204 pol. 3. OE núm. 139/2011
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 Decret núm. 3749 Ordenar el pagament de les factures REL 078/2011 R i REL 079/2011 R 
per import total de 23018,86€

 Decret  núm.  3750  Ordenar  el  pagament  de  la  factura  DA  3730/11  del  11/10/2011  a 
JOAQUIN LERMA SL per import de 106138,11€

 Decret núm. 3751 Ordenar el pagament de les factures REL 067/2011 R i Altres per import 
total de 3499,46€

 Decret núm. 3752 Ordenar el pagament de les factures REL 037/2011R i altres per import 
de 1085,32€

 Decret  núm.  3753  Donar  de  baixa  al  Padró  Municipal  d'Habitants  a  CONSTANTIN 
COTFASE i ALTRES

 Decret núm.  3754 Canviar la modalitat de llicència de gual permanent a EUROPEA DE 
VEHICULOS LEVANAUTO SL

 Decret  núm.  3755  Concedir  a  PAUL  ALBERT  HENRI  ISERIEF  llicència  de  segona 
ocupació. Exp. 083/2011-LO

 Decret núm.  3756 Concedir a RAFAEL BENITO SANCHEZ llicència d'ocupació Exp. 
0171/2011-LOVP

 Decret  núm.  3757  Concedir  a  JUAN  GARCIA  PERICAS  llicència  d'ocupació  Exp. 
090/2011-LOVP

 Decret núm. 3758 Concedir a VERTCAL CB llicència d'ocupació Exp. 0138/2011-LOVP

 Decret núm.  3759 Concedir a SALVADOR GILABERT MAS llicència d'ocupació Exp. 
0175/2011-LOVP

 Decret  núm.  3760  Concedir  a  CDAD  PROPIETARIOS  CTRA  DENIA  36  llicència 
d'ocupació Exp. 0169/2011-LOVP

 Decret núm.  3761 Autoritzar a la COMISSIÓ DE LA FALLA INSTITUT, representada 
per JOSE V. SERRANO MARTI, a la celebraió del Mig Any de la Falla el 15/10/2011

 Decret núm. 3762 Elevar el contingut de les propostes de resolució a resolució. Aprovar la 
baixa  de  liquidacions  per  import  de  94,30€  de  HEREDEROS  DE  ROSA  PERES 
MAHIQUES (EXP 20010000058889) i RELACIÓ

 Decret núm. 3763 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  a  nom  de  FRANCISCO  ROIG  PASCUAL.  exp. 
20010000057652

 Decret núm. 3764 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana a nom de JULY DOMINIC JOHN. exp. 20010000057643

 Decret núm. 3765 Que no es liquide l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de nat. 
urbana a nom de GRUPO PROMOTOR 3000 MARTIN SL. exp. 20010000058537

 Decret núm. 3766 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  a  nom  de  Mª  JESUS  FERNANDEZ  ALVAREZ.  exp. 
20010000057078
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 Decret núm. 3767 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana a nom de Mª ROSA FRASQUET PEIRO. exp. 20010000058568

 Decret núm. 3768 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana a nom de LAPPATEOS SL. exp. 20010000058505

 Decret núm. 3769 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana a nom de LAPPATEOS SL. exp. 20010000058572

 Decret  núm.  3770  Concessió  tràmit  d'audiència  per  un  termini  de  15  dies  a 
INMACULADA ARCOS MARTINEZ

 Decret núm.  3771 Concessió tràmit d'audiència per un termini de 15 dies a DOMINGO 
MAS PARRA

 Decret  núm.  3772  Concessió  tràmit  d'audiència  per  un  termini  de  15  dies  a  JOSE 
MARTINEZ LOPEZ

 Decret  núm.  3773 Concessió tràmit  d'audiència  per un termini  de 15 dies a SUSANA 
ESCRIVA FAUS

 Decret núm.  3774 Concessió tràmit d'audiència per un termini de 15 dies a D. RAMON 
JORDA BERNABEU

 Decret núm.  3775 Concessió tràmit d'audiència per un termini de 15 dies a D. JESUS 
GONZALEZ BARCHINO

 Decret núm.  3776 Concessió tràmit d'audiència per un termini de 15 dies a Dª SONIA 
SERVER MORERA

 Decret  núm.  3777  Concessió  tràmit  d'audiència  per  un  termini  de  15  dies  a  Dª  Mª 
ANGELES ZOMORA GAZQUEZ

 Decret núm.  3778 Concessió tràmit d'audiència per un termini de 15 dies a Dª JOSEFA 
GREGORI CARMONA

 Decret núm. 3779 Desestimació recurs de reposició contra el Decret núm. 2158/11

 Decret núm.  3780 Atorgar llicència a MONICA GOSP ROJAS ocupació via pública en 
carrer Santa Rosa, 22

 Decret núm. 3781 Denegació llicència urbanística a JOSEFA PONS LLORCA

 Decret  núm.  3782  Assabentar-se  de  la  cessió  de  crèdit  de  GRUAS  Y  TALLERES 
BURGOS SL

 Decret núm. 3783 Autorització a la Comissió de la Falla Conservatori d'Oliva el dissabte 8 
d'octubre sopar del Mig Any

 Decret núm. 3784 Assignació a la Sra. JOSEFA MOLL ENGUIX a la Brigada de Festes de 
l'Ajuntament

 Decret núm. 3785 Desistiment de D. JOSE LLORCA SALORT de la llicència d'ocupació 
de la via pública, C/ Verge del mar, 22.

 Decret núm. 3786 Desistiment de D. MIGUEL LLORCA MAS de la llicència d'ocupació 
de la via pública, C/ Major, 14.
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 Decret núm.  3787 Desistiment de ASOC. CULTURAL EL BASTIDOR de la llicència 
d'ocupació de la via pública, C/ Verge del Rebollet, 3.

 Decret núm. 3788 Desistiment de D. MIGUEL LLORCA MAS de la llicència d'ocupació 
de la via pública, C/ Major, 14.

 Decret  núm.  3789  Desistiment  de  Dª  AMALIA  GUIJARRO  BENITO  de  la  llicència 
d'ocupació de la via pública, C/ Puríssima, 38.

 Decret núm.  3790 Desistiment de D. FRANCISCO JAVIER SALELLES de la llicència 
d'ocupació de la via pública, Passeig Rei D. Juan Carlos I, 5.

 Decret núm. 3791 Desistiment de D. DOMINGO MIGUEL MORERA CAMPS de la seua 
llicència d'obres en c/ Mercat, 4

 Decret núm. 3792 Desistiment de D. MIGUEL PELLICER BERTOMEU de la llicència de 
obres en C/ Ermita, 37.

 Decret núm. 3793 Concessió llicència ocupació via pública en Passeig Rei en Jaume I a la 
Comunitat de Propietaris del carrer Juan Antonio Maians 6 i 8.

 Decret núm. 3794 Concessió a D. JUAN COSTA MOLLA , llicència per ocupació de la 
via pública en Av. del Metge Demetrio Pi, 88.

 Decret núm. 3795 Concessió a COMUNITAT DE PROPIETARIS de llicència d'ocupació 
de la via pública en Carrer Juan Antonio Maians, 6-6.

 Decret núm.  3796 Concessió a Dª MARIA OTILIA NAVARRO SALA de la llicència 
d'ocupació de la via pública en Carrer Sanchis Maians 14.

 Decret núm. 3797 Concessió a D. MANUEL TRAVESI FONFRIA de la llicència per a la 
ocupació de la via pública en Carrer Pintor Sorolla.

 Decret  núm.  3798  Concessió  a  D.  VICENTE  LLOPIS  LLORCA,  llicència  per  a  la 
ocupació de la via publica en Carrer Walt Disney, 1.

 Decret núm. 3799 Emplaçament del Ajuntament d'oliva en qualitat de demandat

 Decret núm. 3800 Imposició a Dª MARIA MOLLÁ LLORCA, sanció per 600 Euros per 
abocar enderrocs

 Decret núm.  3801 Incoació del procediment de responsabilitat patrimonial Ref: 30/11 de 
Matilde Femenia Montagud i designació del instructor.

 Decret núm.  3802 No admetre la sol·licitud de MIRPO per a l'obertura de l'activitat de 
botiga oficina amb exposició i magatzem en c/Conde d'Oliva, núm. 41

 Decret  núm.  3803  Incoar  a  DJIBI  BEYE  exp.  sancionador  54/11  per  venda  sense 
autorització en Av. Muntanyar, s/n el dia 5/08/11

 Decret núm. 3804 Incoar a DIOP exp. sancionador 53/11 per venda sense autorització en 
Verge del Mar, s/n el dia 6/08/11

 Decret núm. 3805 Incoar a Ana Serrano Aguilera exp. sancionador 14/11 per consum de 
begudes alcohòliques en la via pública
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 Decret núm. 3806 Incoar a Mª Carmen Rueda Aguilera exp. sancionador 16/11 per consum 
de begudes alcohòliques en la via pública

 Decret núm. 3807 Incoar a Jose Torres Gila exp. sancionador 15/11 per consum de begudes 
alcohòliques en la via pública

 Decret núm. 3808 Incoar a Jose Hernandez Heredia exp. sancionador 37/11 per consum de 
begudes alcohòliques en la via pública

 Decret núm.  3809 Aprovar la factura CI0523624543 emesa per VODAFONE ESPAÑA 
per import de 2030,37€ pel període de facturació del 26/08/2011 al 25/09/2011

 Decret núm. 3810 Concessió llicència de 1ª ocupació NÚM. URBANISMO 000095/2011 
referida a tres vivendes adossades en el C/ Reies Mags, 25

 Decret núm. 3811 Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS de l'edifici emplaçat al 
carrer Calixt III núm. 9, llicència d'ocupació de la via pública.

 Decret núm. 3812 Concedir al Sr. VICENTE MAYANS ORTOLA, llicència d'ocupació de 
la via pública al carrer Menéndez y Pelayo, 6.

 Decret núm. 3813 Concedir a VERTICAL C.B., llicència d'ocupació de la via pública al 
carrer Francesc Ferrer i Pastor núm. 12.

 Decret  núm.  3814  Concedir  a  PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES OLIVA SA, 
llicència d'ocupació de la via pública al carrer Salvador Mestre Parra núm. 16-18.

 Decret núm. 3815 Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS de l'edifici emplaçat a 
l'Av. Loygorri núm. 3, llicència d'ocupació de la via pública.

 Decret núm. 3816 Concedir al Sr. VICENTE LLOPIS LLORCA, llicència d'ocupació de la 
via pública al carrer Walt Disney núm. 1.

 Decret núm.  3817 Concedir al Sr. FRANCISCO JUST SEMPERE, llicència de primera 
ocupació referida a la vivenda emplaçada al carrer Major núm. 35-2ª-3ª.

 Decret núm.  3818 Concedir al Sr. JESUS JAVIER BARRIGA GRANADELL, canvi de 
titularitat de l’activitat: despatx de pa i bolleria, al carrer Verge del Mar núm. 16,

 Decret  núm.  3819  Concedir  tràmit  d'audiència  de  l'activitat:  pastisseria-cafeteria, 
sol·licitada per PASTISSERIA SALVA OLIVA SL, en el Passeig Joan Fuster núm. 1.

 Decret  núm.  3820  Concedir  tràmit  d'audiència  de  la  activitat:  Clínica  veterinària  amb 
perruqueria canina, sol·licitada per VETSANGIL S.L.P.,  en el carrer Les Fonts núm. 9-
planta baixa esquerra.

 Decret núm.  3821 Baixa gual permanent en VIA DE RONDA, 101 NÚM. PLACA 726, 
Titular MARIA GOSP SERVER

 Decret núm. 3822 Imposició de multes per infraccions de trànsit

 Decret  núm.  3823 Iniciació  procediment  sancionador  per  no  presentació  o  presentació 
incorrecta  de  l’Impost  sobre  l’increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana 
CARMEN VIRGILI SABATER i altres

 Decret  núm.  3824  Iniciació  del  procediment  sancionador  per  infraccions  tributaries 
JOAQUIN HABERICHTER MATTHIAS i altres
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 Decret núm. 3825 Imposició de sanció tributària a ROSARIO LLORET VALLES per no 
presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana 
365,53 Euros.

 Decret núm. 3826 Imposició de sanció tributària a ROSARIO LLORET VALLES per no 
presentació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 300 
Euros

 Decret núm. 3827 Imposició de sanció tributària a INMUEBLES Y CASA DE OLIVA SL 
per  no  presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa 
urbana, 179,68 Euros.

 Decret  núm.  3828 Imposició de sanció tributària a ISABEL TORRES NUÑEZ per  no 
presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana, 
209,61 Euros.

 Decret  núm.  3829 Imposició de sanció tributària a ISABEL TORRES NUÑEZ per  no 
presentació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 300 
Euros.

 Decret  núm.  3830 Imposició de sanció tributària a HILSAN SL per no presentació de 
l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 567,29 Euros.

 Decret  núm.  3831  Imposició  de  sanció  tributària  a  VILEIA  URBANA  SL  per  no 
presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana, 
108,19 Euros.

 Decret  núm.  3832 Imposició de sanció tributària a BORNIG KLAUS DIETER per  no 
presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana, 
299,31 Euros.

 Decret  núm.  3833  Imposició  de  sanció  tributària  a  VILEIA  URBANA  SL  per  no 
presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana, 
110,85 Euros.

 Decret núm. 3834 Imposició de sanció tributària a INMUEBLES Y CASAS DE OLIVA 
SL per no presentació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, 183,27 Euros.

 Decret núm. 3835 Imposició de sanció tributària a ICAPELLINO SEGURIDAD SL per no 
presentació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 81,14 
Euros.

 Decret núm. 3836 imposició de sanció tributària a GUIJARRO GIER VICENTE JAVIER 
per  no  presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa 
urbana, 300,00 Euros.

 Decret  núm.  3837  Imposició  de  sanció  tributària  a  GUIJARRO  GINER  VICENTE 
JAVIER  per  no  presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de 
naturalesa urbana, 33,50 Euros.

 Decret  núm.  3838  Imposició  de  sanció  tributària  a  MOUZOURI  TOUFIK  per  no 
presentació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 300 
Euros.
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 Decret  núm.  3839  Imposició  de  sanció  tributària  a  MOUZOURI  TOUFIK  per  no 
presentació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 24,97 
Euros.

 Decret  núm.  3840  Imposició  de  sanció  tributària  a  TORTOSA  GREGORI  MARIA 
ROSARIO per  no  presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de 
naturalesa urbana, 300 Euros.

 Decret  núm.  3841  Imposició  de  sanció  tributària  a  TORTOSA  GREGORI  MARIA 
ROSARIO per  no  presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de 
naturalesa urbana, 173,81 Euros.

 Decret núm. 3842 Imposició de sanció tributària a MAXIM GEORGE per no presentació 
de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 14,66 Euros.

 Decret núm. 3843 Imposició de sanció tributària a MAXIM GEORGE per no presentació 
de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 300 Euros.

 Decret núm. 3844 Imposició de sanció tributària a PROMOCIONES MIG OLIVA SL per 
no presentació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
40,02 Euros.

 Decret núm. 3845 Imposició de sanció tributària a GARNELO PERICAS SALVADOR per 
no presentació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
61,22 Euros.

 Decret núm. 3846 Imposició de sanció tributària a LARROSA BARRULL SEBASTIAN 
per  no  presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa 
urbana, 50,11 Euros.

 Decret núm. 3847 Imposició de sanció tributària a GRIMWOOD KATHLEEN JUNE per 
no presentació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
300 Euros.

 Decret núm. 3848 Imposició de sanció tributària a GRIMWOOD KATHLEEN JUNE per 
no presentació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
28,45 Euros.

 Decret núm. 3849 Imposició de sanció tributària a ITORRES NUÑEZ ANGEL MANUEL 
per  no  presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa 
urbana, 209,61 Euros.

 Decret núm. 3850 Imposició de sanció tributària a TORRES NUÑEZ ANGEL MANUEL 
per  no  presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa 
urbana, 300 Euros.

 Decret núm.  3851 Imposició de sanció tributària a CHALCUALAN PUEDMAG ELSA 
JUDITH  per  no  presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de 
naturalesa urbana, 300 Euros.

 Decret núm.  3852 Imposició de sanció tributària a CHALCUALAN PUEDMAG ELSA 
JUDITH  per  no  presentació  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de 
naturalesa urbana, 24,97 Euros.
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 Decret núm. 3853 Autoritzar a la PENYA VALENCIANISTA D'OLIVA", la retransmissió 
del partit de futbol entre Bayer i València.

 Decret  núm.  3854 Estimar  la  petició  d'indemnització formulada per  MARIA GLORIA 
PEIRÓ FAUS per l'import de 348,79€ per danys materials. Exp. responsabilitat patrimonial  
22/11

 Decret núm. 3855 Aprovar l'acumulació de les peticions formulades per VICENTE LOPEZ 
CARREÑO i ALTRES ref. a abonament de quantitats deixades de rebre

 Decret núm. 3856 Reconéixer un nou trienni a LYDIA ORTIZ GILABERT

 Decret núm. 3857 Reconéixer un nou trienni a VICENTE EUSEBIO PEREZ JIMENEZ

 Decret núm. 3858 Encomanar a D. JAVIER PARRAGA RIPOLLel control i seguiment de 
la pena imposada a D. MIGUEL LLORCA GARCIA consistent en 31 jornades de treball en 
benefici de la Comunitat.

 Decret  núm.  3859  Autoritzar  a  la  FALLA INSTITUT,  representada  per  FRANCISCO 
JORDÀ CASTILLO, passeig en bicicleta pel terme d'Oliva el 23/10/2011

 Decret núm. 3860 Autoritzar a Mª DOLORES SORIA RUBIO serenata el 20/10/2011

 Decret  núm.  3861  Aprovar  la  concessió  d'ajudes  econòmiques  individualitzades 
sol·licitades a MANUELA UTRERAS TORRES i ALTRES

 Decret  núm.  3862  Aprovar  les  liquidacions  de  la  taxa  de  retirada  de  RSU  de  JOSE 
VICENTE CAÑAMAS CLIMENT i ALTRES per import total de 3172,90€

 Decret núm. 3863 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
JOSE BARRULL CORTES

 Decret  núm.  3864 Aprovar  la  factura  núm.  28-J188-411246 i  ordenar  el  pagament  de 
12,46€ a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA

 Decret núm. 3865 Aprovar el compte justificatiu presentat per la Sra. Alcaldessa MARIA 
CONSUELO ESCRIVÀ HERRÀIZ acreditat  per  justificant  de  pagament  per  import  de 
133,45€

 Decret núm. 3866 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial. exp. 
29/11. Perjudicat: ALEJANDRO FERRER MONTANER

 Decret núm. 3867 Declarar l'obligació legal de VICENTE SALORT SANCHIS de netejar 
la Parcel·la 138 Pol.. 20. OE 154/2011

 Decret núm. 3868 Declarar l'obligació legal de ISABEL MOLTO BENIMELI de podar la 
tanca al C/ Verge del Mar, 107. OE 135/2011

 Decret núm. 3869 Declarar l'obligació legal de FRANCISCO SORIA CLIMENT de netejar 
parcel·la en TERRANOVA UA 3. OE 219/2011

 Decret núm. 3870 Declarar l'obligació legal de SALVADOR PASTOR BORJA i ALTRES 
de picar el revestiment en Ctra. de Gandia, 4. OE 80/2011

 Decret núm.  3871 Concedir  a GABRIEL GIL MESTRE, llicència de segona ocupació. 
Exp. 0105/2011-LO
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 Decret  núm.  3872  Acta  d'obertura  de  documentació  administrativa  presentada  per 
PAVASAL,  ALESA  i  CONSTRUCCIONES  FRANCES  ref.  a  "XARXA  DE 
COL·LECTORES  PLUVIALS  I  AMPLIACIÓ  DE  VORERES  EN  CTRA.  DÉNIA-
RACONADA ERMITES FASE III". exp. OBRESNSP/SEC/2011-01

 Decret  núm.  3873  Concedir  a  MARIA  ISABEL  LLORCA  ALEMANY,  llicència  de 
primera ocupació. Exp. 041/2011-LO

 Decret núm. 3874 Aprovar la factura 0466380079742 i ordenar el pagament de 43,16€ a la 
GENERALITAT  VALENCIANA  per  publicació  al  DOGV  de  l'anunci  del  Projecte 
d'Urbanització Zona Verda UE 2 Sector 1 Rabdells

 Decret núm. 3875 Autoritzar a JUNTA CENTRAL DE GERMANDATS/GERMANDAT 
DEL SANT SEPULCRE, representada per VICENTE SALORT, la cercavila amb banda de 
cornetes i tambors el 23/10/2011

 Decret núm. 3876 Aprovar el reconeixement de serveis previs per un total de 241 dies, amb 
efectes econòmics de l'01/08/2011 a JOSE VICENTE BENITEZ CABALLERO, i establir 
nova data de còmput d'antiguitat el 05/07/2002. Reconéixer nou trienni.

 Decret núm. 3877 Aprovar amb efectes de l'01/11/2011 el dret de ROSA MARIA FUSTER 
SANCHIS a percebre la quantitat mensual corresponent a un trienni grup E i establir data de  
còmput de triennis el 03/03/2008

 Decret núm. 3878 Concedir llicència urbanística a CABLEUROPA SAU obres C/ Pintor 
Sorolla. Exp. 0162/2011-OME

 Decret núm.  3879 Ordenar a MARIA INES MATA LEON la restitució de la vorera al  
Camí Collado, 6. OE 230/2010

 Decret núm. 3880 Ordenar a VICENTE PUIG SENDRA el picat de rampa de formigó a C/ 
Ernesto Paulino, 8. OE 223/2011

 Decret núm. 3881 Ordenar a ROSA i ANGELES PIZARRO PONS la neteja de Parcel·la 
1536 Pol 7. OE 222/2011

 Decret  núm.  3882  Ordenar  a  IBERDROLA  SA  la  neteja  de  Parcel·la  28  Pol  7.  OE 
213/2011

 Decret núm. 3883 Ordenar a FRANCISCO LLECHES PONS la neteja de Parcel·la 608 Pol 
24. OE 218/2011

 Decret núm.  3884 Ordenar a JOSE VICENTE FRASQUET SAVALL eliminació de les 
filtracions en Av. Burguera S/N Càmping Kiko. OE 207/2011

 Decret núm.  3885 Ordenar a NOVA MORAIRA SA la neteja de Parcel·la 53 Pol 3. OE 
216/2011

 Decret núm.  3886 Ordenar a MIGUEL SAVALL MAYANS la neteja de Parcel·la 1537 
Pol 7. OE 221/2011

 Decret núm.  3887 Ordenar a IRENE i VICENTE SALABERT CABRERA la neteja de 
Parcel·la 330 Pol 7. OE 220/2011
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 Decret núm. 3888 Ordenar a ANDRES MEDINA FERNANDEZ la neteja de Parcel·la 28 
Pol 7. OE 211/2011

 Decret núm. 3889 Aprovar la baixa dels valors declarats com incobrables a nom d'ERIC 
LENOIR (EXP CONSTRENNYIMENT 2003EXP2000067)

 Decret  núm.  3890  Aprovar  la  baixa  dels  valors  declarats  com  incobrables  a  nom 
GHEORGHITA FILIMON (EXP CONSTRENNYIMENT 2006EXP20000444)

 Decret núm.  3891 Aprovar la baixa dels valors declarats com incobrables a nom de Mª 
ANGELES SEGARRA TIMOR (EXP CONSTRENNYIMENT 2003EXP20002146)

 Decret  núm.  3892  Aprovar  la  baixa  dels  valors  declarats  com  incobrables  a  nom  de 
CARLOS  ADAN  ZURITA  COLLADO  (EXP  CONSTRENNYIMENT 
2005EXP20000768)

 Decret núm. 3893 Llicència d'obertura d'articles d’esport i comerç menor a favor de JUAN 
LOPEZ DOMENECH en Av. Sisteron/Francisco Brines, 17 (exp. la080/2010)

 Decret núm.  3894 Baixa del gual permanent en Via de Ronda, 101 a nom de MARIA 
GOSP SERVER (EXP V269/2006)

 Decret núm. 3895 Baixa del gual permanent en Via de Ronda, 85 a nom de SALVADOR 
TODOLI TODOLI (EXP V147/2005)

 Decret núm. 3896 Nomenar amb data 20/10/2011 a MARIA ISABEL PEREZ LOPEZ con 
a secretària del Grup Polític PP

 Decret  núm.  3897  Nomenar  funcionaria  interina  a  CRISTINA  MIRAGALL  RIERA 
categoria Treballadora Social fins el 31/12/2011

 Decret núm. 3898 Reconéixer nou trienni a JAVIER FAUS FAYOS

 Decret núm. 3899 Reconéixer nou trienni a JUAN CARLOS FUSTER TORRIJOS

 Decret núm. 3900 Reconéixer nou trienni a ROBERTO BRAVO DIAZ

 Decret núm. 3901 Reconéixer nou trienni a CARMEN MORENO PEREZ

 Decret núm. 3902 Reconéixer nou trienni a JAVIER PARRAGA RIPOLL

 Decret núm. 3903 Reconéixer nou trienni a ANTONI LLOPIS PASTOR

 Decret núm. 3904 Reconéixer nou trienni a MARIA JOSE CANET GASCO

 Decret núm. 3905 Reconéixer nou trienni a MARIA JOSE TOMAS DOMENECH

 Decret  núm.  3906  Acceptar  la  proposta  de  la  Policia  Local  per  realitzar  controls 
d'alcoholèmia el 22/10/2011 y 23/10/2011

 Decret núm.  3907 Autoritzar a l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL RAVAL, representada 
per LOLA FERRER ARQUIJO, cercavila Festa de Halloween el 29/10/2011

 Decret núm. 3908 Ordenar el pagament de les factures REL 028/2011 R i RELACIÓ

 Decret núm. 3909 Acordar l'execució subsidiària dels treballs de demolició de l'edifici C/ 
Sant Jacint, 9 a nom de WILLIAM HARRIS JUNIOR. Exp. Ruïna núm. 2/2004
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 Decret núm.  3910 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'exp. de Protecció de la Legalitat 
Urbanística núm. 36/09 a nom de JULIO PARETS LUCAS

 Decret  núm.  3911 Desestimar  Recurs  de  Reposició  presentat  per  JULIO GONZALEZ 
CALAZA contra DA 1328/11

Assabentada la corporació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica:

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement un prec, arran del tema de la relació de decrets. Sí 
que demanaria que en la relació que se’ns passa, a través dels ordinadors, es posara 
la data del decret, perquè efectivament apareix la referència, siga de l’any, o del que 
siga,  però  per  tal  d’ubicar  realment  quan  estan  firmats  els  decrets,  sí  que 
m’agradaria que en la relació que se’ns passa aparesca, almenys, la data del decret; 
per no haver d’anar cada vegada a Secretaria a demanar els decrets, i vore de quina 
data estem parlant.”

QUART.  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  MUNICIPALS  EN  ELS 
CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES EDUCATIUS D’OLIVA. 

Vista  l’Orde  de  3  de  novembre  de  1989,  de  la  Conselleria  de  Cultura,  Educació  i 
Ciència, per la qual es regula el procediment per a la constitució dels Consells Escolars 
Municipals de la Comunitat Valenciana, en desplegament del Decret 11/1989, de 17 de 
juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Vist el Decret 11/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel 
qual es regulen els Consells Escolars Territorials i Municipals.

Vist  el  Decret  Legislatiu  de  16  de  gener  de  1989,  del  Consell  de  la  Generalitat 
Valenciana,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de  Consells  Escolars  de  la 
Comunitat Valenciana.

Vista la proposta del Sr. regidor Delegat d’Educació,  de designació de representants 
municipals en els consells escolars dels centres educatius d’Oliva.

Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  18  d’octubre  de  2011,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre  la 
designació de referència.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat dels assistents, acorda:
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Primer.-  Designar  com a  representants  de  l'Ajuntament  d’Oliva  les  regidores  i  els 
regidors que es detallen tot seguit, per formar part dels consells escolars dels centres 
educatius públics i privats concertats:

CENTRE EDUCATIU REGIDOR/A
CEIP Alfadalí Andrés Sánchez Gámez (PP)
CEIP La Carrasca Juan Francisco Pi Aparici (PP)
CEIP Hort de Palau Virginia Cotaina Verdú (PP)
CEIP Santa Anna Salvador Escrivá Tormo (PP)
CEIP Verge dels Desemparats Salvador Escrivá Tormo (PP)
CEIP Lluís Vives Rosana Torres Perez (BLOC)
CC El Rebollet Virginia Cotaina Verdú (PP)
CC San Josep de la Muntanya Jesus Aparisi Romero (PP)
IES Gabriel Ciscar Rosa Maria Soria Escriva(PSOE)
IES Gregori Maians Jose Salazar Cuadrado (Gent d’Oliva)
EPA Joanot Martorell Andrés Sánchez Gámez (PP)
EIM El Caragol Virginia Cotaina Verdú (PP)
Conservatori “Josep Climent” Jesús Aparisi Romero (PP)
Escola Infantil La Taronja Yolanda Pastor Bolo (PO)

Segon.- Trametre certificat de l’acord del Plenari als centres educatius públics i privats 
concertats, per al seu coneixement i efectes oportuns.

CINQUÉ.  APROVACIÓ  SUBVENCIONS  ASSOCIACIONS  JUVENILS  ANY 
2011

Vist que, l’Ajuntament d’Oliva té la voluntat de promoure i recolzar l’associacionisme 
juvenil com a factor d’impuls dels valors i principis democràtics.

Vist  que,  amb la  concessió  de  les  pertinents  ajudes,  s’incrementa  la  possibilitat  de 
realitzar activitats adreçades al públic juvenil, apropant-les alhora a tota la ciutadania 
olivera.

Vist  que,  amb  aquest  suport  es  potencien  l’arrelament  i  l’estructuració  de 
l’associacionisme juvenil local.

Vista també la proposta del Sr. Salvador Escrivá Tormo, regidor Delegat de Joventut, 
d’atorgament de subvencions a les associacions juvenils d’Oliva, d’acord amb l’informe 
de l’òrgan instructor del procediment, de data 18 d’octubre del 2011.
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Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  18  d’octubre  de  2011,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre 
l’atorgament de les subvencions de referència.

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

Primer.- Atorgar subvenció o ajuda econòmica, per un import total de 3.200 euros, a les 
següent entitats:

Entitat Quantitat
Creu Roja Joventut 1.600,00 €
Grup Juvenil La Cambra dels Arcs 800,00 €
Moviment Júnior El Fossar 800,00 €

Segon.-  La  justificació  es  realitzarà  d’acord  amb  allò  previst  a  la  Base  13  de  les 
corresponents bases reguladores per a la concessió d’ajudes a entitats  o associacions 
juvenils.

Tercer.- La despesa que suposa aquesta concessió s’imputarà a la partida pressupostària 
324.4890000 del pressupost vigent.

SISE.  APROVACIÓ  CONVENI  D’ÚS  D’INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES 
MUNICIPALS

Vista la proposta de signatura dels convenis de col·laboració per a ús d’instal·lacions 
esportives  municipals  entre  l’Ajuntament  d’Oliva  i  les  entitats  esportives  que  es 
ressenyen més endavant, presentada pel Sr. Salvador Escrivá Tormo, regidor d’Esports.

Vist  que,  l’objecte  d’aquests  convenis  és  l’establiment  d’un  marc  de  col·laboració 
esportiva, tècnica i pedagògica entre l’Ajuntament d’Oliva i els clubs implicats, amb la 
finalitat de desenvolupar activitats esportives adreçades a la població en general, que 
tinguen caràcter formatiu, educatiu i competitiu alhora.

Vistes les obligacions derivades de dita signatura, tant per a l’Ajuntament d’Oliva com 
per a les entitats esportives.

Vistes les diferents clàusules dels convenis, especialment aquelles referides a la seus 
durada, i característiques puntuals de l’ús de les instal·lacions.

Vist  que,  atenent  a  l’objecte  dels  convenis,  no  se’n  preveu  cap  contraprestació 
econòmica.
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Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc  el  dia  18  d’octubre  de  2011,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre  els  
convenis de referència.

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

Primer.-  Aprovar la signatura dels convenis de col·laboració per a ús d’instal·lacions 
esportives municipals entre l’Ajuntament d’Oliva i les entitats esportives que tot seguit 
es relacionen:

Club Triatló Oliva.
Club Bàsquet Oliva.
Club Escacs Oliva.
Club Handbol Oliva.
Colla Esportiva Corriol
Club Petanca Consulado Guillem.
Club Natació Oliva.
Club Atletisme l’Espenta.

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

SETÉ.  DICTAMEN  I  PROPOSTA  D’APROVACIÓ CONVENI  URBANÍSTIC 
TERRENYS “FONT SALÀ”

Abans de donar compte de l’assumpte, es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indica:
 
 Sra.  alcaldessa: “Abans  de  continuar  m’agradaria  comunicar  que  d’acord  amb 

l’article 46, abans de passar a les intervencions, perquè continuaran, de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril,  reguladora de les bases de règim local,  que contempla el  règim de 
funcionament  de les entitats  locals,  i  a causa que aquest Ajuntament  d’Oliva no 
consta amb aquest reglament orgànic del ple, i s’està elaborant per no tindre’n, i ja 
es va comunicar  que es passaria als  diferents  grups polítics perquè pugueren fer 
aportacions i debatre’ls tots ens comú; el que farem serà regir-nos per l’article 92 del 
ROFRLEL, i hi haurà dos torns màxims d’intervenció per cada portaveu sobre un 
mateix tema.”

 Sr. González Martínez: “Disculpe’m però jo li demane que aquesta intervenció que 
faré  siga  extraordinària,  perquè  no  vessarà  estrictament  sobre  el  contingut  del 
conveni, sinó sobre un tema de procediment; i és un aclariment abans de passar al 
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que és el debat i posterior votació del punt, m’agradaria un aclariment per part del 
Sr.  secretari  accidental.  Li  demane especialment  per  favor;  probablement  només 
faça ús d’una intervenció, però si es donara el cas, li demane que tinga en compte 
que aquesta intervenció és una intervenció diguem-ne breu en el sentit de demanar 
aclariments.  En  primer  lloc,  en  la  Comissió  d’Ordenació  del  Territori  aquest 
portaveu ja va advertir que estàvem davant d’un dictamen que s’havia produït en la 
corporació anterior; i els companys ho podran ratificar això. És a dir, en aqueixa 
Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de la comissió anterior, no reflectia 
ni les proporcionalitats dels grups polítics de l’actual plenari, i alguns partits polítics 
simplement no estaven. Es va demanar un aclariment i a la fi es va parlar d’això, 
però no va haver  cap ratificació,  ni  va haver  cap vot,  en cap sentit,  en aqueixa 
comissió; per tant, el primer aclariment que li demane al Sr. secretari és una qüestió 
de  procediment;  si  pel  que  fa  al  procediment  administratiu  d’aquest  punt,  votar 
aquesta proposta de conveni en el ple de hui, sense que haja estat ratificada en la 
Comissió d’Ordenació del Territori és correcte, o no és correcte. I en segon lloc, ja 
vaig advertir que en el mateix dictamen hi havia errors; per exemple, la comissió de 
21 de desembre de 2010, no va dictaminar res; en la comissió de 21 de desembre de 
2010 es va donar informació de l’inici al tràmit d’aquest conveni per a la posterior 
publicació;  i  va ser en una comissió posterior,  en abril,  que es va votar  i  es va 
dictaminar aquest conveni. Vull dir, no es va dictaminar el 21 de desembre, això va 
ser l’inici del tràmit, sinó que després de la publicació, que va tindre lloc en febrer o 
març, no recorde bé, es va dictaminar en abril. Ho dic perquè en els antecedents de 
la proposta d’acord que hui es porta a votació no és correcta la informació que es 
dóna. Jo ja ho vaig advertir en la comissió corresponent, i hui se’ns torna a elevar el  
dictamen amb els mateixos antecedents, que insistesc, no són correctes.”

 Sr. secretari accidental: “Pel que fa a l’última qüestió, la comissió que va emetre el 
dictamen és de 24 de març de 2011. Efectivament, potser està mal redactat, el 21 de 
desembre sí que es degue donar informació per a un tràmit d’informació pública; 
però  el  dictamen  aquest  és  de  24  de  març  de  2011,  una  vegada  realitzada  la 
informació pública sense cap al·legació en contra respecte del conveni. I pel que fa a 
la primera qüestió, he de dir que allò correcte és que aquest dictamen no haguera 
sigut  una  mera  còpia  del  dictamen  de  24 de març,  que hauria  d’haver  sigut  un 
conveni nou, que hauria pogut ser simplement ratificar-se en el contingut d’aquest 
mateix dictamen. No és procediment correcte; en això té vosté raó. Això no obstant, 
caben  dues  alternatives.  O  deixar-ho  sobre  la  mesa  perquè  se  seguesca  el 
procediment correcte, o portar-ho a aquest ple i que siga aquest ple qui ratifique 
aquest contingut del dictamen. Podria plantejar-se com un assumpte extraordinari, si 
els  membres  del  ple  vulgueren.  Allò correcte,  ja  li  dic  que  té  vosté  raó,  que la 
comissió,  i  més  si  vosté  va  advertir  aquesta  circumstància  en  la  comissió,  que 
s’haguera emés un dictamen. Ja que és un dictamen de 24 de març, que ve d’una 
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corporació anterior, i efectivament no té per què coincidir els membres, ni en la seua 
proporcionalitat, ni en la seua identitat.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement ratificar-me en l’exposició que ha fet el regidor del 
Bloc-Compromís,  en el  sentit  que nosaltres  ja vam manifestar  també en aqueixa 
Comissió d’Urbanisme,  que nosaltres  no érem membres  de la  corporació  com a 
Proyecto  Oliva,  i  per  tant  no  ens  sentíem vinculats  per  aqueix  dictamen,  i  que 
consideràvem que no era el procediment adequat.”

A proposta de la Sra. alcaldessa, el Ple de l’Ajuntament acorda deixar aquest assumpte 
sobre la mesa.

VUITÉ.  DICTAMEN  I  PROPOSTA  REVISIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU. NORMATIVA HOTELERA. INICI DEL TRÀMIT.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el dia 29 de juliol del 2011, va 
adoptar acord d'aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU, consistent a 
addicionar  una  normativa  específica  per  a  l'ús  hoteler,  instrumentant  mesures 
administratives de foment i promoció de la implantació i funcionament d'aquest tipus 
d'activitats  mitjançant  l'aplicació  de  mesures  i  actuacions  d'índole  urbanístic  i 
constructiu i d'índole o naturalesa tributària.

La dita aprovació, així com el text íntegre del seu articulat, es va publicar en el BOP 
núm. 230, de 28 de setembre del 2010.

Revisada novament dita normativa es comprova la necessitat de rectificar determinats 
textos  per  a  corregir  errors,  matisar  l'aplicació  correcta  de  l'articulat,  i  adaptar 
determinats paràmetres en coherència amb allò exigit en altres Normes locals, i  s’ha 
proposat la redacció següent:

“TÍTOL VI. RÈGIMS ESPECIALS
ARTICLE 367. DEFINICIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ
1. La present normativa addicional, modificativa de la Normativa del vigent Pla General, serà 

aplicable, únicament i exclusivament, a l'ús hoteler, entenent per tal:
a) Aquelles construccions i instal·lacions afectades expressament al dit ús i que es destinen 

exclusivament a l'allotjament turístic temporal.
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b) Les  dites  construccions  constituiran  l'objecte  d'una  explotació  mercantil  autoritzada 
administrativament i emparada per les corresponents llicències per al seu funcionament.

c) Amb caràcter general, serà aplicable a aquelles edificacions i instal·lacions previstes en 
l'article 2n del Decret 153/1993, de 17 d'agost de la Conselleria d'Indústria, Comerç i 
Turisme, i en l'article 2 del Decret 91/2009, de 3 de juliol, sempre que es tracte de bloc 
de vivendes turístiques que comprenga la totalitat d'un edifici integrat per apartaments o  
que complint  amb els  requisits  i  serveis  addicionals  regulats  per  tal  norma puguen 
qualificar-se com apartotel, amb exclusió expressa de la resta de modalitats de blocs de 
vivendes turístiques i els conjunts turístics.

Les edificacions i instal·lacions destinades a allotjament turístic rural interior, campaments 
de turisme, motels, pensions, residències d'estudiants, colònies de vacances, residències de 
tercera edat i geriàtrics, residències de naturalesa sanitària, balnearis, etc. es regularan per la  
normativa  general  del  Pla  General  i  la  normativa  autonòmica  o  estatal  que  els  resulte 
aplicable, i queden excloses de l'aplicació de la present normativa, sense perjudici que tals  
edificacions i usos, o algunes d'elles, puguen ser objecte d'algun tipus de mesura de benefici  
de  caràcter  tributari,  sempre  que  es  contemple  amb  tal  caràcter  en  la  corresponent  
Ordenança Fiscal Municipal, en allò que afecta el règim de l'obtenció de llicències per a  
obres i l'activitat.
La present Normativa és aplicable, en l'àmbit on explícitament s'indica en les mateixes, per  
a  cada  una  de  les  tipologies  edificatòries,  i  en  qualsevol  àmbit  on  així  ho  permeta 
l'Ordenació  urbanística,  amb caràcter  preferent,  i  li  serà  aplicable  el  règim especial  de 
bonificació de tributs que, per a este ús, es contempla en l'article 9é de les presents Normes.

ARTICLE 368. ÚS HOTELER EN TIPOLOGIA AÏLLADA.
1. Esta Norma específica per a l'ús hoteler no serà aplicable en aquelles parcel·les compreses 

en una franja de 200 m terra a dins, a partir de la línia de domini públic marítim terrestre.
2. Les  condicions  de  les  edificacions  acollides  a  esta  Norma  addicional,  s'ajustaran  a  les 

condicions generals de l'ús dominant de la Zona Urbanística, Unitat d'Actuació o Sector on 
es troben, amb les excepcions següents:
a) Les  edificacions  podran  incrementar  en  una  planta  més,  quan  el  nombre  de  les  

autoritzades per la normativa general siga de fins a tres plantes (planta baixa més dos) i  
en  dos  plantes  més,  quan  el  cas  general  permeta  més  plantes.  L'altura  màxima  de 
cornisa podrà incrementar-se sobre la màxima autoritzada amb caràcter general en (N x 
3.10) m. (sent  N el  nombre de plantes afegides sobre el  nombre màxim de plantes  
autoritzades amb caràcter general).

b) La distància a límits que hagen de guardar les plantes autoritzades per la normativa amb 
caràcter general, es veurà incrementada en 3 metres sobre que haja de guardar-se amb 
caràcter  general;  excepte  la  planta  semisoterrani,  que  haurà  de  guardar  almenys  la 
distància a límits exigits  amb caràcter  general.  Cada planta afegida sobre el  màxim 
autoritzat amb caràcter general es permetrà de manera que (sense comptar baranes de 
protecció front a la caiguda des de terrasses de coberta) no invadesquen el pla imaginari  
ideal de 45 graus que passe per la línia d'intersecció del pla vertical que defineix la  
distància a límits exigits a l'edificació fins al nombre de planta autoritzat amb caràcter 
general i del pla horitzontal que defineix l'últim forjat en funció de l'altura de cornisa 
màxima autoritzable.
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c) L'ocupació màxima de parcel·la serà l'exigida per la normativa de la Zona Urbanística,  
Unitat  d'Actuació o Sector  on es trobe l'edificació;  però,  l'ocupació de parcel·la,  en 
zones d'ús dominant residencial, no serà en cap cas superior al 50%. 

d) El nivell de la rasant que es prenga com a referència per a la consideració de l'altura de 
cornisa, així com per a la definició de planta semisoterrani i de planta baixa, se situarà a 
cota 3.25m sobre el nivell de la rasant de la vorera existent. 

La solera de la planta semisoterrani haurà de situar-se sempre per damunt de la rasant de la  
vorera i l'altura lliure de la mateixa serà com a mínim de 3.50 metres, almenys en el 70% 
d'ocupació real de la mateixa. 

3. Quant  al  còmput  de  l'edificabilitat  neta  sobre  parcel·la  caldrà  ajustar-se  al  que  disposa 
l'article  70  de  les  Normes  Urbanístiques  del  PGOU  d'Oliva  “edificabilitat  neta  sobre 
parcel·la”, amb les particularitats següents:
a) En la planta semisoterrani podran ubicar-se les zones destinades a ús comú pròpies del  

servei  d'hotel,  com ara  menjadors,  cuines,  salons,  establiments  comercials,  vestíbul 
general d'accés, cambra de planxa, cambra de maquinària, instal·lacions i semblants,  
així com les escales i corredors d'accés exclusiu a les mateixes, no sent computable a 
l'efecte  d'edificabilitat.  Ara  bé,  computaran  a  l'efecte  d'edificabilitat  les  zones 
comercials dels hotels que siguen un servei afegit i no exclusiu de l'hotel.

b) Les  terrasses  cobertes  i  sense  tancament  perimetral  no  computaran  a  l'efecte  
d'edificabilitat  fins  una  superfície  màxima  equivalent  al  trenta  per  cent  (30%)  de 
l'edificabilitat computable total, realment consumida.

4. Aparcaments:
Les reserves obligatòries d'aparcaments en parcel·la privada seran: 
Per cada habitació-dormitori, una plaça, si en l'hotel es construeixen menys de deu unitats. Si es  
construeixen més unitats, es reservarà una plaça més, addicional, per cada conjunt complet de  
quatre habitacions-dormitori.
Per a altres usos compatibles caldrà ajustar-se al que disposa el vigent Pla General d'Ordenació 
Urbana.

ARTICLE 369. ÚS HOTELER EN TIPOLOGIA ENTRE MITGERES.
1. Esta Norma específica per a l'ús hoteler no serà aplicable en aquelles parcel·les compreses 

en una franja de 200m terra a dins, a partir de la línia de domini públic marítim terrestre,  
així com en les Zones urbanes delimitades com “Nucli Històric” (que coincideix amb la  
delimitació del Nucli Antic aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 28 de setembre de 
1995), “Ampliació de Casc” i “Articulació Eixamplament” en la Revisió del Pla General (en 
fase de gestió).

2. Les  condicions  de  les  edificacions  acollides  a  esta  Norma  addicional,  s'ajustaran  a  les 
condicions generals de l'ús dominant de la Zona Urbanística, Unitat d'Actuació o Sector on 
es troben, amb les excepcions següents:
a) A partir  de la màxima altura edificable,  en les edificacions acollides a l'Ús Hoteler 

Exclusiu, es permetran plantes escalonades, de manera que no invadesquen el pla ideal 
de 45 graus que passa per la línia d'intersecció del pla de façana i del pla de l'últim  
forjat permés amb caràcter general. En concret, es podrà incrementar una planta més, 
quan el  nombre de les  autoritzades  per  la  normativa general  siga,  almenys,  de  tres 
(planta baixa més dos) i en dos plantes més, quan el cas general permeta més plantes. 
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Cada  planta  afegida,  sobre  l'altura  de  cornisa,  presentarà  una  altura  màxima  total 
buit/ple de 3.10 m.

b) La superfície ampliable sobre la màxima altura edificable, segons el paràgraf anterior 
del  present  apartat,  no podrà superar la superfície dedicada a zones destinades a ús  
comú pròpies del servei d'hotel,  com ara menjadors, cuines, salons, vestíbul general 
d'accés, cambres de planxa, cambres de maquinària, instal·lacions i semblants, així com 
les escales i corredors d'accés exclusiu a les mateixes, siga la que siga la planta on 
s'ubiquen.

3. Aparcaments:
Les reserves obligatòries d'aparcaments en parcel·la privada seran: 
Per cada habitació-dormitori, una plaça, si en l'hotel es construeixen menys de deu unitats. Si es  
construeixen més unitats, es reservarà una plaça més, addicional, per cada conjunt complet de  
deu habitacions-dormitori.
Per a altres usos compatibles caldrà ajustar-se al que disposa el vigent Pla General d'Ordenació 
Urbana.

ARTICLE 370. NORMES COMUNES
1. De les llicències que atorgue l'Ajuntament quedarà constància en el Registre de la Propietat, 

per mitjà d'anotació en els Fulls registrals corresponents a la finca afectada. En la mateixa es 
deixarà constància que les construccions i instal·lacions destinades a l'ús hoteler quedaren 
necessàriament afectades a tal ús per la totalitat del període d'amortització de l'immoble, 
fent-se extensiva aquesta afectació i vinculació a la total superfície de la parcel·la en què 
s'emplace  l'edificació,  sense  que  la  resta  de  la  parcel·la  puga  ser  objecte  de  posteriors 
segregacions ni destinada a usos distints de l'hoteler.

2. Transcorreguts més de vint anys, des de la data de concessió de la llicència de l'activitat, i  
amb caràcter excepcional, les construccions i instal·lacions afectades a l'ús hoteler, podran 
destinar-se  a  altres  usos  d'interés  social,  com  ara  residències  d'ancians,  centres  de 
rehabilitació  sanitària,  i  altres  de  similars,  compatibles  amb  l'estructura  tipològica  de 
l'immoble, sempre que es justifique el canvi d'ús i el mateix es considere convenient per 
part de l'Ajuntament. En cap cas podran destinar-se a ús residencial de vivenda.

3. L'Ajuntament d'Oliva, a través de la modificació de les corresponents ordenances fiscals, 
podrà aprovar un règim especial de bonificació de tributs sobre l'activitat hotelera exclusiva,  
sobre el concepte de Béns Immobles i sobre Taxes per l'expedició de les llicències.”

Atés que, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió que va tindre 
lloc el dia 19 d’octubre de 2011, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord 
en relació a la normativa que ens ocupa.

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

Primer.- Aprovar  inicialment  la  modificació  del  Pla  General  d'Ordenació  Urbana, 
consistent a addicionar una normativa específica per a l'ús hoteler, amb la redacció que 
conté el present Acord.
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Segon.- Disposar el sotmetiment de la present modificació a un període d'informació 
pública d'un mes, en la forma prevista en l'article 94 en relació amb els articles 83.2 a)  
de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, amb caràcter previ a la seua aprovació definitiva.

NOVÉ.  PROPOSTA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  PGOU.  AUGMENT 
EDIFICABILITAT ÀMBIT POLIESPORTIU. INICI TRÀMIT.

Vista  la  proposta  de  modificació  puntual  de  les  Normes  Urbanístiques  del  PGOU, 
consistent  a  augmentar  l'edificabilitat  màxima  permesa  tant  en  el  sòl  pertanyent  al 
Sistema Local  determinant  de  l'Estructura  General  i  Orgànica  del  Territori:  Dotació 
Esportiva, com al Sistema General d'Espais Lliures amb qualificació de parc Esportiu i 
a eliminar la limitació de l'altura màxima en aquest últim àmbit, per la qual cosa es 
proposa substituir l'actual redacció del punt 3 de l'article 166 i els apartats a) i b) del 
punt 2 de l'article 310 per la següent:

“ARTICLE 166
3.- Edificabilitat neta sobre parcel·la.
Únicament es fixa en els  casos de Dotacions Esportives una edificabilitat  màxima de 0'295 
m2/m2.

ARTICLE 310 
2.- Les àrees destinades a espais esportius, sense perjudici d'allò que s'ha especificat en l'article  
anterior, compliran les condicions següents:

a) Altura màxima: Serà la necessària per al finalitat a què es destine.
b) Edificabilitat màxima: 0'295 m2/m2.”

Atés  que  la  Comissió  Informativa  d’Ordenació  del  Territori,  en  reunió  de  data  19 
d’octubre de 2011, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord sobre aquesta 
modificació.

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

 Sr.  González  Martínez: “Alguna  qüestió  ja  l’ha  resolta  el  secretari,  però 
precisament  allí,  en  la  Comissió  d’Ordenació  del  Territori,  vam votar  el  Bloc-
Compromís  a  favor;  és  una  demanda  de  l’ALEEO,  i  pensem que  no  pot  estar 
bloquejat  el  futur  d’instal·lacions  esportives  allí,  o  de  cobriment  de  pistes  al 
polisportiu; però vam votar a favor condicionat al fet que hi haguera dos informes, o 
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un informe, que esclarira una cosa que acaba d’esclarir el secretari, i és el tema de la 
competència de l’ajuntament per augmentar l’edificabilitat; i en segon lloc, que és 
una qüestió que no s’ha tractat,  si això condicionava,  pels antecedents que ja ha 
hagut en aquest ajuntament, el fet d’haver de fer una transferència d’edificabilitat 
d’altres parcel·les municipals a la parcel·la on s’ubica el polisportiu. Vam demanar 
aqueixos informes, i no en han arribat; però en fi,  si el secretari ens pot esclarir  
aquesta segona qüestió, nosaltres ens ratifiquem en el vot favorable.”

 Sr. secretari accidental: “Es va presentar en la comissió un primer informe, crec 
que subscrit per l’arquitecte, en què s’exposava tot el sostre edificable que hi ha 
consumit  en el  polisportiu,  s’exposava una série  de necessitats  d’instal·lacions,  i 
quin  seria  el  sostre  edificable  que  faria  falta  per  poder  assumir  aquestes  noves 
instal·lacions. Pel que fa al tema aquest, sí que està fet l’informe jurídic, està ací en 
l’expedient, i en ell es diu en el punt tercer, que aquest increment d’aprofitament, en 
tractar-se d’un sòl dotacional públic, d’ús esportiu, que afecta sòl classificat com a 
sistema  general,  sistema  local,  no  necessita,  a  judici  de  qui  informa,  de  cap 
compensació a base d’increment  de sòl dotacional,  ni  cap tipus de transferència, 
com s’ha dit.  Sí que caldria si aquest increment afectara un sistema que no fóra 
estructural, que estiga dins d’un sector, i que sí que afectaria a l’aprofitament de 
particulars; aleshores sí que caldria fer algun tipus de transferència; però en aquest 
cas, no.”

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

Primer.- Aprovar  inicialment  la  modificació  del  Pla  General  d'Ordenació  Urbana, 
consistent a substituir l'actual redacció del punt 3 de l'article 166 i els apartats a) i b) del 
punt 2 de l'article 310 de les Normes Urbanístiques per la que es detalla en el present 
acord.

Segon.- Disposar el sotmetiment de la present modificació a un període d'informació 
pública d'un mes, en la forma prevista en l'article 94 en relació amb els articles 83.2 a)  
de  la  Llei  16/2005,  de  30  de  desembre,  amb  caràcter  previ  a  la  seua  aprovació 
provisional.

DESÉ.  PROPOSTA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  PGOU.  REDELIMITACIÓ 
NUCLI ANTIC D’OLIVA.

Vista la proposta de modificació puntual del PGOU, consistent a ajustar la delimitació 
del “Nucli Antic de la Ciutat d'Oliva” al Pla d'Alineacions i Rasants i altura edificable 
del Pla General d'Ordenació Urbana.
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Resultant, que el C/ García Ordóñez presenta una sèrie de volums construïts, que es 
corresponen amb els corrals de les cases passants al C/ Sant Bernat, els quals invadeixen 
l'ample de carrer previst en el Pla General d'Ordenació Urbana, aprovat per la Comissió 
Provincial d'Urbanisme el 30 de novembre de 1982.

Resultant, que en el P-5 de “Alineacions i Rasants i Altura edificable” del PGOU es 
grafia les alineacions oficials d'ambdós fronts d'edificació que conformen el dit carrer, 
de manera que retallen aquestos volums construïts en la mesura que les sobrepassen.

Considerant, que la Modificació del PGOU de 1995 que va delimitar el “Nucli Antic de 
la Ciutat d'Oliva” va incloure l’illa on es troben les cases amb corrals afectats per les 
alineacions oficials imposades pel PGOU.

Vista la necessitat d’ajustar a les referides alineacions oficials la delimitació del Nucli 
Antic d'Oliva.

Atés  que  la  Comissió  Informativa  d’Ordenació  del  Territori,  en  reunió  de  data  19 
d’octubre de 2011, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord sobre aquesta 
modificació.

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

 Sr. González Martínez: “Simplement, sabem que consta així en la proposta, però 
ens  agradaria  fer-ho  constar  en  l’acta  d’aquest  plenari;  nosaltres  votem 
favorablement, però queda clar que aquesta modificació afecta, simplement, al que 
són els elements o els corrals que ixen cap al carrer de Garcia Ordóñez. Així se’ns 
va dir en la comissió, i nosaltres, per tant, vam demanar expressament que no es 
tocara el carrer sant Bernat, i que continuara entrant dins del que és el nucli antic.  
Com se’ns va dir que era així, se’ns va assegurar, i  així  apareix en el  dictamen, 
nosaltres votarem a favor.”

 Sr. Pi Aparici: “Efectivament aqueix era un dels propòsits, però també l’equip de 
govern estava conscienciat de més problemàtiques que té aqueix carrer, i aquesta 
estructura d’hàbitat. Una era la perillositat, ja que en aqueixa galta del carrer no hi 
ha voreres, i efectivament els corrals tenen un manera d’estar construïts molt antiga, 
i  estant  deteriorats  i  pot haver  accidents;  com que en si  mateix  la vorera també 
protegeix el vianant d’un segon problema que es manifestava en aqueix carrer és la 
quantitat de vehicles que està absorbint cap a l’interior de la població. En funció 
d’aqueixes  dues  responsabilitats  que  enteníem  des  de  l’equip  de  govern,  hem 
proposat  aquesta  modificació  de  la  línia,  que  òbviament  no  a  afecta  a  la  resta 
d’immoble, que sí que està protegit en el casc antic.”
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 Sr. González Martínez: “Per això nosaltres, que compartim aqueixa problemàtica, 
votarem a favor. Sí que m’agradaria indicar que en aqeust casa, i li ho agraesc al 
regidor d’Ordenació del Territori,  aquest dictamen sí que ha arribat amb tots els 
informes que tocava, informes molt complets a més; nosaltres pensem que aquest 
punt ha arribat com tocava.”

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

Primer.- Aprovar  inicialment  la  modificació  del  Pla  General  d'Ordenació  Urbana, 
consistent  a  ajustar  la  delimitació  del  “Nucli  Antic  de  la  Ciutat  d'Oliva”  al  Pla 
d'Alineacions i Rasants i Altura Edificable del Pla General d'Ordenació Urbana, en la 
forma grafiada en plànol annex al present Acord.

Segon.- Disposar el sotmetiment de la present modificació a un període d'informació 
pública d'un mes, en la forma prevista en l'article 94 en relació amb els articles 83.2 a)  
de  la  Llei  16/2005,  de  30  de  desembre,  amb  caràcter  previ  a  la  seua  aprovació 
provisional.

Tercer.- Suspendre  l'atorgament  de  llicències  d'edificació  i  demolició  en  les  àrees 
compreses en la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, en allò que afecte a 
l’objecte de tal delimitació, de conformitat amb el que disposa l'article 101 de la Llei 
16/2005, de 30 de desembre.

ONZE.  PROPOSTA  DE  CESSIÓ  DE  LÍNIA  SUBTERRÀNIA  DE  MITJA 
TENSIÓ

Vist l’informe de l’enginyer tècnic municipal, de data 7 d’octubre de 2011, sobre cessió 
de línia subterrània de mitjana tensió, destinada a alimentar el centre de transformació 
del Centre Polivalent Sociocultural.

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

 Sr. González Martínez: “Sr. secretari, o Sra. alcaldessa; aquest punt entenem que 
s’ha de votar la urgència, o la inclusió, perquè no és un dictamen que vinga d’una 
Comissió d’Ordenació del Territori. Per qüestió de procediment. És un aclariment.”

 Sr. secretari accidental: “No va anar a cap comissió, però estava inclós; me’l van 
donar com a inclós en l’ordre del dia. S’ha posat. Urgent, urgent. És la urgència que 
puga  haver  de  poder  dotar  de  llum  el  centre  polivalent.  No  sé  ara  per  què. 
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Possiblement és perquè l’informe es va fer amb posterioritat a la data de la comissió; 
no ho sé.”

 Sr. Pi Aparici: “Des de l’equip de govern entenem que sí que té una certa urgència 
perquè justament el centre polivalent està inaugurat; i és un centre que oficialment 
segons la seua nomenclatura, polivalent, ha de valdre per a moltes coses; necessita 
de la infrastructura de la llum; i perquè puga arribar s’ha de fer aquest soterrament 
de la línia, que després s’ha de cedir a Iberdrola.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres,  des del Bloc-Compromís,  no qüestionem la 
bondat i la necessitat del projecte. Simplement era una qüestió d’aclariment, perquè 
no és un dictamen. Normalment els dictàmens arriben des de les comissions, i en 
vore que ací no era un dictamen, per si calia alguna cosa, per no clavar la pota en 
temes de procediment. Simplement era això. Si no cal, doncs no cal. Nosaltres estem 
d’acord també en si en el punt.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres, Proyecto Oliva, a pesar de no haver-se dictaminat 
considerem que sí que és urgent dotar de la línia, i per tant no posarem cap obstacle 
perquè puga votar-se en aquest plenari.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, després de ratificar la inclusió de 
l’assumpte en l’ordre del dia, aprova el contingut de l’informe tècnic, i consegüentment 
acorda la cessió del centre de transformació de referència, l’autorització a l’Alcaldia per 
a realitzar els tràmits de la cessió, i la carta tipus per a la cessió, en els termes que tot  
seguit s’indica:

“MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ,  alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament 
d’Oliva, en compliment d’allò acordar en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 
27 d’octubre de 2001,

CEDEIX a Iberdola Distribución Eléctrica SAU les instal·lacions que consisteixen a

- Línia subterrània de mitjana tensió

per tal de dotar de subministrament elèctric  el  centre  de transformació,  de titularitat 
municipal, emplaçat al carrer de Martí i Pol, núm. 4, del municipi d’Oliva (València), 
per a una potència de 400 kVA garantint el seu bon funcionament i reparació a càrrec 
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nostre  durant  el  període  d’un  any,  a  partir  de  la  data  d’acceptació  per  Iberdrola 
d’aquestes instal·lacions.

La cessió es realitza lliure de càrregues i gravàmens, sense pagaments pendents per cap 
concepte i sense que IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU se subrogue 
en cap obligació personal  que el  cedent,  AJUNTAMENT D’OLIVA, haguera pogut 
contraure amb persones físiques, jurídiques o administració.”

DOTZE.  DICTAMEN  I  PROPOSTA  DE  NOMENAMENT DELS  MEMBRES 
DEL CONSORCI TURÍSTIC-CULTURAL DE LA SAFOR.

Vist que, el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, en sessió ordinària de 24 de setembre de 2009, 
va aprovar els Estatuts del Consorci Turístic-Cultural de la Safor.

Vist que, en l’article 1 dels esmentats estatuts es determina que “La Mancomunitat de 
Municipis de la Safor, l’Ajuntament de Gandia, l’Ajuntament d’Oliva, l’Ajuntament de 
Tavernes  de  la  Valldigna  i  la  Federació  d’Associacions  d’Empresaris  de  la  Safor 
(FAES) es constitueixen en consorci, a l’empara de tot allò que es disposa en l’article 87 
de la Llei  7/85,  Reguladora de les Bases de Règim Local,  i  la Llei  4/99, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

Vist  que,  en  l’article  4,  es  determina  que  “Constitueix  el  fi  essencial  del  Consorci 
Turístic-Cultural de la Safor la promoció i el foment del turisme en el territori delimitat 
pels termes territorials dels municipis d’Alfauir, Almiserà, Almoines, l’Alqueria de la 
Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, 
Castellonet de la Conquesta, Daimús, la Font d’en Carròs, Gandia, Guardamar de la 
Safor,  Llocnou  de  Sant  Jeroni,  Miramar,  Oliva,  Palma  de  Gandia,  Palmera,  Piles, 
Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la 
Valldigna, Xeraco i Xeresa.”

Vista la petició, de data 12 de juliol de 2011, del president del consorci, de renovació 
dels membres que li corresponen a l’Ajuntament d’Oliva en qualitat de vocals, i que 
d’acord amb l’article 8 dels estatuts al·ludits és de dos, i que “La duració del mandat del 
vocals  serà  de  quatre  anys,  coincidint  amb  la  duració  dels  ajuntaments  i  de  la 
Mancomunitat. Això no obstant, els vocals cessaran en perdre la condició representativa 
en virtut de la qual hagueren estat designats.”

Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el 
dia 20 d’octubre de 2011, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord sobre 
el nomenament de referència.
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Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra.  Morell  Gómez: “Nosaltres,  com  hem  fet  fins  ara,  per  coherència  i  per 
responsabilitat, votarem a favor. Ja hem manifestat en diverses ocasions que el Grup 
Socialista no serà un impediment per a la constitució de cap òrgan, siga consultiu o 
de govern. En aquest cas mantenim la mateixa postura. Considerem que és normal 
que per al consorci turístic i cultural les persones designades siguen el regidor de 
Turisme i el regidor de Cultura. Per això, el nostre grup votarà a favor.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Gent d’Oliva s’abstindrà en aquest punt; i és evident que 
s’abstindrà perquè és una decisió del mateix govern, que és qui designa, fins i tot 
nomena els  regidors delegats  pertinents;  i  ara  també fa els  nomenaments  perquè 
represente en aquest consorci turístic i cultural de la Safor; i per tant entenem que és 
una pura gestió i responsabilitat  del govern, el fet de nomenar i encarregar a les 
persones escaients que estiguen representades en aquest consorci. Per tant, en aquest 
aspecte, lluny d’entrebancar la gestió del govern municipal, però és evident que no 
tenim cap responsabilitat en la decisió del govern, i no podem votar a favor, si no 
abstindre’ns.”

 Sr. González Martínez: “Com que s’està explicant el vot, nosaltres ens abstenim, 
continuarem  amb  el  vot  de  la  comissió;  però  aquesta  abstenció  tampoc  s’ha 
d’entendre com una oposició; per això ens abstenim, i per això no votem en contra. 
Entenem, en el mateix sentit que s’ha manifestat el portaveu del Gent d’Oliva, que 
amb aquesta abstenció nosaltres deixem fer al govern, és una qüestió del govern, i 
no entrebanquem el nomenament dels dos regidors en el consorci turístic i cultural.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Proyecto Oliva també va manifestar en el comissió l’abstenció, 
i  en el  sentit  que pensàvem que és  una decisió  del  govern;  la  respectem,  no la 
compartim, però en tot cas és una decisió que el govern ha de tirar endavant i per 
tant nosaltres ens abstindrem.”

 Sr. Pi Aparici: “La meua intervenció únicament és de caràcter ortogràfic. Han posat 
el segon cognom meu és el del Sr. Jesús Aparisi, voldria que constar el meu, que es 
pronuncia amb essa, evidentment, però s’escriu amb ce.”

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. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis,  Sra.  Mañó  Peris,  Sra.  Morell  Gómez,  i  l’alcaldessa  Sra.  Maria  Consuelo 
Escrivá Herraiz (12 vots favorables: 7 del Grup PP, 5 del Grup Socialista,); i l’abstenció 
dels  regidors  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 (8 
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abstencions: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 del Grup MGd’O), 
acorda:

Primer.- Designar  com  a  representants  de  l’Ajuntament  d’Oliva  en  el  Consorci 
Turístic-Cultural de la Safor, el Sr. regidor delegat de Cultura, Sr. Juan Francisco Pi 
Aprici, i el Sr. regidor delegat de Turisme,. Sr. Vicente Morera Romaguera, amb una 
durada  de  mandat  de  quatre  anys,  sempre  que  conincidesca  aquest  període  amb  la 
durada de l’Ajuntament d’Oliva i de la Mancomunitat, i tenint en compte que aquestos 
vocals cessaran en cas de perdre la seua condició representativa.

Segon.- Trametre  certificat  de  l’acord,  amb  la  documentació  pertinent,  a  la 
Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes oportuns.

TRETZE.  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA I L’ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO.

Vist el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’associació de 
Motoclub Motolio.

Atés que del text es desprén la potenciació dels visitants de la Fira del Motor d’Oliva 
2011, mitjançant la celebració d’una matinal motera el dia 26 de juny, amb exhibició 
motociclista, recorregut per la ciutat i platja, i diversos actes més. 

Atés  que  l’esborrany  del  conveni  ha  estat  dictaminat  per  la  Comissió  Municipal 
Informativa de Foment Econòmic, en la reunió de 20 d’octubre de 2011.

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’associació 
de Motoclub Motolio, en els termes establerts en el text següent:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  I 
L’ASSOCIACIÓ  MOTOCLUB  MOTOLIO  PER  A  L’ORGANITZACIÓ  DE  LA  VI 
MATINAL MOTERA FIRA DEL MOTOR 2011
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, el Sr. VICTOR VILA WASSUM, amb DNI núm. 20.005.382-M, que actua en 
qualitat de president de l’entitat ASSOCIACIÓ MOTOCLUB MOTOLIO, amb CIF núm. G- 

Pàgina: 44



97.692.347, la qual figura inscrita en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions municipal 
amb el núm. 162, de data 17 de maig de 2006.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per establir aquest Conveni de col·laboració i

MANIFESTEN
PRIMER.- Que l’Entitat o Associació anomenada “MOTOCLUB MOTOLIO” està inscrita en 
el Registre Municipal d’Entitats i Associacions, amb el núm. 162, obert en aquest Ajuntament  
en virtut d’allò assenyalat als articles 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del  Règim  Local  i  236  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  aprovatori  del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

SEGON.- Que entre les finalitats estatutàries de l’esmentada associació, figura la realització de 
concentració moteres i matinals.

TERCER.- Que  entre  els  plans  d’aquest  Ajuntament  (Delegació  de  Comerç)  figura  la 
realització d’una matinal motera, per el proper dia 26 de juny, coincidint amb la celebració de la 
Fira del Motor per a 2011, amb exhibició motociclista, recorregut per la ciutat i platja, i diversos 
actes més, durant, com s’ha assenyalat, l’esmentada Fira del Motor.
Que a aquests efectes s’han mantingut converses prèvies entre les dues entitats, i han convigut 
formalitzar  les  seues  relacions  mitjançant  el  present  conveni  de  col·laboració,  segons  les 
següents,

CLÀUSULES
I.- OBJECTE DEL CONVENI.
La finalitat del present Conveni és la celebració d’una matinal motera, el 26 de juny de 2011, 
durant la celebració de la Fira del Motor del 2011, amb exhibició motociclista, recorregut per la 
ciutat i platja, i diversos actes més, amb la finalitat de potenciació, si cap, dels visitants que any,  
rere any, acudeixen a Oliva per veure aquesta Fira.

II.- DURADA DEL CONVENI.
La  durada  del  present  Conveni  tindrà  vigor  única  i  exclusivament  per  als  actes  d’aquesta  
matinal de l’any 2011.

III.- CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA.
La  col·laboració  econòmica  prevista  en  aquest  conveni  és  de  TRES  MIL  SIS-CENTS 
TRENTA EUROS (3.630,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària amb número d’operació 
201100037187 i referència d’Intervenció 11.11.RC.000925, i s’abonarà amb posterioritat a la 
realització de la matinal, prèvia justificació de les factures corresponents en un import mínim 
del total de la contraprestació assenyalada.

IV.- OBLIGACIONS DE LES PARTS.
4.1. Obligacions de l’Associació “Motoclub Motolio”.
- Sol·licitar a la Policia Local i amb antelació suficient, l’acotació dels carrers necessaris per  

el desenvolupament de les activitats a realitzar i del recorregut que es pretén.
- Facilitar als participants de l’esmentada matinal les normes i instruccions necessàries per a  

mantindre l’ordre públic, i evitar danys materials als espectadors.
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- Organitzar el recorregut.
- Els espectacles i els altres actes que realtize el Motoclub Motolio durant la citada matinal,  

hauran de procurar que sigen en circuit tancat al públic.
- Disposar d’assegurança de responsabilitat  civil  que cobrisca les contingències derivades 

dels actes organitzats amb motiu d’aquest conveni.
- Utilitzar  en  qualsevol  cartell  o  díptic  el  logotip  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  tot  fent  la  

indicació que els actes estan patrocinats per la Delegació Municipal de Comerç. 

4.2. Obligacions de l’Ajuntament d’Oliva:
- Autoritzar el recorregut pels carrers de la població i platja derivats de l’esmentada matinal.
- Col·locació de materials  de seguretat  en tota la  via pública al  llarg de l’itinerari  de la  

matinal motera.
- Acotació d’una zona de domini públic per a aparcament de motos.
- Assignar vigilància policial al llarg del trajecte de la matinal motera.

I en prova de conformitat signen el present Conveni en el lloc i data indicats a l’encapçalament.

PER L’AJUNTAMENT

Vicente Morera Romaguera

PER L’ASSOCIACIÓ DEL
MOTOCLUB MOTOLIO

Victor Vila Wassum”

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.

CATORZE.  PROPOSTA  DE  NOMENAMENT  MEMBRE  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 HERRAIZ, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament d’Oliva, 
formula la següent proposta amb vista a la designació de nous membres del Ple del Consell 
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  20  de  setembre  d’enguany  al  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 Agrari Local.
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Amb data 6 d’octubre de 2011 ha tingut  entrada en el  registre general  d’aqeust  ajuntament 
l’escrit de l’entitat que tot seguit s’indica, del qual s’adjunta fotocòpia:

Comissions Obreres, que preposa el Sr. JUAN ANTONIO SANCHEZ NUÑEZ.

Per tant, a l’empara d’allò disposat en l’esmentat Reglament de Règim Interior i Funcionament 
del Consell Agrari Local, i allò disposat en la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, aquesta Alcaldia proposa a la Corporació el nomenament com a membres del  
Consell Agrari Local de la següent persona:

Sr. Juan Antonio Sanchez Núñez, en representació de Comissions Obreres

Oliva, 21 d’octubre de 2011. L’alcaldessa. Rubricat”

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Nomenar com a membres del Consell Agrari Local d’Oliva, com a ampliació 
a les ja nomenades per acord de 29 de setembre d’enguany, la següent persona:

Sr. Juan Antonio Sanchez Núñez, en representació de Comissions Obreres

Segon.- Comunicar aquest al Consell Local Agrari als efectes oportuns.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  PROPOSTA 
D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A CLUBS ESPORTIUS

Vist el projecte de subvencions elaborat per l’Associació Local d’Entitats Esportives 
d’Oliva.

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

 Sr. Escrivá Tormo: “Açò és una aprovació a les entitats esportives, i es va baremar 
a través de l’ALEEO, en la qual va haver un club que va presentar una al·legació 
que se li va considerar; i per això han quedat dos clubs pendents de baremar. I a 
causa de la importància que els clubs reben la subvenció que està pendent, que és 
molt important, vam procedir a poder donar la subvenció als diferents clubs, i els 
dos clubs pendents de baremar es donaran en el pròxim plenari.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, des del Bloc-Compromís, entenem la urgència, 
i la dificultat que tenen a hores d’ara els clubs esportius, als quals hi ha lligats, a 
aquestes  subvencions,  jornals  d’entrenadors;  l’única  cosa  és  que  la  proposta  ve 
firmada, no sé si és la seua signatura, la del regidor d’esports. És. Gràcies, però com 
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a  mínim,  també  ens  hauria  agradat,  nosaltres  entenem la  dificultat  i  votarem la 
urgència, però no està de sobra que la proposta hauria pogut vindre, com a mínim un 
dictamen. I no simplement una taula, un quadrant amb les subvencions. Almenys 
alguna cosa més; com a mínim per complir el formalisme. Nosaltres sí que votarem 
la urgència, entenem que els clubs estan molt necessitats, i votarem també a favor de 
la proposta.”

 Sra. Morell  Gómez: “Nosaltres  per la  nostra  part  també votarem a favor  de la 
urgència,  però  sí  que  volem  manifestar  que  necessitem  que  s’adquiresca  un 
compromís, perquè hi ha dos clubs que s’han quedat fora, per la mala gestió que 
s’ha fet des de l’ajuntament; aleshores volem que això se solucione el més aviat 
possible.”

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

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

Primer.- Aprovar les subvencions municipals a entitats esportives per a l’any 2011, en 
els termes que tot seguit s’indica:

ENTITAT Import
UD OLIVA 2.256,71 €
COLLA ESPORTIVA CORRIOL 2.566,56 €
CLUB DE PESCADORS ESPORTIUS 2.638,96 €
CLUB BÀSQUET OLIVA 7.729,95 €
CLUB HANDBOL OLIVA 5.285,96 €
CLUB LA CARACOLA 481,59 €
CLUB DE TENNIS OLIVA 5.173,95 €
CLUB D’ESCACS OLIVA 1.503,07 €
OLIVA HOQUEI CLUB 951,98 €
CLUB TIR OLÍMPIC OLIVA 3.256,18 €
CLUB PETANCA CONSULADO GUILLEM 156,61 €
CLUB D’SKI LA SAFOR 806,38 €
CLUB D’ATLETISME L’ESPENTA 1.548,23 €
CLUB DE PILOTA OLIVA 587,90 €
CLUB KARATE – DO OLIVA 121,99 €
CLUB ESPORTIU DHARMA 420,00 €
ARC LA PENYA OLIVA 119,11 €
CLUB NATACIÓ OLIVA 1.413,45 €
CLUB DE BILLAR OLIVA 357,97 €
CLUB TRIATLÓ OLIVA 147,48 €
SAFORBALL 1.499,78 €
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OLIVA EN MOVIMENT 520,45 €
CLUB DE SENDERISME 381,18 €
TOTAL 39.925,44 €

Segon.- L’entitat perceptora de la subvenció haurà de justificar la despesa, en els termes 
i requisits exigits en la Base 25 de les d’Execució del Pressupost.

Tercer.- Facultar la Sra. alcaldessa perquè porte a efecte totes les actuacions necessàries 
per tal d’aconseguir l’efectivitat de les subvencions que es concedeixen.

PRECS I PREGUNTES.

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

 Sra. alcaldessa: “Recorden, per favor, el que hem dit abans en referència a l’article 
92 del ROFRJEL.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que s’han pogut vore, qualsevol persona que 
haja seguit els mitjans de comunicació, que a principis d’aquest les manifestacions 
de la Sra. alcaldessa, que va dir que es va reunir amb el conseller de Governació,  
Serafín Castellano, a primers d’aquest mes per desbloquejar la situació de l’edifici 
de la Policia Local; és evident que a causa de la fallida econòmica de l’empresa que 
estava  construint-lo,  les  obres  han  quedat  paralitzades.  Però  en  les  mateixes 
declaracions,  segons  es  veu  en  ela  diaris,  deia  que  la  situació  s’havia  proposat 
desbloquejar, i que les obres, en breu temps, es mamprendien. La meua sorpresa és, 
jo no sé si en breu temps serà la finalitat  de mamprende les obres, però sembla 
difícil. Per què? Perquè sí que s’han mamprés les obres, però és per tapiar totes les 
finestres i portes que hi ha; i la veritat és que sembla que no hi haja intenció de 
mamprende en breu temps les obres; si no, consideraria totalment inútil la feina que 
s’ha fet tapiant portes i finestres, que això sembla més bé que les obres van per a 
llarg, que es mampendran per a llarg i no a curt termini.  Per tant li agrairia que 
tornara a fer la gestió i que ens digueren quan van a mamprendre aqueixes obres, 
que tots sabem de la necessitat d’aqueix edifici de la Policia Local, per al seu bon 
funcionament; i per tant que no es quede en una mera manifestació, amb una clara 
intenció  de  poder  tirar  endavant  unes  obres  que  fins  ara,  com  s’ha  dit,  estan 
totalment paralitzades, i sense previsió que es puguen mamprende, com he dit, de 
forma immediata.  Aqueix és un prec.  I també volia fer-li  un altre prec, sobre la 
urbanització del Sector 6 de la platja, que a causa de la situació, falta de donar d’alta 
per  part  de  l’ajuntament  l’enllumenament  públic,  i  també  la  part  elèctrica  que 
subministra les bombes per poder evacuar en qualsevol moment aigua, i a causa de 
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la situació que tots patim en aquesta zona per aquestes dates, d’intenses pluges, la 
veritat és que és preocupant que fins ara no s’haja donat el fluid elèctric necessari 
per  fer  funcionar  aqueixes  bombes  en  cas  de  necessitat,  o  inclemència 
meteorològica; i també per suposat, l’enllumenament. El que li demanaria és que 
faça  les  gestions  necessàries,  el  més  prompte  possible,  per  dotar  aqueixa  part 
urbanitzada  de  la  platja  d’Oliva,  del  subministrament  elèctric  el  més  prompte 
possible,  per  evitar  mals  majors  i  també  deteriorament  de  les  instal·lacions 
elèctriques, que ja fa temps que estan acabades; i per tant, quan més temps passe i 
no estiguen funcionant, és evident que es poden deteriorar.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer  lloc  voldria  fer-li  una pregunta,  el  més concreta 
possible, i és si l’Alcaldia, o la Sra. Escrivá, ha firmat el decret de nomenament del 
secretari de grup del Partit Popular. No sabem si en l’actualitat s’han dictat aqueixos 
decrets, diguem-ne secretaris de grup, personal de confiança, o com vosté vulga dir-
li,  els  funcionaris  eventuals;  voldríem saber  si  aqueix  decret  s’ha firmat  al  llarg 
d’aquest mes. En segon lloc voldria fer una pregunta referida al que és l’associació 
de la protectora d’animals d’ací d’Oliva. No sabem en aquest moment si s’ha firmat 
el  conveni  o  s’ha  donat  un suport  econòmic  per  poder  fer  front  a  les  múltiples 
necessitats que tenen; i també voldria saber si s’ha fet algun avantprojecte, o alguna 
valoració de pressupost, sobre el que podria costar dignificar les instal·lacions de la 
protecció d’animals, ja que tots coneixem la situació en què es troben, tots coneixem 
que a la fi tots els animals van a parar allí, però també sabem que les condicions que 
hi  ha  allí  no  són les  indicades;  hi  ha  cap  avantprojecte,  o  des  del  departament 
d’urbanisme  s’està  redactant  alguna  cosa  valorada  per  saber  com  es  pot  tirar 
endavant el tema aquest, i quan es pensa des de l’Alcaldia donar el suport econòmic 
necessari a aquesta associació.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo voldria fer tres precs; el primer d’ells és en relació al que ja 
vam fer en el plenari anterior, referent a la publicació local de Crónica de Oliva, que 
efectivament  des  d’arxius  i  biblioteques  es  va  fer  el  tràmit  pertinent,  i  la  série 
documental ja no ha quedat interrompuda; a la biblioteca, concretament a l’arxiu; 
però el que volíem era continuar insistint en el mateix perquè no només s’arxive la 
publicació, sinó que els usuaris de la biblioteca puguen accedir a aqueixa publicació 
local, igual que accedeixen a totes les altres publicacions que arriben a la biblioteca. 
Pensem que és un poc inexplicable que una publicació local no siga accessible des 
d’una  biblioteca  local  de  la  nostra  ciutat.  Aqueix  és  el  primer  prec  que  volia 
formular. El segon és en referència a l’edifici del CPC del Pinet, que és un edifici  
que altres regidors de la corporació el coneixen bé, com el Sr. Salvador Escrivá, en 
el qual falta fer algunes xicotetes inversions perquè l’edifici quede millor habilitat 
per al seu ús; una d’elles és esmenar les goteres que té, que és una cosa bastant 
lògica,  i  l’altra  fer  un tancament  adequat  de la  zona principal,  per  tal  que quan 
l’edifici es deixa a les diverses associacions, que en fan ús i li donen vida, i pensem 
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que això està molt bé, però fer un tancament de la zona central perquè les persones 
puguen accedir als serveis de l’edifici i en canvi no puguen accedir a altres llocs més 
delicats i que convé que estiguen ben resguardats. Aqueix és el segon. I això és el 
que des del Bloc-Compromís coneixem, però si algú més, com puga ser la persona 
que treballa alí, poden fer altres aportacions, per millorar l’ús diari d’aqueix edifici, 
benvingudes siguen. I el tercer prec que volia formular en nom del Bloc-Compromís 
és que des de fa  temps els  plenaris  de l’Ajuntament  d’Oliva cada vegada tenen 
major assistència de públic; hi ha persones que segueixen el plenari des de fa molt 
de temps, i un prec que va a favor d’ajudar al seguiment dels plenaris, ajudar a la 
transparència del treball que es fa des de l’Ajuntament d’Oliva, i també fins i tot, per 
fixar les intervencions de tots, i que tots puguem estar més tranquils de quines són 
les nostres aportacions i poder-les citar, el que volem dir és que en la mesura de les 
possibilitats  pressupostàries,  l’enregistrament  i  posterior  publicació  del  contingut 
dels plenaris. Primerament, l’enregistrament que es fa per efectuar l’acta ja podria 
estar, per exemple, penjada al nostre web; però fins i tot jo crec que podríem fer un 
pas més enllà i fer un enregistrament audiovisual dels plenaris. Aqueix és el prec 
que volem formular.”

 Sr. González Martínez: “Jo són algunes preguntes, i alguns precs també. En primer 
lloc  li  pregue  un  informe  dels  serveis  d’Intervenció  i  de  Tresoreria,  sobre  les 
subvencions;  és  a  dir,  sobre  l’import  de  les  subvencions  de  les  administracions 
estatal, autonòmica, i provincial, de les subvencions que tenim concedides i pendent 
de cobrament per part de les tres administracions, i que l’Ajuntament d’Oliva ja ha 
avançat; perquè moltes d’aquestes subvencions, sobretot les finalistes, sabem que 
funcionen avançant l’ajuntament els diners. Ens agradaria saber exactament, a través 
d’un  informe,  en  quant  està  aqueix  desquadre  de  diners  que  ens  deuen  altres 
administracions i que aquesta administració, l’Ajuntament d’Oliva, ja ha avançat; en 
cas  de  ser  així.  Li  demanem  un  informe  en  aqueix  sentit.  En  segon  lloc,  una 
pregunta, seguint el prec que ha fet el regidor Sr. Peiró, en relació també a la canera 
municipal;  és la pregunta de si ja s’ha tramitat,  o s’ha demanat, la declaració de 
nucli zoològic, o s’havia fet alguna gestió en aqueix sentit. En tercer lloc és un prec 
que ja vam fer, ja va fer la meua companya de Bloc-Compromís, Sra. Imma Ibiza, 
en el plenari passat, que va passar un poc de rapafuig, perquè ja era molt tard, però 
pensem que és important, i és en referència a l’acabament de les obres de laminació 
i adequació de la rambla de la Gallinera; nosaltres, des de Bloc-Compromís, pensem 
que hi ha moltes coses a millorar, algunes d’elles desgraciadament probablement ja 
no es puga fer res, com el tema dels ponts, que algun regidor, fins i tot del seu grup,  
també en alguna ocasió va denunciar a través d’algun article d’opinió; però hi ha 
altres qüestions que ara que encara està l’empresa per allí, i encara falten uns mesos 
per  acabar,  pensem  que  hi  ha  algunes  qüestions,  sobretot  que  afecten  a 
encreuaments,  i  a  eixides  d’alguns  camins,  que  no  estan  ben  resoltes,  que  són 
perilloses, i que ens agradaria poder vore’ns amb algun responsable, de la comissió 
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de seguiment mixta entre l’ajuntament i els tècnics, perquè tenim aportacions a fer; 
nosaltres  demà  les  presentarem  per  escrit  en  el  registre,  perquè  el  regidor 
d’Ordenació del Territori les tinga, per si de cas vol fer la gestió. En quart lloc, és 
una pregunta també, ha fet alguna gestió; nosaltres, el grup Bloc-Compromís, en el 
mes  d’agost  vam  demanar  la  realització  d’una  Junta  de  Portaveus,  o  bé  d’una 
Comissió  de Governació,  per  tractar  temes  de seguretat;  no  faré  referència  a  la 
polèmica que es va suscitar en el seu dia, però en la Comissió de Governació de fa 
unes setmanes ja li vaig demanar si havia fet alguna gestió amb la subdelegació del 
govern per tal que a Oliva es convocara una Junta de Seguretat, ja que l’última que 
s’havia realitzat va ser en 2010, i ja fa molt de temps. Vosté em va dir que com que 
venien eleccions que era difícil. Jo fa poc a Miramar he vist que ha tingut lloc la 
Junta de Seguretat, i jo ja li vaig dir que les eleccions no havien de ser impediment 
perquè  les  administracions  funcionaren  com toca;  per  tant,  ha  fet  alguna  gestió 
perquè es convoque la Junta de Seguretat? I per acabar, també li faig un altre prec, 
en la corporació anterior es feien meses de seguretat amb el associacions veïnals; 
eren meses molt interessants; allí acudíem tots els portaveus de totes les formacions 
polítiques, acudien representants de diverses forces de seguretat que operen i tenen 
competència en la nostra ciutat, algunes d’elles havien de demanar permís, conec tot 
el procediment, però eren reunions molt interessants i d’elles es treia moltes coses 
positives  per  al  barri;  per  tant,  li  demanaria  que  reprenga  allò  de  les  meses  de 
seguretat, a banda de la sol·licitud de la Junta de Seguretat. I ja per acabar, ara sí, 
voldria  preguntar-li  com va  les  gestions  del  compromís  que  va  agarrar  ací,  que 
consta en acta, per tal de suspendre definitivament la quarta quota de la urbanització 
Aigua Blanca IV.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Nosaltres  farem dos  precs  i  una pregunta.  En la  passada 
sessió plenària es va aprovar una moció que va registrar el Grup Socialista el 28 de 
setembre, en la qual es demanava que el nou govern donara compte de la situació 
econòmica de l’ajuntament al començament de la nova corporació amb data 11 de 
juny. Ens ha sorprés que no aparesca aquest punt en l’ordre del dia, a més després de 
les manifestacions del portaveu del Partit Popular, que va assegurar que ell tenia en 
mà l’acta d’arqueig d’aqueixa data. Li preguem que no s’allargue més en el temps i 
que es complesca l’acord que es va prendre en la sessió plenària anterior, amb la 
major brevetat possible. El segon prec és que en el punt núm. 5 de l’orde del dia del  
passat plenari, vosté es va comprometre a fer les gestions oportunes per regularitzar 
el nomenament de la Junta Rectora del Parc d’Educació Viària;  i ens ha sorprés 
també vore que en aquest  plenari  tampoc s’han fet  els  ajustos  necessaris,  ni  els 
canvis pertinents perquè s’ajustara a la norma, al reglament; considerem que és una 
infrastructura molt important per a l’educació dels nostres xiquets; és un referent a 
la  Comunitat  Valenciana,  i  li  preguem  que  done  urgència  a  aquest  tema,  i  es 
constituesca  la  Junta  Rectora,  amb la  major  brevetat  possible.  I  ara  li  fem una 
pregunta; en la Comissió de Benestar Social li vam fer aquesta mateixa pregunta a la 
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presidenta de la comissió, però no es va poder contestar i per això li la plantegem en 
aquest plenari per vore si vosté la pot contestar. En les últimes notícies de premsa la 
Generalitat  ha  retallat  en  la  construcció  de  nous  centres  sanitaris;  nosaltres  li 
preguntem si saben en quina situació es troba el nostre futur consultori de salut del 
barri de sant Francesc, i si s’ha fet alguna gestió al respecte. És més que evident la 
necessitat d’aquest consultori per a la nostra ciutat, i a més que l’ajuntament en el 
seu moment ja va cedir els terrenys a la conselleria.”

 Sr. Pi Ballester: “Com a portaveu del Partit Popular jo també volia fer uns precs, 
als diversos partits  polítics  del consistori  municipal d’Oliva.  I òbviament,  com a 
portaveu, hauré de contestar a coses que se m’han dit. el primer és que jo pregaria a 
la Sra. Morell  Gómez, al  Sr.  González Martínez,  i  al  Sr. Salazar  Cuadrado, que 
demanaren un descàrrec com a mínim, a un membre coaligat del Partit Popular, com 
ho és el Sr. Morera, independent d’Organització Independent Valenciana, sobre les 
manifestacions  que  van  fer  al  voltant  de  la  composició  del  Consell  Agrari 
Municipal; en concret vaig a dir les manifestacions d’aquestos portaveus, i després 
contestaré, d’alguna forma, per què demane aqueix descàrrec, o disculpa al nostre 
company. La Sra. Morell Gómez va dir 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.” El Sr. González al respecte va dir 
“ens ha sorprés la falta del regidor d’Agricultura en el Consell Local Agrari.” I el Sr. 
Salazar “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.” Bé. el Partit 
Popular sí que està donant-li molta importància; vam comentar al respecte que no 
només vam parlar amb moltes agrupacions al voltant de l’agricultura, de les quals 
només cinc, en principi, van formar part del consell, sinó que a més a més a partir  
d’aquell  ple  municipal  donàvem la benvinguda a qui vulguera afegir-se,  com ha 
passat  hui  que  el  membre  de  Comissions  Obreres  s’integra.  Resulta  que  a  més 
d’aquestes  manifestacions  d’aquestos  tres  portaveus,  estan  mal  informats,  i  els 
pregue que s’informen millor, perquè resulta que el regidor d’Agricultura sí que està 
en aqueix consell, i és ni més ni menys que el president. I respecte del Sr. Morera 
ací hi ha la seua qualificació, amb uns diplomes, per la Conselleria d’Agricultura, 
està titulat en “padrons i varietats de cítrics” amb vint crèdits, “nutrició i fertilització 
de  cítrics”,  amb  vint  crèdits  també,  “malalties  dels  cítrics”,  deu  crèdits, 
“instal·lacions de reg localitzat” vint-i-un crèdits, “plaga i lluita integrada en cítrics” 
quinze crèdits, “poda de cítrics” divuit crèdits, un diploma sobre “poda, empelts i 
canvis  varietals”,  i  un  altre  diploma  on  es  diu,  per  part  de  la  Conselleria 
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d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que és agricultor qualificat en cítricultura. Això 
és el primer prec. El segon prec va orientat a la portaveu del Partit Socialista, la Sra. 
Ana Morell, en aqueix prec òbviament li demane que quan parle de la legalitat, de la 
prevaricació que pot produir-se per part de la voluntat d’aquest consistori, en votar 
el 29 de setembre d’enguany, l’esperit del ple municipal de 28 d’abril de 2011, al 
respecte  del  Pla  Parcial  Aigua Blanca  IV,  que s’informara,  o  que l’assessoraren 
millor  sobre  què  és  prevaricació;  perquè  en  realitat  la  prevaricació  consisteix  a 
imposar arbitràriament el mer caprici de l’autoritat o funcionari; i ací, efectivament, 
no  s’ha  imposat  cap  arbitratge  per  part  d’aquesta  autoritat  municipal  o  de  cap 
funcionari, sinó que hi ha un procediment administratiu, que és un acord plenari per 
a desbloquejar l’assumpte d’Aigua Blanca IV. I en concret li he de recordar que el 
26 de juny de 2002, fa nou anys, el ple municipal d’aquell dia va acordar que la via 
estructural, que vol dir que és una via absolutament de benefici per a tota la ciutat 
d’Oliva, no una via d’una pla xicotet; una via estructural, torne a insistir, és una via 
de comunicació general per a tot el terme municipal d’Oliva, acordava que el vial 
aqueix fóra de vint metres, i que anara a càrrec de la corporació municipal. Per tant, 
des de 2002 fins ara estem complint en allò que ha manifestat el poble d’Oliva a 
través  dels  seus  representants.  Un  altre,  que  anava  a  dir-li  prec,  però  serà  la 
contestació al  que m’ha dit.  Efectivament ací està l’informe que em va demanar 
sobre la situació de crèdit a 30 de juny. I acabe ací, perquè això serà contestar.”

 Sra. Morell Gómez: “És que nosaltres no hem demanat això. Era l’acta d’arqueig a 
data 11 de juny, el  dia de la presa de possessió i  són els  quatre paràmetres que 
apareixen en la moció. No hem demanat res més. és el que es va aocrdar.”

 Sr. Pi Aparici: “L’acta d’arqueig la vaig mostrar jo en el paper.”

 Sra. alcaldessa: “Un moment.  No entrem en debat,  sense agarrar la paraula;  de 
forma contrària, de cara a la transcripció de l’acta serà tot un desastre. Continue amb 
la paraula Sra. Morell, i després li contesta el Sr. Pi.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Començaré  des  del  principi,  per  l’al·lusió  que  s’ha  fet 
almenys de les paraules de la meua persona respecte del nomenament del membre 
del Consell Local Agrari. No és que no ens assabentem, és que en el document que 
se’ns va passar no apareixia res de la Presidència; i no apareixia a qui delegava la 
Presidència, si era en el regidor d’Agricultura; això primer. Segon, ni en la meua 
intervenció, ni en la de cap dels companys que està ací, hem desacreditat, ni hem 
qüestionat la capacitació de cap, absolutament de cap regidor d’aquesta corporació. 
El regidor de Turisme és lliure per voler donar compte i acreditar si té títols o no els 
té; jo això no entre a valorar-ho. Però per les paraules que ha dit la portaveu del 
Grup socialista, Ana Morell, que no es pose en boca; perquè jo no he dit, ni he posat 
en  dubte  la  seua  capacitació.  Només  vam  dir  que  no  apareixia  el  regidor 
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d’Agricultura,  i  que pensàvem que qui havia de representar  en el  Consell  Local 
Agrari era el regidor d’Agricultura. I ja està. Res més. No li he faltat al respecte, ni 
he  dubtat  de  la  capacitació  de  ningú.  Pel  que  fa  al  tema  de  la  legalitat,  de  la 
prevaricació,  jo  només  li  dic  que  es  lligen  els  informes  jurídics.  No ho dic  jo, 
l’informe jurídic  diu  que  no  s’ajusta  a  la  legalitat  vigent.  Ja  està.  Jo  només  he 
reproduït el contingut dels informes. Absolutament res més. I pel que fa a l’acta 
d’arqueig,  la  moció  era  molt  clara,  els  paràmetres  eren  molt  clars,  eren  quatre 
paràmetres de l’acta d’arqueig del dia 11 de juny, de la presa de possessió; si no 
saben exactament què és el que demanem, poden mirar en data 2003 i 2007, la presa 
de possessió, de quan vam entrar, i és la lectura exactament del mateix. Res més. No 
hem demanat res més.”

 Sr.  González  Martínez: “Per  al·lusions,  perquè  tinc  també  un  prec  formulat  a 
aquest portaveu. M’alegra molt que haja llegit vosté el que jo vaig dir. M’alegra 
molt. Al Sr. González li sorprén la falta del regidor d’Agricultura. Veu vosté per 
algun  lloc  on  nomena  aquest  regidor,  o  aquest  portaveu,  al  Sr.  Morera,  i  el 
desacredita?  Jo  no  ho veig.  Per  tant  no  demanaré  disculpes.  El  Sr.  Morera  sap 
perfectament  que  li  tinc  el  respecte  que  es  mereix,  i  que  es  mereixen  totes  els 
regidors que estem ací, i  es mereixen totes les persones. Per tant, jo en la meua 
intervenció, no sé on veu vosté la falta de respecte al Sr. Morera. I, efectivament, 
com  li  ha  dit  la  portaveu  del  Grup  Socialista,  sí  que  ens  assabentem;  ací  els 
dictàmens, jo crec que ja n’he fet referència a alguns dels dictàmens que han vingut 
malament a aquest plenari; en aqueix dictamen, en cap lloc, no apareixia res de la 
Presidència; ni del Sr. Sánchez, com a regidor d’Agricultura, ni de cap altre. I per 
tant a nosaltres ens sorprenia que no apareguera en aqueix dictamen, que és el que es 
vota  ací,  res  de  la  Presidència.  I  punt.  No  veig  absolutament  res  en  la  meua 
intervenció; vosté que ho ha llegit en l’acta, no hi ha res que puga ni tan sols deixar 
la porta oberta a la falta de respecte al Sr. Morera. Per tant, Sr. Morera, ho sent molt, 
no li demanaré disculpes d’una cosa que no he fet.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo la veritat és que si no és perquè estic assegut hauria 
caigut de tos en sentir-lo. Sí, perquè és increïble, i són ganes de buscar crear una 
polèmica estèril que no sé, si és que, perdone que li ho diga, i no és per faltar-li el 
respecte, fins i tot l’aprecie de veritat, però és que de vegades no se n’assabenta; si 
és  que vostés  van portar  una proposta  que el  nom del  regidor  d’Agricultura  no 
apareixia per cap lloc; com ens diu ara si nosaltres li vam faltar el respecte al Sr. 
Morera? I no sé què, i no sé quants. No. És evident que si algú ha d’estar representat 
en aqueix Consell Local Agrari és el regidor d’Agricultura de l’Ajuntament d’Oliva. 
I això és el que li vam dir; però perquè no constava en la proposta el nom del regidor 
d’Agricultura.  I  sembla que vosté això no se n’ha assabentat  encara.  Repasse la 
documentació del plenari  passat i se n’adonarà.  Però no vinga ara ací a sembrar 
zitzània,  perquè  si  algú  ha  fet  alguna errada  o  alguna relliscada  són vostés,  els 
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membres del govern. Per tant, jo no sé a què ve aquesta història a aquestes altures. 
Faça el favor de repassar la documentació, i per tant no parle d’aqueixa forma. Em 
sembla  que  sembla  mentida  que  un  regidor,  imagine  que  serà  per  portar  tantes 
competències, que se li ha traspaperat tot. Vull pensar; no crec que ho haja fet de 
forma malintencionada; però faça el favor d’assabentar-se’n abans de parlar. En una 
cosa  sí  que  coincidesc  amb  vosté,  és  en  el  tema  d’Aigua  Blanca  IV.  En  això 
coincidesc. És evident que per a mi no hi ha, no existeix prevaricació per cap banda, 
perquè ben clar, segons la llei general pressupostària estableix la facultat de resoldre 
la discrepància a favor de l’objecció, o a favor de l’oposició, segons parlem de la 
modificació de crèdits, correspon al ple, en el cas que ens va ocupar. Per tant estem 
ben tranquils que allí  no es va cometre cap il·legalitat,  i  per suposat lluny de la 
prevariació. En això sí que coincidesc amb vosté, però en l’altra cosa, per favor, faça 
el favor d’informar-se bé abans de parlar; faça el favor.”

 Sr. Pi Aparici: “Sr. Salazar, sí que estic informat. El regidor d’Agricultura és el 
president  d’aqueix Consell  local  Agrari.  Ho he dit  adés,  i  li  ho torne  a  dir  ara. 
L’informe d’Intervenció que sol·licita el Sr. González, li’l passarem per escrit. En 
les comissions informatives al respecte que jo presidesc, ja he dit més d’una vegada 
que les àrees econòmiques estan saturades de feina; per tant vull que entenga que és 
una qüestió tècnica, no és una desídia, ni cap motiu rar. Se li passarà per escrit. Al 
respecte del tema d’Aquamed, em consta que per part d’un arquitecte tècnic del 
departament d’Urbanisme de l’ajuntament, s’està elaborant una llista de millores; i 
en  elles  no  poden  entrar  els  ponts;  dels  ponts  ja  vaig  dir  jo  en  l’anterior  ple 
municipal que segons em van informar els responsables d’Aquamed, estan estipulats 
d’aqueixa forma, i tenen una jerarquia, i aqueixa jerarquia té unes qualitats. Per tant 
no és que estiguen mal fets, és que sembla que per a la normativa que té el Ministeri 
de Medi Ambient, que és de qui depén Aquamed, ha de posar i edificar, i ja els ha 
fet  aqueixos  ponts;  però hi  ha altres  millores.  I  algunes  d’elles estan a prop del 
Cementeri; però ja acabaran d’elaborar la llista. I després, a la Sra. Ana Morell, de la 
situació econòmica, la veritat és que crec que estem ja embolicant l’assumpte. Si era 
l’acta  d’arqueig,  jo  la  vaig  mostrar  amb  la  mà  esquerra  aquell  dia.  Doncs  bé, 
perdone per no haver llegit el paper que jo tenia en la mà. Però si resulta que són els 
quatre criteris que l’anterior regidor d’Hisenda va crear de manera pedagògica, i per 
tant ell mateix m’imagine que s’elaboraria una aplicació informàtica, resulta que no 
estan ahí, és el que he portat hui, i per tant també li pregaria, això, que demane 
documentació estrictament  del procediment  administratiu;  perquè aquestos quatre 
criteris,  ara  els  llegiré,  ja  dic  són  totalment  lliures  del  que  ha  pogut  pensar, 
pedagògicament,  l’anterior  regidor  d’Hisenda,  Sr.  Sabater.  Aniré  directament  a 
2007, i així acabarem. El capital viu pujava a 18.034.625,21 €. Sobre les existències 
de Tresoreria, que és el segon criteri que està en les mocions, en la moció que va 
demanar, hi havia 403.778,20 €. Els proveïdors pendents de pagaments per factures, 
els quals han estat  reconeguts l’obligació en aqueixa data,  tant en la situació del 
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pressupost d’ingressos, com de despeses, es contemplaven 2.304.872,27 €. Portem 
ja tres criteris dels que em va demanar. I finalment, en les factures sense consignació 
pressupostària, en la mateixa data, hi havia 115.711,85 € de previsió. Crec que ara ja 
sí que hauré complit amb la moció que va presentar el Partit Socialista.”

 Sra.  Morell  Gómez: “A  vore,  açò  és  una  intervenció  en  l’apartat  de  precs  i 
preguntes. Jo demane més seriositat. Això és una moció, es va aprovar, i demane 
que vinga en un punt de l’ordre del dia, amb els criteris que apareixen ací. Per escrit. 
És el que li demane, que en la pròxima sessió plenària vinga en l’ordre del dia i 
aparesca l’acord que es prenga ací.”

 Sr. Aparisi Romero: “Per contestar les preguntes i no deixar-ho. Per suposat que en 
les  biblioteques  sempre  estarà  a  disposició la  informació  per a  qualsevol  usuari. 
Això no té discussió. Passem a l’altre punt que és el tema de la canera. Sí que és una 
preocupació d’aquesta corporació que açò es tire endavant, i que els animals tinguen 
la màxima protecció.  S’ha sol·licitat  el  nucli  zoològic en juliol;  això està ara de 
moment en gestions a València. Sí que reconeixem la gran tasca que està fent la 
protectora. En els pressupostos hi ha una quantitat assignada, i ja s’ha donat l’ordre 
que s’efectue l’abonament, i ara és tot un procés administratiu; però s’està complint 
amb els pressupostos. I òbviament hem d’intentar que aqueix treball que està fent la 
protectora,  que  ha  de  fer  l’ajuntament  també,  seguesca  un  protocol,  perquè 
l’ajuntament té la responsabilitat de fer-se càrrec, de recollir tots els animals i posar-
los  en  el  lloc  adequat.  Això no té  discussió.  També necessitem adequar,  més  o 
menys, la zona. A partir d’ahí ja anirem informant, perquè realment estem treballant 
amb ells, i el tema no és una cosa que es puga solventar ràpidament; perquè el que 
no  s’ha  solventat  en  molts  anys,  tampoc  es  pot  solventar  en  una  setmana;  ací 
necessitem treballar tots conjuntament, i crec que ells tenen la il·lusió de treballar 
per  aquest  tema,  i  nosaltres  també;  i  realment,  fins  i  tot  estem assessorats  pel 
Seprona. Pense que una tasca de conjunt pot tirar endavant el tema. En tercer lloc, 
una cosa que em toca a mi, i per donar-los informació. Sí que és veritat que, per 
exemple Oliva en la part sanitària, totes les persones poden valorar la situació que 
estem  patint  en  el  centre  de  sant  Francesc.  Sóc  usuari,  des  del  punt  de  vista 
professional, i molta gent que està ací, fins i tot regidors, són usuaris del centre. Allò 
no es pot aguantar; aleshores, òbviament, tant l’alcaldessa, com jo, hem sol·licitat 
una entrevista amb el conseller; i puc informar-los que per motius d’agenda no s’ha 
pogut fer la visita, però també els dic que jo no estic disposat, com a representant 
d’Oliva, a parlar amb un càrrec administratiu inferior al conseller; no estic disposat; 
Oliva no es mereix més això. Almenys, encara que coste, per la situació econòmica i 
per la crisi, efectuar qualsevol obra d’inversió, nosaltres com a Grup Popular, però 
també  com a  representants  de  tots  els  olivers,  no  estem disposats  que  ens  reba 
qualsevol càrrec inferior al conseller. Això és la meua resposta; i estem pendents, 
per agenda, que ens done l’entrevista. Allò ha de canviar. Fins i tot l’estructura, a mi 
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m’agradaria que en el seu moment s’haguera pogut fer un pensament; el sòl local és 
d’Oliva, han vingut diners que no són necessàriament de l’ajuntament i que s’han fet 
en inversions que estan per acabar algunes, altres acabades, etc. de vegades no sent 
assignació pressupostària de l’ajuntament, i tot i que no fóra de la Conselleria de 
Sanitat,  s’hauria  pogut pensar com una eixida.  Ara ho penses i  dius per què no 
s’hauria  pogut  fer  una  estructura,  que  l’obra  hauria  pogut  estar  finançada,  que 
hauríem pogut tindre ja un centre, i que després s’haguera revertit en la conselleria 
per a no patir despeses estructurals, com està patint en sant Francesc. Aqueixa és la 
meua pregunta. Jo crec que això no és una tasca d’un partit. Crec que estem tots en 
aquest mateix barco, i per la dignitat de totes les persones que acudeixen, ja els dic, 
a vostés i a tots, que ací parlarem amb el conseller; i que ens diga clar quina és la 
situació que hi ha; i com a tal, els mantindré informats.”

 Sr. González Martínez: “He fet una pregunta que n s’ha contestat.”

 Sra.  alcaldessa: “M’agradaria  continuar  i  podem  intervindre  per  contestar  les 
preguntes. En primer lloc, la intervenció del Sr. pel que fa a la visita, la conteste jo 
perquè personalment vaig anar jo a parlar amb el conseller de Governació, Serafín 
Castellanos, i vull dir-li que en l’actualitat, aquesta setmana passada, s’hagen tapiat 
els accessos al centre de la policia, va ser a petició meua. I té un argument i una 
explicació molt clara. Està clar que l’empresa que se li havia adjudicat l’obra va 
entrar  en  concurs  de  creditors.  Està  el  conseller  està  negociant  amb  la  segona 
empresa, la que estava al tall per adjudicar l’obra. El problema és que la primera 
empresa  havia  fet  una  provisió  de  materials  molt  gran  per  tal  d’abaratir;  la 
conselleria a hores d’ara té totes les certificacions pràcticament pagades, el que li 
corresponia; queda una part xicoteta que li corresponia a la conselleria, i tota la part 
que li corresponia a l’ajuntament, per certificar. Estan intentant que la previsió de 
materials feta per la primera empresa revertesca en la segona perquè se li adjudique i 
finalitze. Vostés saben el temps que corre, i que en l’actualitat en el nostre municipi 
estan passant molts casos de robatori d’elements de xatarra, com ara el bol·lards de 
ferro, o les trapes, tot el cablejat,  i altres.  A causa que la instal·lació interna del 
centre de la policia està pràcticament acabada, com a mesura jo li vaig demanar al 
conseller que fins que s’adjudique a la segona empresa que puga acabar el centre de 
la policia, que falta poc, que es tapiaren els accessos per evitar els robatoris, i el 
deteriorament de l’entrada de gent dins del centre. La mesura, que vosté ha vist, o 
que  molts  ciutadans  hagen  pogut  vore,  que  els  accessos  al  centre  de  la  policia 
estiguen tapiats, no és perquè la cosa va a quedar tapiada i així; simplement va ser 
una petició meua, el conseller em va dir de posar un tancament, i jo considere que en 
el  temps  que  corre  el  tancament  no  és  suficient  per  evitar  els  robatoris  i  el 
deteriorament a causa que puguera entrar gent dins de l’edifici i puguera ocasionar 
uns desperfectes molt grues; i per això li vaig demanar, jo personalment, que tapiara 
l’accés. És un tapiat amb rejola, i el dia que shaja de tornar a iniciar, que serà en 
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breu, perquè és la voluntat  manifestada pel conseller,  Serafín Castellanos,  vostés 
saben perfectament que en un no res l’accés queda destapat. I era una mesura perquè 
això  puguera  quedar  protegit.  Bé;  jo  aniré  contestant  preguntes;  una  qüestió  de 
Proyecto Oliva, respecte del secretari de grup del Partit Popular; sí, el secretari de 
grup del Partit Popular s’ha procedit al nomenament; està tot en regla, i també vull 
manifestar-li que la nostra secretària de grup no ha fet us de la instal·lació, ni ha fet 
cap tipus d’actuació fins que no ha tingut el nomenament; el dia que va tindre el 
nomenament va ser el dia que va entrar a treballar a la instal·lació. Amb això vull 
dir-li que tots vostés saben molt bé la responsabilitat que té l’Ajuntament d’Oliva en 
unes instal·lacions, i que gent aliena a la casa, no que estiga de pas sinó que ocupe 
una  instal·lació,  un  despatx,  i  no  estiga  contractat  per  l’empresa,  que  és 
l’Ajuntament d’Oliva, qualsevol cosa que puguera ocórrer produiria una cosa greu, 
la repercussió i tot el procediment judicial que piguera iniciar-se. Pel que fa a la 
secretària de grup del Partit Popular, s’ha complit de forma estricta. I jo demanaria 
el  mateix.  Per tant,  vosté  Sr.  Blai  Peiró,  sap que no té secretari  de grup, i  s’ha 
detectat  per  molt  de  personal  d’aquest  ajuntament,  que  un  dia  a  la  setmana  un 
representant, o un membre de la seua llista, està fent és del despatx de Proyecto 
Oliva, i sap que això no es pot permetre, perquè no és legal i si passara alguna cosa 
recauria  sobre  l’ajuntament.  Pel  que  fa  la  pregunta  de  la  societat  protectora 
d’animals  crec  que  ha  estat  contestada  ja.  El  Sr.  Vicent  Canet,  pel  que  fa  a  la 
publicació de Crónica d’Oliva i Arxius i Biblioteques. Jo supose que el seu portaveu 
coneix millor que jo; jo conec prou bé, però ell ho coneix d’abans, en quina situació 
es troba l’Ajuntament d’Oliva a nivell  econòmica; vosté em dirà que el partit,  o 
l’equip de govern, puga fer-se càrrec de les publicacions perquè apareguen en els 
arxius,  o  apareguen  en  les  museus;  concretament  vosté  es  refereix  a  la  revista 
Crónica de Oliva, el que va aparéixer en l’anterior; en aquest moment és inviable. I 
m’agradaria que recapacitara, que si vol ho parlem en privat, i que puguérem entrar 
un poc a discutir o manifestar si vertaderament la revista que estem manifestant, en 
les  seues  publicacions,  de  la  forma  que  publica,  que  és  la  línia  editorial  del 
propietari, això es mereix estar en una biblioteca. Pense que és un debat que podíem 
encetar, ja que això és una proposta per la seua part, i una voluntat que podríem 
discutir, amb revistes a la mà, per part del Partit Popular. Això queda ahí. Pel que fa 
a  l’edifici  del  CPC,  que  falta  fer  inversions,  està  clar  que  falta  fer  inversions; 
nosaltres  portem quatre  mesos  en  el  govern,  i  hem detectat  que  són moltes  les 
inversions que fan falta, no només en el Centre de Participació Ciutadana del Pinet, 
sinó en moltes més instal·lacions. Estem fent-les; per part dels tècnics estan fent-se 
informes, en la mesura, diguem-ne, d’un ordre de prioritats. De tots és sabuda la 
necessitat, tan clamorosa, que patia el centre de la Carrasca. I d’ahí que nosaltres, 
només  entrar,  la  vam  detectar;  el  Partit  Popular  es  va  desplaçar  al  conseller 
d’Educació,  José  Ciscar,  i  li  vam manifestar  que  independentment  que  fóra  un 
manteniment  del  centre  la  Carrasca,  independentment  d’això  era  necessari,  i 
l’ajuntament no tenia els diners, que es fera això, o siga habilitar-lo i adequar-lo, i 

Pàgina: 59



que  el  manteniment  que  no  s’havia  fet  i  que  havia  arribat  a  aqueix  grau  de 
deteriorament,  es  puguera  portar  endavant;  no  ho  vam deixar  de  la  mà  des  del 
primer moment, vam fer vàries visites a la conselleria, i aquest és el moment que 
molt abans del que es preveia, les instal·lacions del, centre la Carrasca van quedar 
perfectament  condicionades.  I  no van ser per mesures, ni  per exigències,  de cap 
AMPA, ni  de  ningú,  sinó  que  va  ser  alguna  cosa  que  estava  molt  clar  des  del  
començament,  i  que  ens  vam desplaçar  per  manifestar  el  que estava passant;  la 
conselleria  ho  va  tindre  molt  clar  des  del  primer  moment,  i  d’ahí  que, 
independentment que fóra una falta de manteniment, ens van donar els diners perquè 
s’arreglara. I en aquest moment està ja arreglada des de fa molt de temps. Pel que fa 
a l’afluència de públic al plenari, que es pugueren enregistrar i publicar els plenaris, 
jo no sé; supose que els nostres tècnics, a nivell jurídic , hauran de vore si això pot  
ser legal, i si pot estar a l’abast el que és l’enregistrament. Jo ho desconec; però com 
que tenim tècnics que poden contestar perfectament a aqueixa qüestió que vostés 
plantegen,  el  Sr.  Vicent  Canet  l’ha plantejada,  jo  li  dic  que és  una cosa que es 
mirarà. També puc dir-li que a causa de la falta de pressupost, si això suposa un cost 
haurem d’ajornar-ho  per  al  moment  que  les  arques  municipals  estiguen  un  poc 
millor. De totes formes es faran les indagacions i averiguacions que pertoquen. No 
sé  si  m’hauré  deixat  alguna  qüestió  més;  de  totes  formes,  com  que  queden 
reflectides en l’acta, anirem llegint-les. Sí, per part del Sr. David González; no sé si 
l’informe de Tresoreria sobre l’import de les subvencions que tenim concedides i 
aprovades, li pregunte, no sé si fa al·lusió als 60.000 € que ens havia concedit la 
Diputació; pot ser?”

 Sr. González Martínez: “Jo crec que jo he sigut molt clar; a més crec que aquesta 
qüestió ja me l’ha contestada el regidor d’Hisenda; he sigut molt clar, subvencions 
concedides a l’Ajuntament d’Oliva, que l’Ajuntament d’Oliva haja pagat perquè sap 
vosté que moltes de les subvencions s’ha de justificar el pagament, no factura, el 
pagament,  i  per  tant  l’ajuntament,  de  la  seua  caixa,  paga.  El  diferencial  entre 
aqueixos diners, i de vegades tarden dos anys algunes administracions a ingressar-
nos els diners; això genera un desquadre important en la Tresoreria municipal, i una 
falta  de  liquidesa.  Simplement  vull,  amb  un  informe,  que  s’estime  i  en  aquest 
moment saber-ho; potser no és res, no ho sé; volem saber-ho. No té res a vore amb 
aqueixos  60.000 €,  perquè a  més ja  ens  va explicar  que  això  eren  factures  que 
emetria l’ajuntament a la Diputació. Ha fet al·lusió vosté al fet que jo conec millor la 
situació; bé, gràcies. Jo conec la situació de l’ajuntament, perquè he sigut govern, 
però li demane per favor més coordinació; s’acaba de contradir vosté amb el seu 
regidor de Biblioteques, que ha dit que no hi hauria cap problema. El que demanem 
nosaltres és que ja que es fa la despesa de 12 o 13 €, o 14 € com a màxim, a l’any,  
per cada Crónica de Oliva, que no arribe i se’n vaja directament al fons documental,  
a l’arxiu, sinó que passe primer per on estan tots els diaris; no suposa cap despesa 
més de la que està fent-se ara. Que vaja allí primer, i que la gent d’aquest poble,  
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usuaris  de la  Biblioteca,  que puga llegir-la  també;  no  anem a  entrar  en  la  línia 
editorial d’un mitjà de comunicació, perquè nosaltres som summament respectuosos 
amb la llibertat de premsa, i pe tant no entraré en aqueix tema.”

 Sra. Alcaldessa: “Bé per contestar-li respecte a les subvencions, farem un ordre; 
vosté sap massa bé que nosaltres vam entrar a 1 de juny, i per tant recollirem totes 
les que estan concedides, les que estan pagades, o les que no, i les passarem. Jo no 
m’he contradit Sr. González amb el meu regidor; estem perfectament coordinats. Jo 
pense que el que el meu regidor ha dit és que en Biblioteques hi haurà tot el que  
toque haver.  Això no significa  que si  es  considera  que la  revista  a  la  qual  fem 
al·lusió, es considera que no deu estar, doncs no estarà. En aquest moment, pel que 
és pressupost, on no hi havia cap conveni, l’ajuntament no estava al fet que Crónica 
de Oliva portara revistes ací, simplement facturava, sense cap tipus de res, com li 
vaig dir jo a vosté, que podia estar en el seu grup, que vosté pot acollir-se a tindre la 
revista, a pagar-la, però l’Ajuntament d’Oliva no estava; i vosté sap massa bé que 
ací arribaven revistes, de quantitats prou grans i com està la situació, i ací no hi 
havia cap conveni amb aquesta revista, ni res que li diguera a aquesta senyora que 
portara revistes a l’ajuntament, que les repartira pels diferents departaments i que ací 
se  li  pagava;  d’ahí  que  se  li  va  demanar,  amb  un  informe  que  tenim  de  la 
interventora,  que  les  retirara;  fins  i  tot  passava  una  relació  de  revistes  que  les 
portava a la Biblioteca de l’Envic que està tancada. O siga que això clamava un poc 
al  cel;  d’ahí  que  vam  dir  que  si  vostés  volien  subscriure’s  a  la  revista  eren 
perfectament lliures de subscriure’s a la revista. Això no vol dir que si l’ajuntament 
considera, en el moment que toque, que s’ha de subscriure, es subscriurà. Però ací, 
sense cap subscripció, i sense cap paper on constara la subscripció, estaven portant-
se revistes i passant-se factures. Vull acabar d’esclarir els punts. De totes formes, si 
queda, com que estan reflectits en l’acta els precs i les preguntes, es contestaran per 
escrit als diferents grups polítics que han fet al·lusió. Del que tinc anotat pense que 
ja està tot. Perdone, en queda una. Referent a la Junta de Portaveus que vosté va 
sol·licitar per al tema de la seguretat; sense voler fer al·lusions al tema de seguretat i 
a tota la polèmica que s’havia generat.  El tema de seguretat  estava molt  clar. El 
Partit Popular no té cap problema de convocar una Junta de Seguretat; de fet, es 
sol·licita  que es faça; no tenim cap inconvenient.  De tota  la polèmica que es va 
generar,  i  d’ahí  la  sol·licitud  per  part  de  Bloc-Compromís  de  fer  una  Junta  de 
Portaveus on s’esclarira,  jo pense que va quedar  més que esclarida.  Va eixir  en 
premsa al  llarg de més d’una setmana,  on es va posar en entredit  la  tasca de la 
Policia Local, i de la Guàrdia Civil; on la Guàrdia Civil va haver d’intervindre per 
primera vegada fent declaracions en Onda Naranja-COPE, i en premsa, per esclarir 
la situació. S’havia posat en entredit la tasca, s’havia generat a nivell de la nostra 
població un xicotet caos, de por, per tot el que s’havia manifestat en la premsa. I qui  
va detectar en premsa va ser precisament la Guàrdia Civil, però no des del lloc del 
tinent d’ací, ni de capitania de Gandia, sinó de més amunt es va detectar per premsa, 
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i es va dir que què era el que estava passant. I pense que va quedar més que clar, i  
quan jo vaig eixir en ràdio a explicar que jo sí que tenia l’estadística, perquè podia 
tindre accés a ella,  i  això no era tal,  hi havia simplement dos casos. I vosté sap 
massa bé que és la Guàrdia Civil  qui porta tota l’estadística,  tant dels casos que 
passen a la Policia Local, com els que tenen ells. I eren dos casos, i es va generar un 
caos. Jo pense que després que en ràdio se’m diguera que era una patètica i una 
mentidera, la Guàrdia Civil va rebre una cridada, vosté va cridar allí perquè esclarira 
el que jo estava dient de l’estadística, i també li va esclarir molt bé; i vosté ho sap 
molt bé de quina forma la Guàrdia Civil li va esclarir el tema aquest. Jo no tinc cap 
inconvenient de sol·licitar, de fet es farà, una Junta de Seguretat; perquè si algú vol 
seguretat a la ciutat, és el Partit Popular. I de fet s’està treballant per això. I d’ahí 
que  van  a  posar-se  retens  als  barris;  és  el  que  s’està  parlant,  és  el  que  s’està 
preparant; en el Consell de Seguretat de despús-ahir mateix és una cosa que es va 
portar endavant i que s’està preparant, s’està mirant de quina forma estan tots els 
torns de la policia, i de quina forma es pot fer; perquè és un tema latent, i volem que 
si ha hagut dos casos, encara que va transcendir no sé si eren vint, que no n’hi haja 
cap.  Per  tant  és  una  cosa  en  què  estem  treballant  moltíssim.  Per  tant,  estarà 
perfectament informat i es convocarà la Junta de Seguretat que vosté demana; per 
això no es preocupe.”

 Sr. González Martínez: “És que jo intente ser net en els meus precs i preguntes, 
però és que vosté obri tants caps de debat que a la fi alguna cosa li haurem de dir. En 
primer  lloc,  no  sabia  que  la  Guàrdia  Civil  li  cridara  a  vosté  per  comentar-li  
converses telefòniques privades meues. Si vol explicar-ho no tinc cap problema; si 
vol explicar-ho no tinc cap problema, ja li ho dic per davant; vosté Sra. alcaldessa, 
disculpe’m que li diga, però falta a la veritat contínuament. I m’alegra que hui en el 
plenari  també  quede  constància  de  les  seues  paraules,  perquè  després  podrem 
contrastar. I en el tema de la seguretat vosté continua faltant a la veritat.  Aquest 
regidor no li va demanar al Partit Popular que convocara una Junta de Portaveus; no 
em diga vosté que el  Partit Popular convoca, no té cap problema, etc.  Ja li vaig 
explicar  l’altre  dia;  el  Partit  Popular  no convoca Junta de Portaveus,  ni  el  Grup 
Bloc-Compromís,  ni  cap  partit  polític.  La  competència  de  convocar  Junta  de 
Portaveus la té vosté, l’Alcaldia. Jo li vaig demanar una convocatòria d’una Junta de 
Portaveus perquè ens informara.  Això que diu vosté està perfectament informat i 
estarà  perfectament  informat,  doncs  no.  No  estàvem  informats;  de  fet  estic 
assabentant-me’n  ara  dels  retens  i  tot  això;  vull  dir  que  no estava  perfectament 
informat, per això li demanàvem una Junta de Portaveus, per a fer el treball que hem 
de fer els polítics, que és reunir-nos, parlar, debatre, consensuar, si pot ser arribar a 
acords, i si no, no; per això li demanava una Junta de Portaveus. No li demanava una 
Junta de Seguretat; repasse vosté les declaracions; sóc perfectament conscient que 
les Juntes de Seguretat tampoc les convoca ni tan sols l’Alcaldia, sinó que per això 
en el prec li he dit si vosté havia fet les gestions oportunes per tal que es convocara a 
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Oliva la Junta de Seguretat, amb la Subdelegació del Govern, que ja veig jo que no 
l’ha feta, i li ho vaig demanar fa tres setmanes en la Comissió de Governació, i vosté 
es va comprometre.  Això és el  cas que ens fa vosté i el  respecte que ens té als 
portaveus i als regidors en les comissions, Sra. alcaldessa. I disculpe. Continue. Clar 
que li vaig dir a vosté que era una mentidera; vosté creu que li vaig faltar, que aquest 
portaveu va faltar? I ho torne a dir, no tinc cap problema, amb tots els respectes. 
Perquè vosté es va inventar que aquest portaveu va faltar al respecte a les forces de 
seguretat d’aquesta ciutat, i això és rotundament fals. I vosté ho sap perfectament, 
igual que jo. I té un registre d’entrada. Afortunadament, el costum que poc a poc 
agarrem de presentar les propostes per registre d’entrada, crec que és saludable, i 
serà molt saludable en aquesta legislatura. Crec que serà molt saludable. Abans no 
calia  tant  de  registre  d’entrada,  però  ara  sí;  perquè  si  vosté  repassa  el  registre 
d’entrada vorà vosté el que demanava aquest portaveu. No sé, acaba de dir vosté fa 
un moment, vostés saben com està la cosa? Acabe de demanar que tapien l’edifici 
de la policia perquè ho furten tot; vostés saben com està la cosa? Doncs clar, per 
això que sabem com està la cosa, i no volem ser alarmistes, volem, a porta tancada, 
en una junta, en una comissió, trie vosté l’òrgan que més li agrade. No sé com dir-li-
ho ja; volem parlar i debatre d’aquestes qüestions. I ja està. Aqueixa és la feina que 
tenim  els  grups  polítics,  en  part,  en  les  administracions  públiques;  només  li 
demanem això; no s’invente vosté, per favor, que jo he faltat al respecte. En cap 
moment he faltat al respecte. I això és el que li vaig esclarir al sergent de la Guàrdia 
Civil, i al tinent que va vindre posteriorment; i ja està. I punt. Jo no vaig faltar al 
respecte a ningú. En segon lloc allò del Crónica de Oliva. Jo no crec que haja entés 
vosté el prec; aquest ajuntament fa una despesa de 13, o 14 euros a l’any, a partir 
d’ara perquè Crónica d’Oliva vaja al fons documental, perquè era una incongruència 
tremenda,  i  ja ho va dir  així el  regidor Canet,  que estiguem recuperant  edicions 
locals dels anys 60, i dels anys 70, i aquesta precisament es tallara. No sé per què es 
va tallar; vosté acaba de fer al·lusió a la línia editorial; les seues paraules mateixa 
l’han traïda. Vosté sap el que publica? Això està per vore’s? Jo ja li dic que jo sóc 
summament respectuós amb la llibertat de premsa. Això no crec que ho hàgem de 
decidir nosaltres si està per vore’s o no està per vore’s; això té unes paraules. Això 
té  una  definició  que  jo  no  diré  ací.  Per  tant,  que  siguen  els  usuaris  els  qui 
decidesquen si la volen llegir, o no la volen llegir, o si estan d’acord amb el seu 
contingut, o no estan d’acord amb el seu contingut. L’única cosa que li hem demanat 
és que ja que es fa aqueixa despesa, de 13, o 14 euros a l’any, que la revista passe 
primer per la zona expositiva on estan les altres revistes. Pel que fa a les factures, 
sap quantes factures arriben a aquest ajuntament per import superior, i arribaran, i 
que no tenen cap contracte? Perquè no ho marca la llei; la llei marca que les factures 
han de tindre un contracte a partir d’un determinat import. Doncs moltes, i d’altres 
mitjans  de  comunicació  també;  i  vosté  no  ha  fiscalitzat  els  altres  mitjans  de 
comunicació tampoc, les factures d’altres mitjans de comunicació. Això de l’Envic 
ja sap vosté per què era, perquè arribava un exemplar per al centre de lectura de sant 
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Francesc,  i  com  arribava  allí  després  arribava  a  l’Envic.  I  ja  està,  no  té  més 
explicació que això. Nosaltres, aquesta part del govern érem conscient de totes les 
publicacions  del Crónica de Oliva que arribaven a l’ajuntament;  i  amb el nostre 
vistiplau,  li  ho puc assegurar.  Nosaltres  ja  li  va  dir  el  regidor  Canet  que estem 
subscrits, i ens ho paguem nosaltres, com vosté ha dit que fem; nosaltres això ja ho 
fem. Però, per favor, no falte a la veritat, Sra. alcaldessa.”

 Sra. alcaldessa: “Bé, per contestar-li a vosté, Sr. David González, m’agradaria que 
ací els ciutadans que estan presents en aquest plenari no s’agarraren, o interpretaren 
el  que vosté acaba de dir,  animant  que portaren factures a aquest ajuntament  de 
forma alegre i  sense informar a cap regidor,  o a cap grup polític,  ni  tan sols al 
govern; perquè vosté sap massa bé, i jo em vaig assabentar de si aquest ajuntament 
tenia alguna subscripció amb Crónica de Oliva. La factura pujava al voltant de 600 
euros. D’acord? Davant de vore això, i com que la interventora no tenia notícies, jo 
em vaig  assabentar  de  si  algú  havia  subscrit,  i  em va  dir  que  no  hi  havia  cap 
subscripció.  Vosté  és  molt  lliure  de  subscriure  el  seu  grup  polític,  però  davant 
d’aqueixa irregularitat, i davant que ací a l’ajuntament, de forma alegre, ningú pot 
portar factures i els seus productes, i facturar tal qual, perquè siguen d’un import 
menor i que no calga cap tipus de contracte entre les parts, pense que això no és com 
cal. I m’agradaria Sr. David González, que mai li he faltat a vosté, i això de faltar a  
la veritat contínuament i de dir-me mentidera, pense que queda un poc baix per a la 
categoria  d’un regidor.  Per tant  m’agradaria  que fóra alguna cosa que mesurara. 
Perquè la veritat és que no és massa correcte. Mesure, Sr. González. I si diu que no, 
com està dient-ho amb el cap, i vol tornar-ho a repetir, vosté sap massa bé, i ací la 
Guàrdia  Civil  no  m’ha  dot  quina  conversa  ha  tingut  amb  vosté,  però  que  sí 
públicament en dos mitjans de comunicació com és la premsa i la ràdio; sí, jo he dit 
la conversa que vosté va tindre, però a mi estic dient-li que no me la va transcriure,  
ni me la va dir cap Guàrdia Civil la conversa que havia tingut amb vosté. Va ser en 
premsa i en ràdio, el sergent de la Guàrdia Civil, que es va fer un aclariment. I pense 
que personalment feia al·lusions a qui li feia l’aclariment, i era a la seua persona, Sr. 
David  González.  Per  tant,  vosté  no  es  preocupe  que  es  convocarà  la  Junta  de 
Seguretat, i es farà tot el que pertoque. Però de veritat, novament m’agradaria també 
dir-li, com vosté diu que funcionarà a base de registres d’entrada, m’agradaria que 
davant d’un registre d’entrada no donara la cosa per feta, com ha fet en alguna de les 
ocasions,  i  esperara  la  resposta  del  registre  d’entrada.  El  fet  de  fer  un  registre 
d’entrada un grup polític no significa que automàticament té l’autorització per a allò 
que demana.  Jo li  diré  de què parle.  Parle d’una assemblea d’Aigua Blanca que 
nosaltres vam convocar, com a Partit Popular, i vosté, assabentat, i algun que altre 
partit  polític  més, van dir  que anaven a assistir;  val?  Per tant,  sens cap resposta 
vostés van assistir. I no passa res, el Grup Popular que estava en l’assemblea, que 
vam anar  a  assabentar-nos,  a  informar-nos,  i  que  ens  informaren  els  propietaris 
afectats d’Aigua Blanca, es va saber perfecte que vostés estigueren allí. Amb això 
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vull dir-li que el que vostés facen registres d’entrada a mi em sembla perfecte; tots 
els que vostés desitgen. Pense que és la via adequada. La que toca. Però ja li dic que 
les coses no estan confirmades pel fet que hi haja un registre d’entrada. M’agradaria 
que ens mantinguérem en el que he llegit en un prinicipi. Jo li donaré la paraula, 
però el ROFRJEL en el seu article 92 pense que manifesta molt bé el que hem de 
fer. De totes formes, així i tot, jo li done la paraula.”

 Sr. González Martínez: “I li ho agraesc, Sra. alcaldessa. Sóc conscient; disculpe, 
però si vosté obri noves línies de debat, jo he de contestar. Vosté veu com no sé si es 
llig  els  meus  registres  d’entrada?  Jo  sí  que  els  tinc  en  el  cap,  Sra.  alcaldessa. 
Respecte d’això últim. Ja està, no continuaré amb allò altre perquè jo crec que he 
sigut molt clar. Vosté recorda què deia el registre d’entrada d’aquest grup polític 
respecte a la reunió d’Aigua Blanca IV? No ho recorda. Vosté recorda el que deia el 
d’un altre grup polític; perquè no ha dit vosté la veritat una altra vegada. I li ho 
demostraré. Aqueix registre d’entrada deia que assabentats que havia tingut lloc una 
reunió, o que anava a tindre lloc una reunió, disculpe, no del Partit Popular, del 
govern, de l’Alcaldia i del regidor d’Ordenació del Territori,  amb els propietaris, 
demanàvem que se’ns convidara a aqueixa reunió. Aqueix és l’escrit que vaig fer 
com a portaveu del Bloc-Compromís. No deia que assistiríem, no. Demanava que 
se’ns convidara, per favor a aqueixa reunió. Davant la falta de contestació, aquest 
portaveu; sí clar, jo havia d’esperar la contestació, però si no arriba, aquest regidor, 
aquest portaveu es va posar en contacte  amb l’altra  part  que també assistia a la 
reunió, amb la part dels propietaris, i els va demanar, per favor, si podien convidar-
lo a assistir com a oient, vosté em va vore parlar? Jo crec que no. Assistir com a  
oient a la reunió, perquè crec a més, que en ares de la transparència, i del bon fer 
polític. Això és el que va passar amb el tema d’Aigua Blanca IV. No vaig donar per 
fet  res.  Primera,  demanàvem per  favor  que  se’ns  convidara,  i  com no  hi  havia 
contestació ens vam buscar la via perquè se’ns convidara a partir de l’altra part. 
Simplement això respecte a aqueix tema.”

 Sra. alcaldessa: “Jo li conteste, i amb això acabem. Li dic que recorde perfectament 
el seu registre d’entrada, i de l’altre grup polític; els recorde de forma textual; el de 
l’altre grup polític deia que anaven a assistir, i el de vosté deia que com que s’havien 
assabentat de l’assemblea, que volien assistir. Vosté sap massa bé quan va fer el 
registre i quan va ser l’assemblea. I jo torne a repetir des d’ací que el Grup Popular 
vam estar molt contents de vore’ls allí, i de vore que puguérem esclarir comptes. I 
res més. Per tant no diga que torne a faltar a la veritat, amb diferents paraules torna a 
dir-me mentidera,  perquè jo torne a dir-li,  i  vosté va fer el registre una setmana 
abans, i vosté sap perfectament la data del registre, i la data de la reunió. D’acord? 
Vosté  ho  sap  perfectament.  No.  La  convocatòria  va  ser  dos  dies  abans.  El  dia 
després, i vostés van fer els registre pràcticament igual. Però li torne a repetir que un 
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registre el que no fa és confirmar la petició; d’acord? I li torne a repetir que estàvem 
molt contents de vore a tots els grups polítics estar allí.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Per  al·lusions,  jo  lamente;  crec  que  serà  interessant  el. 
Reglament que vosté diu que es portarà a plenari, perquè ens donarà peu a saber les 
intervencions de l’Alcaldia fins a quina hora poden arribar. Però bé; simplement dir-
li que el que no li toleraré,  i no li ho tolere ni a vosté, ni a ningú, és que vosté 
insinue que el Grup Municipal Proyecto Oliva ha comés alguna il·legalitat. Si vosté 
té per costum visitar els despatxos de la resta de grups municipals per vore qui està 
allí, i qui no està, no li toleraré que vosté faça al·lusions al que una persona visite o 
no visite el grup municipal. Ara també li dic una cosa; si vosté, com ens acostuma 
últimament a insinuar, i a acusar, està tan convençuda, el que ha de fer és tirar-ho al 
jutjat;  perquè si no, vosté incorre en un costum que estem últimament veient en 
moltes comissions, estan fent-se acusacions sense cap base i sense cap trellat. Dit 
això, dir-li que llàstima que vosté justament parle de legalitats i il·legalitats, quan a 
data de hui ha passat un mes de l’últim plenari, on aquesta corporació, tots els grups 
municipals, excepte el PP, li va demanar que trametera la documentació al jutjat per 
vore si vosté a la fi havia firmat un escrit, o no l’havia firmat, perquè ací no ens ho 
va esclarir. Resulta que vosté és qui parla de legalitats o il·legalitats; jo no seré qui 
acuse a ningú; jo no cauré en la corda que cau vosté,  però sí que li dic que no 
toleraré, en cap moment, que la Sra. Escriva acuse, o insinue, que és el que sol fer, 
coses que ella li semblen, o pensa, si una persona en un moment determinat està en 
el despatx del Grup Municipal de Proyecto Oliva, o no. No li ho toleraré.”

 Sra. alcaldessa: “Li conteste i esper que finalitzem, i no avorrir més als nostres 
ciutadans. A vore, Sr. Blai Peiró, jo no he parlat de cap il·legalitat. O podria inclús 
recaure en il·legalitat. És una irregularitat, el fet que una persona no contractada per 
l’ajuntament, li torne a repetir, estiga ocupant un despatx. I jo no tinc per costum 
visitar els despatxos de cap grup polític per fisgonejar, com vosté pretén dir-me. Jo 
si visite els diferents grups polítics als seus despatxos, que no se m’arruga el melic, 
perquè jo em moc i abans que baixen si cal fer una consulta jo puge, i no passa res; o 
siga no estic  en el  tro  del  despatx d’Alcaldia  per  rebre i  que baixen a la  meua 
presència. Torne a dir-li, i vull explicar-li, atés el que vosté ha dit jo li ho esclariré 
millor; jo eixia d’Intervenció, i la porta del despatx de Proyecto Oliva estava oberta 
de bat a bat. Confronta amb la porta d’Intervenció. A la taula, amb la cadira, estava 
assegut Julio Cortés, puc donar noms i cognoms, perquè a més no estava ell sol, hi 
havia més persones que van entrar, i jo, com una persona a la qual conec, i que ha 
sigut el meu alumne, vaig entrar a saludar-lo. I li vaig dir, ho dic jo perquè no torne 
a dir-me el que em diu, li vaig dir, “Julio, què tal, com estàs?” “Ací estic jo un dia a 
la setmana, treballe ací,  perquè ho hem acordat el  nostre partit,  i  cada dia de la 
setmana ve una persona per obrir el despatx i atendre la gent que ve a interessar-se, 
o al fet que Proyecto Oliva li esclarisca coses”. Davant d’això, i davant del fet que 
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més treballadors de la casa havien manifestat que en el seu despatx, a banda d’estar 
aquesta persona, tot el món sap que Julio és una persona minusvàlida, i a la qual jo 
aprecie perquè ha sigut durant molts anys alumne meu, ell em va manifestar cada 
dia de la setmana qui estava. Jo li vaig dir, Julio, pense que això no està bé; i Blai 
Peiró, com a portaveu del Proyecto Oliva, deu saber que això no està bé, perquè si a 
tu et passar alguna cosa, o a la persona que estiga aqueix dia obrint, fent el treball en 
el despatx de Proyecto Oliva li passara alguna cosa, l’ajuntament podria vore’s en 
un perill. Li dic la conversa tal qual. Li torne a repetir que el Sr. Julio podria dir si és 
veritat o mentida el que dic, o a la millor en aqueix moment vol canviar la versió, 
però és que resulta que jo no estava sola; no era jo sola qui eixia d’Intervenció i 
anava a saludar Julio Cortés. I paraules textuals, jo un dia a la setmana treballe en el 
despatx. Supose que queda suficientment esclarit, independentment que a vosté, Sr. 
portaveu  del  Proyecto  Oliva  li  agrade,  o  no,  perquè  pense  que  vosté  coneix 
perfectament també el que podria passar-li a aquest ajuntament si aqueixa persona, 
ocupant un despatx municipal li passara qualsevol cosa. No sabem fins on podrien 
arribar les conseqüències.”

 Sra. Pastor Bolo: “Anem a vore. Jo pense que tots els grups polítics representats en 
aquest ajuntament tenim despatx. Hi ha partits polítics que tenen la santa sort de 
tindre  dos,  tres,  cinc  alliberats,  és  a  dir  que  està  pagant-los  el  poble,  i  a  més 
secretaris de grup. Nosaltres no som el cas. Amb la qual cosa, per tal que la nostra 
porta estiga oberta, podem deixar una persona allí per si ve algú, per si ens porten 
documentació. Això no és treballar. Nosaltres quan venim a aquesta casa, venim de 
bades. I cobrem un ple i una comissió, Proyecto Oliva. Vosté segur que el dia 28 té 
la nòmina ingressada.”

 Sra. alcaldessa: “L’he tinguda tota la vida.”

 Sra. Pastor Bolo: “Aleshores jo pense que ací estem passant-nos-en ja del tema. 
Estem  creant  una  crispació.  Comissions  ordinàries,  una;  extraordinàries,  tres  o 
quatre.  No  passa  res,  nosaltres  com  a  regidors  estem  ací,  i  donem  la  cara.  I 
treballem. Però cobrem una comissió, i un ple. I si tenim el despatx, pense que és 
per a usar-lo, de la millor forma possible, i la responsabilitat,  per suposat que és 
nostra, dels dos regidors que estan ací asseguts. I no està treballant. Aquesta persona 
quina nòmina té? Què està fent si estava allí assegut? Si vosté té cap problema jo 
pense que com a alcaldessa hauria d’haver-nos cridat, a Blai Peiró, o a mi, i dir-nos 
si podíem passar pel seu despatx quan puguérem, i haver parlat amb nosaltres. Pense 
que és el més lícit que hi ha. Treballar, però anem a vore, qui treballa en un despatx? 
Que  tè  una  nòmina?  Li  l’ha  posada  l’ajuntament,  la  nòmina?  Perquè  nosaltres 
tampoc en  tenim.  Jo  pense  que  és  traure  les  coses  de  mare,  amb tots  els  meus 
respectes; perquè també hi ha gent que la va escoltar, i pense que no va entrar a 
saludar-lo.  Pense que no va entrar a saludar-lo: però igual fa,  si ací  es tracta  de 
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treballar així, amb aqueixa crispació, i amb aqueixa cosa, i tot és legal i tot és fora 
de llei, doncs bé, ací estarem.”

 Sra. alcaldessa: “Bé, li conteste a la Sra. Pastor, i vosté Sr. Salazar, continua amb la 
intervenció. Mire Sra. Yolanda, jo simplement pense que estic en l’obligació, que 
estem en una administració pública,  i que s’ha de, ens agrade més o ens agrade 
menys, complir la legalitat. Jo al seu membre de la seua llista li vaig dir, Julio crida 
a  Blai  Peiró,  i  que  s’esclaresca  i  que  es  parle.  D’acord?  Jo  no  sé,  no  tinc  cap 
inconvenient que vostés tinguen el despatx obert tots els dies, a tota hora. Jo no sé si 
perquè una persona que recolze a Proyecto Oliva puga estar en el despatx sense que 
cap representant oficial estiga present, hauríem, o es podria fer per a regularitzar un 
poc la situació, de fer algun tipus de paper on si a aqueixa persona li passa alguna 
cosa,  com vosté  ha  dit  és  responsabilitat  seua,  com acaba  de  dir,  Sra.  Yolanda 
Pastor. Pense. No hi hauria cap inconvenient. I també li dic, Sra. Yolanda que sí, 
que jo cada 28 o 29, de cada mes, rep la meua nòmina; però també vull dir-li, Sra.  
Yolanda Pastor, que com fa exactament més de 22 anys. Sóc funcionària d’aquesta 
casa, on arribar a ser funcionària em va costar molt d’esforç. Per tant, a mi no em 
cau una nòmina d’aquesta casa per ser alcaldessa, ni a la resta de regidors alliberats 
per  ser  regidors;  perquè treballem.  Els regidors  del  Partit  Popular  porten moltes 
delegacions, treballen. I dels set, cinc estan alliberats, la resta porta les delegacions 
exactament  igual  i  no estan  alliberats,  Sra.  Yolanda.  Per  tant  pense  que jo  vull 
esclarir que precisament la meua persona no té un sou pel fet de ser alcaldessa o 
regidora. L’he tingut 22 anys abans d’aparéixer ací. Possiblement alguna persona 
no, però jo sí.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo la veritat és que comence a lamentar; ja crec que és el 
segon plenari, espectacle que va. Açò ho hem convertit, en lloc d’un fòrum de debat, 
i  d’informació  de  cara  a  la  ciutadania,  hem convertit  aquestes  sessions  en  una 
espècie de xafarderia. Perdoneu de veritat.”

 Sra. alcaldessa: “Li agrairia, Sr. Salazar, que deixara les al·lusions gracioses i anara 
al gra de la qüestió.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Sí, perquè si ens agarrem seriosament tot el que està dient, 
la veritat és que ens posarem a plorar. Perdone. Jo respecte al secretari de grup, jo 
també per al·lusions, perquè al cap i a la fi sóc grup polític, i no tinc secretari de 
grup; i en cas que li passara alguna cosa, pel que diu, el responsable seria vosté. El  
responsable moral seria vosté, perquè vosté no ha sigut capaç de dotar d’un secretari 
de grup a un grup polític. A vosté no li falta de res, en el seu grup polític, el seu 
secretari de grup, ,els seus alliberats; vosté bon salari, per cert, molt més elevat que 
el que tenia quan era funcionària; i per tant, la veritat siga dita, que vosté no es pot 
queixar. Faltaria més que es queixara; els qui es podrien queixar, a la millor, serien 
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la resta de regidors, que fan moltes hores, dediquen gran part del seu esforç i treball 
a poder assistir a tots els òrgans col·legiats de l’ajuntament, i vosté a sobre els paga 
als quatre mesos, si és que, quan l i ve bé, perquè això no ocorre mai en la vida;  
vosté, com ha dit, puntualment tots els mesos cobra; i no és perquè estem ací per 
diners, ni molt menys, però ja el poc que es cobra, almenys hauria de tindre un poc 
la deferència i ser més puntual en els pagaments, que fins ara no ho ha sigut. I a mi 
el que em fa gràcia també és com, tan alegrement, vosté fa declaracions, per a mi 
incendiàries, respecte a un mitjà de comunicació, perquè vosté a la millor no li cau 
bé,  o  no  li  agrada  la  informació  que  diu;  la  veritat  és  que  està  tatxant-lo  ja, 
demonitzant-lo d’una forma o altra. Vosté tampoc és qui per saber que aqueix mitjà 
de comunicació, per a saber no, per a dir que aqueix mitjà de comunicació no té tot  
el dret del món de formar part de les biblioteques municipals, o del fons municipals 
bibliotecari del nostre ajuntament; perquè al cap i a la fi, qui hi ha de jutjar això és la 
ciutadania. L’Ajuntament d’Oliva és el poble, no és vosté sola, i per tant ja que dóna 
una informació valuosíssima, és un mitjà de comunicació a tindre molt en compte; i 
vosté  d’eixida  ja  l’està  demonitzant;  està  intentant  desprestigiar;  tot,  perquè 
segurament la informació que dóna no és del seu grat. Em sembla molt trist per part 
seua,  de  bona  veritat;  molt  trist.  I  després  una  altra  cosa  que  també  em  crida 
l’atenció, que vosté vol erigir-se com a garant de la legalitat, i vosté és la primera 
que ha comés il·legalitats,  urbanístiques en la seua casa,  i  fora d’ella,  i  per tant 
m’agradaria que no se les done tant d’allò que vosté no ha sigut capaç de complir,  
sent ja candidata i presidenta del Partit Popular. Modere’s un poc més, i abans de 
parlar pense el que ha de dir, per respecte a tots els qui estem ací; no només els 
regidors sinó tot el públic en general. Això li ho agrairia, i per tant m’agradaria de 
cara a sessions futures.”

 Sra. alcaldessa: “Demanaria,  per favor,  un poc de silenci.  Jo comprenc que les 
manifestacions a vostés els poden agradar i poden aplaudir,  i tot el que vulguen; 
però un poc de silenci, per favor.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “I li pregaria, per últim, que de cara a sessions futures faça 
el  favor  de  moderar-se,  que  és  el  que  li  correspon  a  vosté,  com  a  presidenta-
alcaldessa d’aquest ajuntament, i no fer precisament el paper d’incendiària.”

 Sra. alcaldessa: “Molt bé, Sr. Salazar. Jo sóc de matemàtiques. I vaig a fer-li una 
cosa  molt  simple,  que  és  una  regla  de  tres,  on  diu  que  de  set  regidors,  amb 
delegacions, amb totes les delegacions d’aquest ajuntament, un secretari  de grup. 
D’acord? D’un regidor sense delegacions, vol dir-me, per favor, quants secretaris de 
grup li corresponen a vosté? Per favor, silenci; estic jo intervenint. Vol que li ho 
diga? Dividesca un, entre set, i vorà el que dóna. Això per una part. A vore, jo no 
sóc responsable que el seu secretari de grup estiga en el despatx i li passe alguna 
cosa. Ni moralment, ni de l’altre tipus, jurídicament. No ho seré; per això, jo que 
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m’agrada molt la legalitat, la compliré. Respecte a allò legal que vosté diu que ós, 
m’agradaria manifestar una cosa, Sr. Salazar, m’agradaria dir-li que vosté està fent 
al·lusions  a  alguna cosa on jo  no sóc la  titular.  Jo sóc Maria  Consuelo  Escrivá 
Herraiz. Al respecte m’agradaria dir-li, Sr. Salazar, ja que vosté sí que és donat a 
l’incendi, a l’escabre, per atraure els aplaudiments del seu públic, m’agradaria també 
que  els  esclarira  i  que  vosté  entrara  dins  de  la  legalitat,  i  que  fóra  efectiu  el 
pagament  de  10.000  euros  al  jutjat,  que  els  deu;  i  que  en  breu,  si  no  paga,  li 
requeriran i li embargaran els seus béns. Aqueixa és la legalitat que vosté em llança 
a mi a la cara, i aqueixa és la que té vosté. Per tant, assabente’s molt bé, Sr. Salazar. 
Demane silenci, per favor. Assabente’s molt bé, Sr. Salazar, abans de fer acusacions 
gratuïtes a la meua persona. El que està clar que l’incendi que vosté vol provocar és 
atraure  l’aplaudiment  del  seu  públic,  i  desprestigiar,  i  llançar  a  terra,  de  forma 
maleducada i malintencionada la meua persona. Porta fent-ho durant molt de temps, 
Sr. Salazar,  i pense que el deixa a vosté, com a regidor en molt  mal lloc.  Ja en 
l’últim plenari va fer al·lusions al cadastre de ma casa; m’agradaria de veritat que 
vosté que té tant de tremps per a la investigació, que continuara fent les indagacions, 
i que quan ho tinga tot esclarit, de veritat que si jo he de rectificar alguna cosa, ho 
rectificaré; perquè al respecte jo vull dir-li que la quantitat que posa en el cadastre 
de la meua vivenda, independentment de perquè ací el cadastre no s’ha revisat des 
de fa molts anys, molts més anys que fa des que jo tinc la meua vivenda; si estiguera 
el cadastre com jo tinc la meua vivenda, coma vivenda pública, fóra inferior i jo 
pagaria menys de contribució. Per tant, m’agradaria que abans de fer al·lusions del 
tipus  que  les  fa,  per  desprestigiar,  que  s’assabentara  ben  assabentat.  I  després 
respecte a la quantitat que vosté va dir que jo cobrava, en l’últim plenari, acusant-me 
i llançant-me per terra, m’agradaria que es llegira l’acta, que pense que no se l’ha 
llegida; llija-se-la, per favor, repasse la quantitat que va dir, i torne a l’hemeroteca i 
mire quina va ser l’assignació, tant a l’Alcaldia, com a la resta de regidors, com la 
dels secretaris de grup, perquè el Partit Popular no ha pujat, ni un cèntim del que ací 
es  cobrava  al  llarg  d’aquestos  anys  els  regidors  que  estaven  alliberats  i  per  a 
l’alcalde  anterior.  Per  tant,  amb  això  m’agradaria  finalitzar.  No  vol  finalitzar. 
Esclaresca vosté, Sr. Salazar.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Vaig a esclarir-li-ho, però ben clar tot. Primer de tot, qui 
deu repassar les actes és vosté. Jo efectivament vaig dir públicament que vosté li 
costava a l’Ajuntament d’Oliva 52.000 euros; ahí dins va, a banda dels 40.000 euros 
que vosté cobra com a salari, va inclosa la Seguretat Social. Estem parlant, en total, 
52.000 euros que vosté li costa a l’Ajuntament d’Oliva; per tant, no m’he equivocat. 
Vosté intenta amagar la realitat; que li costa a l’Ajuntament d’Oliva. Jo li coste a 
l’Ajuntament d’Oliva 6.000 euros. Vosté en costa 52.000 euros. Gran diferència. 
Això per començar. Després continuarem amb el tema del secretaris de grup, que 
vosté es matemàtica,  i sap multiplicar,  i restar, i  sumar i dividir,  i  no sé quantes 
coses més ha dit. la veritat és que també hauria d’adonar-se’n que un únic regidor, 
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que forma grup legalment, que és un grup municipal com un altre, acudeix a totes 
les comissions, i maneja tota la documentació que maneja un altre grup polític amb 
més  regidors,  la  mateixa,  no  menys  per  ser-ne  un;  i  he  d’acudir  a  totes  les 
comissions; per tant, el mateix dret tinc jo, ja que maneje la mateix informació i 
quantitat de documentació que qualsevol altre grup polític, a tindre un secretari de 
grup; o no, perquè a vosté no li ve bé que el tinga. Vosté el que voldria és vore 
aqeuixos despatxos, tant el de Proyecto Oliva com el de Gent d’Oliva, tancats tot el 
temps.  Això és el  que voldria,  i  el  que pretén.  I  pel  que fa a allò  que vosté  ha 
manifestat  ací  del  meu deute  en  el  jutjat,  i  no  sé  què,  és  evident  que  quan em 
demanen que  pague,  i  em diguen on he  d’ingressar  aqueixos  diners,  aniré  i  els 
ingressaré. Però no ha sigut per cometre cap il·legalitat, a diferència de vosté que sí 
que n’ha comés.  No. Ha sigut  per defensar el  meu honor.  Però com hui està  la 
justícia com està, es veu que per al jutge que va jutjar, un regidor pel mer fet d’haver 
estat elegit  democràticament té menys dret a l’honor que qualsevol altra persona 
normal.  I  per  això  se’m condemna  a  pagar  les  despeses  del  que  han  costat  els 
advocats.  No perquè m’han jutjat  i  m’han condemnat.  No perquè he comés cap 
il·legalitat, cosa que vosté sí que ha comés. Per això. I de moment on, ni en quin  
compte  he  d’ingressar  aqueixos  diners.  Per  tant,  quan em diguen  on,  i  en  quin 
compte he d’ingressar aqueixos diners, els ingressaré, no patesca. No patesca, i no 
vulga confondre la  realitat,  així  com vosté  sí  que està  condemnada per  faltar  al 
respecte  i  insultar  a  algun  exmilitant  del  Partit  Popular.  Vosté  sí  que  està 
condemnada, i a mi no m’han condemnat encara de res. A vore ací qui és el qui falta 
a la legalitat vigent. Per tant, abans de parlar faça el favor de pensar què és el que va 
a dir, i continue dient-li el mateix, vosté en lloc de moderar l’única cosa que fa és 
incendiar, confondre, i faltar, contínuament, a la veritat. I això és totalment indigne 
d’una alcaldessa; de qualsevol persona, però menys d’una alcaldessa.”

 Sra. alcaldessa: “Moltíssimes gràcies, Sr. Salazar. De veritat vaig a dir-li una cosa; 
sap el  que li  costava jo  a  aquest  ajuntament  abans de ser  alcaldessa? Doncs ho 
averigua, perquè vosté està molt avesat a la investigació; primera. He assistit a molts 
plenaris abans de ser alcaldessa, i sé que la reivindicació del seu secretari de grup la 
tindrem plenari rere plenari. L’escoltarem, i perfectament estarà ahí sobre la mesa, 
però sap massa bé, i perfectament que és alguna cosa inviable. I el dret a l’honor. On 
tinc jo el meu dret a l’honor escoltant-lo a vosté? Per tant, cadascú que acoquine 
amb les conseqüències; i el dia que vosté estiga ací, jo m’alegraré que vosté modere 
millor que jo.”

 Sr.  Morera  Romaguera: “Simplement  per  al·lusions,  sense  crear  cap  ànim  de 
crispació, i veient la intenció dels grups polítics en la seua argumentació que han 
donat referent a la meua persona, em veig justificable; i si em van proposar el meu 
grup polític, no en cap moment com a president sinó simplement com a membre del 
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Consell Local Agrari, era perquè em viea per aportar idees i perquè pense que puc 
aportar també el meu granet d’arena a aquest col·lectiu. Simplement això.”

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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