
Minuta núm. 21

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

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.40 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sra. ALCALDESSA:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ

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

SR. SECRETARI ACTAL:
ANTONIO MANSANET MORANT

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa, 

MARIA  CONSUELO  ESCRIVÁ 

HERRAIZ,  en  primera 

convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren la totalitat de l’Ajuntament, 

per  dur  a  terme  sessió  ordinària  i 

pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 27 D’OCTUBRE DE 2011.

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

SEGON. INFORMACIÓ D’ASSUMPTES I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL.

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

Publicades en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

 BOE núm. 266, de 4 de novembre de 2011,  on es publica la Resolució de 24 
d’octubre de 2011, de la  Secretaria  d’Estat  per  a la  Funció Pública,  per la  qual 
s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de 
l’Estat per a l’any 2011, a efectes de còmput de termini.

 BOE  núm.  270,  de  9  de  novembre  de  2011,  on  es  publica  el  Reial  Decret 
1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la 
Llei del Sòl.

 BOE núm.  276,  de  16  de  novembre  de  2011,  on  es  publica  el  Reial  Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.

Publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

 DOCV núm. 6645, de 7 de novembre de 2011, on es publiquen:

a) Decret  163/2011,  de  4  de  novembre,  del  Consell,  pel  qual  es  determina  el 
calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana 
per a l’any 2012.

Pàgina: 2



b) Decret-llei 2/2011, de 4 de novembre, del Consell, de Mesures Urgents d’Impuls 
a la Implantació d’Actuacions Territorials Estratègiques.

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

El Sr. Secretari  dóna compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia,  des del núm. 
3.912 al 4.340, que en extracte són els següents:

 Decret núm. 3912 Declarar el vehicle V1599ES propietat de LAHROURI RACHID com a 
residu urbà. Exp. VA 1487/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret  núm.  3913  Declarar  el  vehicle  B8005PH  propietat  de  MARISOL  GUZMAN 
RAMOS com a residu urbà. Exp. VA 1491/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret núm. 3914 Declarar el vehicle 0441BDN propietat de CAPELLINO SEGURIDAD 
SL com a residu urbà. Exp. VA 1486/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret  núm.  3915  Declarar  el  vehicle  V6186EW  propietat  de  MARCELO  FABIAN 
MAGALLANES FERNANDEZ com a residu urbà. Exp. VA 1469/11 Vehicle Abandonat 
Via Pública

 Decret núm.  3916 Declarar el vehicle V7527FG propietat de JOSE GARCIA ESCRIVÀ 
com a residu urbà. Exp. VA 1483/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret núm. 3917 Declarar el vehicle 3563CVW propietat de BELEBNA MILOUD com a 
residu urbà. Exp. VA 1503/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret núm. 3918 Declarar el vehicle A3202CK propietat de FRANCISCO A. CORDOVA 
SERRANO com a residu urbà. Exp. VA 1468/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret núm. 3919 Declarar el vehicle M9074SC propietat de DANIEL HAGIU TEODOR 
com a residu urbà. Exp. VA 1475/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret  núm.  3920  Declarar  el  vehicle  GR7402AB  propietat  de  MIGUEL  CABRERA 
RODRIGUEZ com a residu urbà. Exp. VA 1458/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret núm. 3921 Declarar el vehicle VA4038V propietat de JUAN CARLOS BECERRA 
ROMERO com a residu urbà. Exp. VA 1489/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret  núm.  3922  Declarar  el  vehicle  V1374GL  propietat  de  JUAN  FERNANDEZ 
RUANO com a residu urbà. Exp. VA 1492/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret  núm.  3923  Declarar  el  vehicle  V8067GX  propietat  de  ROSANA  COLLADO 
LLECHES com a residu urbà. Exp. VA 1478/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret  núm.  3924  Declarar  el  vehicle  V6174DM  propietat  de  JOSE  GILABERT 
ESCRIVÀ com a residu urbà. Exp. VA 1472/11 Vehicle Abandonat Via Pública

 Decret núm. 3925 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
ROQUE DIAZ FERNANDEZ
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 Decret núm. 3926 Elevar a resolució la proposta de baixa de rebuts pendents a subjectes 
passius que han estat  declarats fallits i  crèdit  incobrable a nom de MARCOS AGUILO 
CUELLIGA i ALTRES. Exp. 20010000059689

 Decret  núm.  3927  Ordenar  el  pagament  de  les  factures  referides  al  DA  3418/11  del 
15/09/2011 per import total de 6105,22€

 Decret  núm.  3928  Aprovar  la  certificació  de  l’obra  “PLAN  NUCLEOS  2008: 
PAVIMENTACION  FIRME  C/  BARRANCO,  MONTAÑA,  CAMACHO,  ERAS  DE 
JUAN - FASE 10”

 Decret  núm.  3929  Aprovar  la  certificació  de  l’obra  “PLAN  NUCLEOS  2008: 
CENTELLES  -  JUAN  RAMON  JIMENEZ:  ACONDICIONAMIENTO  DE  FIRME  i 
ALUMBRADO PUBLICO EN ENTORNO ZONA PS LADRILLARES - FASE 10”

 Decret núm. 3930 Elevar el contingut de les propostes de resolució a resolució. Procedir a  
aprovar les devolucions per import de 4738,89€

 Decret núm.  3931 Obligació legal de TERESA SABATER SAVALL neteja de Parcel·la 
318 Pol. 24. Ordre d’Execució núm. 210/2011

 Decret núm.  3932 Obligació legal de TERESA SABATER SAVALL neteja de Parcel·la 
258 Pol. 24. Ordre d’Execució núm. 209/2011

 Decret núm. 3933 Obligació legal de JOSE Mª TEIXIDOR NACHON picat de rampa de 
formigó en Av. de les Marjals, 14. Ordre d’Execució núm. 166/2011

 Decret núm.  3934 Aprovar el reconeixement de l’obligació i ordenar el pagament de les  
quotes d’amortització i interessos amb venciment setembre-2011 estimades en 465958,24€

 Decret  núm.  3935  Aprovar  el  reconeixement  de  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  de 
12667,48€ a CAJAMADRID en conceptes de quota d’amortització i interessos del préstec 
núm. 10718848/13

 Decret núm. 3936 Aprovar la factura emesa per la CAM ref. a ús del datàfon per import de 
14,16€

 Decret núm. 3937 Aprovar la factura emesa per la CAM per import de 3,33€

 Decret núm.  3938 Aprovar les despeses per ús del datàfon emeses per LA CAIXA per  
import de 1038,63€

 Decret núm. 3939 Aprovar les despeses per VISA (VIA T) i manteniment TPV emeses per 
LA CAIXA per import de 37,00€

 Decret núm. 3940 Aprovar les despeses per correu ref. a préstecs setembre 2011 per import 
de 2,45€

 Decret núm. 3941 Aprovar les despeses per VISA (VIA T) i manteniment TPV emeses per 
la caixa per import de 28,00€

 Decret núm.  3942 Aprovar les despeses per ús datàfon serveis esportius emeses per LA 
CAIXA per import de 207,36€

 Decret núm. 3943 Aprovar la factura per despeses manteniment TPV datàfon emesa per la  
CAM per import de 14,16€
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 Decret núm. 3944 Aprovar la factura per despeses financeres emesa per la CAM per import  
de 3.33€

 Decret  núm.  3945  Aprovar  les  despeses  per  manteniment  emeses  per  BANCAJA  per 
import de 12,00€

 Decret núm. 3946 Aprovar les despeses financeres emeses per BANCAJA per import de 
54,93€

 Decret  núm.  3947 Aprovar  l’expedició  d’un  manament  "A JUSTIFICAR" en favor  de 
VICENTE MORERA ROMAGUERA per import de 450€

 Decret núm. 3948 Aprovar que el funcionari ENRIQUE PEREZ BORRÀS preste els seus 
serveis d’Informació al Ciutadà de 08 a 15 de dilluns a divendres

 Decret núm. 3949 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de nat. urbana a nom de DAVID FORTNUM. Exp. 20010000058591

 Decret núm.  3950 Que no es liquide ni es reconega el dret en comptabilitat de l’impost  
sobre l’increment de valor de terrenys de nat. urbana a nom de GRUPO PROMOTOR 3000 
MARTIN SL. Exp. 20010000058103

 Decret núm.  3951 Que no es liquide ni es reconega el dret en comptabilitat de l’impost  
sobre l’increment de valor de terrenys de nat. urbana a nom de GRUPO PROMOTOR 3000 
MARTIN SL. Exp. 20010000058104

 Decret núm. 3952 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  a  nom  de  SALVADOR  COLLADO  LLECHES.  Exp. 
20010000058047

 Decret núm. 3953 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de nat. urbana a nom de DAVID SELLENS MORERA. Exp. 20010000058102

 Decret núm. 3954 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  a  nom  de  M.  LUCIA  RUIZ  PINGARRON.  Exp.  
20010000059225

 Decret núm. 3955 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  a  nom  de  M.  CARMEN  ORTEGA  TINEO.  Exp.  
20010000059227

 Decret núm. 3956 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  a  nom  de  BIG  BUSINESS  EVERGREEN  SA.  Exp. 
20010000058565

 Decret núm. 3957 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de nat. urbana a nom de TUTTOFARE SL. Exp. 20010000058550

 Decret núm.  3958 Encomanar a JAVIER PARRAGA el control i  seguiment de la pena 
imposada  a  MANUEL  JOSE  BOQUERA  HERNANDEZ  de  treball  en  benefici  de  la 
comunitat.

 Decret núm. 3959 Adjudicar el contracte menor de prestació de serveis de la realització del 
programa  "IGUALDAD  i  RESPONSABILIDAD  FAMILIAR:  TALLER  DE 
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SUPERVIVENCIA DOMESTICA" a GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL per 
import total de 1971,00€

 Decret núm. 3960 Aprovar la relació núm. 083/2011 de factures per import de 20807,78€

 Decret núm. 3961 Autorització de l’Alcaldia per a l’exhumació de restes cadavèriques de 
SALVADORA ROIG MENA

 Decret  núm.  3962 Començar les actuacions per  tal  de  comprovar  els  subjectes passius 
CISA CARTERA DE INMUEBLES

 Decret núm. 3963 Aprovar la baixa de les liquidacions per l’import de 11,140,61 euros i les 
devolucions  de  996,68  euros  de  la  relació  EVARISTO  FALGAS  VICENT  (Exp. 
20010000059703) i Altres

 Decret  núm.  3964  Aprovar  amb caràcter  provisional  la  liquidació  del  tribut  ICIO per 
import de 1332,51 euros de l’expedient rc 120/08 a CARLOS LLORET REDON per obres 
en polígon 15 parcel·la 212 pda. Mànegues.

 Decret núm.  3965 Incoar a CARLOS LLORET REDON expedient  sancionador 120/08 
d’import 16,102,90 euros per obres en polígon 15 parcel·la 212 pda. Mànegues

 Decret  núm.  3966  Declarar  la  caducitat  del  Procediment  LTIU  120/08  de  CARLOS 
LLORET REDON

 Decret núm. 3967 Declaració de caducitat del procediment d’infracció urbanística 120/08 a 
CARLOS LLORET REDON

 Decret núm.  3968 Incoar a ADOLFO BUENO GIL expedient administratiu sancionador 
150/06 per obres en U.E. núm. 2 àrea Devesa rc: 7573827 amb una proposta de sanció per 
l’import de 31538,39 euros

 Decret  núm.  3969  Aprovar  amb caràcter  provisional  la  liquidació  ICO per  import  de 
2982,63€ a nom de ADOLFO BUENO GIL. Exp. RC 150/06

 Decret  núm.  3970  Declarar  la  caducitat  del  Procediment  d’Infracció  Urbanística  núm. 
150/06 contra ADOLFO BUENO GIL

 Decret  núm.  3971  Declarar  la  caducitat  del  Procediment  LTIU  núm.  150/06  contra 
ADOLFO BUENO GIL

 Decret núm.  3972 Aprovació de la liquidació a favor dels membres de la corporació del 
tercer trimestre 2011

 Decret núm. 3973 RESERVAT A ROSA TOMAS

 Decret núm. 3974 Desestimar Recurs de Reposició interposat contra Decret de Suspensió 
núm.  1956/11.  Denegar  llicència  sol·licitada  a  SALVADOR  MAÑO  ROGER.  Exp. 
Protecció 181/09

 Decret núm.  3975 Desestimar Recurs de Reposició interposat contra DA núm. 1710/11 
presentat per JOSE CAMAÑAS CLIMENT. Exp. Protecció 64/09

 Decret  núm.  3976  Aprovar  la  factura  MS11-001196499  d’import  154,49  euros  de 
CABLEUROPA, S.A.U. dels serveis de ADSL de ONO en el període de facturació de:  
26/09/11 a 25/10/11
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 Decret  núm.  3977 Aprovar  la  factura  núm.  CI0525129514 de VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U del període de facturació 01/09/11 a 30/09/11 d’import 1262,32 euros

 Decret núm. 3978 Denegar la llicència urbanística a TELEFONICA, S.A. exp. 168/11-ome 
per a la instal·lació d’un pal de fusta en carrer Volanti, 9

 Decret  núm.  3979  Denegar  la  llicència  urbanística  a  ANTONIO  VAL  PEIRO  de 
l’expedient 188/11-ome de les obres d’ampliació i reparació de fossa sèptica en el polígon 9 
parcel·la 714

 Decret núm. 3980 Concedir la llicència urbanística a SALVADOR MENA MOLLA per a 
realitzar les obres de pavimentació i revestiment en el carrer sant Jordi, 12

 Decret núm. 3981 Concedir la llicència urbanística a la COMUNITAT DE PROPIETARIS 
del c/JUAN ANTONIO MAYANS, 9 per a pavimentar l’entrada de la finca

 Decret núm. 3982 Concedir la llicència urbanística a la COMUNITAT DE PROPIETARIS 
en la Ctra. De Dénia, 36 per a reparar façana

 Decret núm. 3983 Concedir la llicència urbanística a VICENTE MAYANS ORTOLA en 
l’expedient  194/11-ome  per  obrir  xanca  en  la  via  pública  i  col·locar  tub  connectar  al  
clavegueram en el carrer Menendez i pelayo, 6

 Decret  núm.  3984 Concedir  llicència  urbanística  a  PROMOCIONES NOVAURBANA 
2002, S.L exp. 196/11-ome per a reparar humitats, col·locar tub de drenatge en el jardí,  
pintar façana principal i canviar taulellets trencats en el carrer de la Juliola, 9

 Decret  núm.  3985  Concedir  llicència  urbanística  a  PROMOCION  DE  EDIFICIOS 
INDUSTRIALES C.B. exp. 195/11-ome per tal de col·locar porta plegable en local, en el 
carrer Calixt III, 20

 Decret núm. 3986 Denegar la llicència urbanística a Mª JESUS BERNABEU SORIA exp. 
197/11-ome per tal d’afegir sobre la tanca dos fileres de blocs

 Decret núm.  3987 Concedir  llicència urbanística a RAFAEL BENITO SANCHEZ exp. 
199/11-ome per tal de reparar morter en el carrer Ernest Lluch, 47

 Decret  núm.  3988  Concedir  llicència  urbanística  a  VICENTE  JUAN  BERTOMEU 
MAURI  exp.  200/11-ome  per  a  canviar  taulellets  en  cuina  i  bany  al  carrer  Alcalde 
Francisco Llorca, 6-4º-8ª

 Decret núm. 3989 Concedir la llicència urbanística a FRANCISCO ARROYO CENCILLO 
exp. 201/11-ome per tal de canviar les finestres a l’Avinguda de València, 9-2-4ª

 Decret núm.  3990 Concedir  llicència urbanística a HOWARD TREVOR ROWLANDS 
exp. 202/11-ome per a canviar dos finestres en la Pl de Ganguis, 3 baix amb la condició de 
que siguen de fusta

 Decret núm. 3991 Baixa del pas permanent Permanent exp. V147/2005 placa núm. 1466 de 
SALVADOR TODOLI TODOLI en l’emplaçament Via de Ronda, 85 des de 31/08/11

 Decret núm. 3992 Compensació de deutes a OLIBUS, S.L. per l’import de 5761,87 euros

 Decret  núm.  3993 Concedir  a  TIBURCIO GONZALEZ MAÑAS llicència  de  primera 
utilització exp. 89/2011-LO per a l’habitatge emplaçat en el polígon 10 parcel·la 2015
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 Decret núm. 3994 Adjudicació del contracte administratiu especial del bar Llar del jubilat a 
SARA FERNANDEZ ANTEQUERA

 Decret núm.  3995 Reconeixement de l’obligació d’ajudes a Manuela Utreras Torres (ac.  
Extraordinària),  Aysme Ibryamova (necessitats  bàsiques),  Manuel  Nicolai  Pop (lloguer),  
Narcisa Fernandez Castro (Ac. Extraordinària)

 Decret núm. 3996 Desestimar segona activitat al Sr. JUAN BTA. MORELL IBORRA

 Decret núm. 3997 Aprovar l’assignació de 200,30 euros a favor de ANA Mª ESTRUCH 
ESCRIVA per gratificació de treballs extraordinaris

 Decret núm. 3998 Autoritzar a l’Associació de Boixeteres i Artesans del Fil per al pròxim 
dia 30 d’octubre, celebrar la "trobada de Boixeteres a Oliva"

 Decret núm. 3999 Aprovació de la nòmina del personal al servei de l’Ajuntament del mes 
de octubre de 2011 476.713,11

 Decret núm. 4000 Aprovació del reconeixement de l’obligació a favor dels Grups Polítics 
corresponent al tercer trimestre

 Decret núm. 4001 Reconeixement de la obligació i ordenació de pago de la certificació de 
obres TRINQUET D’OLIVA

 Decret  núm.  4002 Autorització a  la JUNTA CENTRAL DE GERMANDATS per a la 
celebració de les activitats sol·licitades

 Decret núm. 4003 Aprovació i reconeixement de la obligació de pago de la relació núm. 
085/2011 per import de 55.657,89 Euros

 Decret núm.  4004 Concessió autorització a GABRIEL BENEYTO GARCIA per ocupar 
via publica

 Decret núm. 4005 Autorització a DAVID WALSH per ocupació via publica en C/ Manuel 
de Falla, 3

 Decret núm. 4006 Autorització a VICENTE CALATAYUD BERNABEU per ocupar via 
publica en C/ Plus Ultra, 1

 Decret núm. 4007 Autorització d’ocupació via publica a Evaristo Piera Garcia en c/ Beatriu 
de Centelles, 2

 Decret núm. 4008 Autorització per ocupació via publica a ROSA MARIA TUR MENA en 
C/ Menendez i Pelayo, 23

 Decret  núm.  4009  Autorització  per  ocupació  via  publica  a  SUSAN  FRANCES 
VALERIANI en plaça Sant Roc, 7

 Decret  núm.  4010  Autorització  d’ocupació  via  publica  a  ANDREEA  MIHAELA 
MORMECI en Passeig Gregori Maians, 13

 Decret núm. 4011 Autorització a JULIAN NAVARRO ANAYA per ocupació via publica 
en C/ Conde Oliva, 1

 Decret núm. 4012 Autorització a MARIA ISABEL SANCHEZ MARTINEZ per ocupació 
via publica en C/ Roderic d’Osuna, 49
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 Decret núm. 4013 Autorització a MABEL MIÑANA CLIMENT per ocupació via publica 
en Av. Mar Mediterrani 26

 Decret núm. 4014 Autorització a DAVID ANTHONY BROWN BELLAMY per ocupació 
via publica en C/ Collado,4

 Decret núm. 4015 Autorització per a càrrega i descàrrega de mercaderies a JOSE CARLOS 
PEREIRA RODRIGUEZ en Passeig Francisco Brines, 5

 Decret núm. 4016 Denegació llicència pas permanent a AGUSTIN SELFA RODRIGUEZ

 Decret  núm.  4017  Concessió  llicència  pas  permanent  3  metres  c/  Mestre  Chapi,  4  a 
DOMINGO MARTINEZ ARLANDIS

 Decret núm.  4018 Concessió llicència pas permanent 3 metres c/ Teix a CDAD PROP 
LLEBEIG 5-19

 Decret núm.  4019 Concessió llicència pas permanent 4 metres c/ Manuel de falla, 19 a 
CDAD PROPIETARIOS MANUEL DE FALLA, 19

 Decret  núm.  4020  Delegar  a  favor  del  2º  tinent  d’alcalde,  JUAN  FRANCISCO  PI 
APARICI, la presidència de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, corresponent al 
28-octubre-2011.

 Decret núm. 4021 Desestimar la pretensió del Sr. JUAN BAUTISTA MORELL IBORRA, 
de ser recol·locat a un lloc de treball, de segona activitat, d’acord amb la seua incapacitat.

 Decret núm. 4022 Aprovar la expedició d’un manament de pagament, de a justificar, favor 
del Sr. ANDRES SANCHEZ GAMEZ, per import de 30 euros.

 Decret núm.  4023 Aprovar la despesa amb càrrec a les partides de l’estat de despeses i  
ordenar el pagament a GALP ENERGIA ESPAÑA SAU, per import de 6.308,10 euros.

 Decret  núm.  4024  Concedir  al  Sr.  FERNANDO  GALIANO  SALGADO,  llicència 
urbanística a la Ctra. Gandia núm. 26.

 Decret núm. 4025 Concedir al Sr. MIGUEL SALORT COTS, llicència urbanística al carrer 
Illot d’Alborà 4.

 Decret núm. 4026 Denegar al Sr. VICENTE GREGORI LLOPIS, la llicència urbanística 
sol·licitada al carrer Albercoquer núm. 10.

 Decret núm. 4027 Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS de l’edifici emplaçat al 
carrer Pare Antoni Salelles núm. 6, llicència urbanística al carrer Pare A. Salelles, 6.

 Decret núm. 4028 Concedir al Sr. FERNANDO SENDRA LLORCA, llicència urbanística 
a la Pda. Gorg, Pol. 9, Parcel·la RU 00474.

 Decret núm. 4029 Concedir al Sr. FRANCISCO JAVIER SALELLES MATEU, llicència 
urbanística al carrer Sant Joan núm. 26.

 Decret núm.  4030 Concedir a VERTYDECOR INNOVA SL., llicència d’ocupació de la 
via pública al carrer Alcalde Juan Sancho núm. 3.

 Decret núm.  4031 Concedir a VERTYDECOR INNOVA SL., llicència d’ocupació de la 
via pública al carrer Walt Disney núm. 1.
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 Decret  núm.  4032  Autoritzar  a  Mª  VICTORIA  AGUIRREZABAL  ROMERO,  la 
instal·lació d’un Baby Infantil, un Tobogan i un Saltarin, del 1 al 27 de novembre en el Parc 
de l’Estació.

 Decret núm. 4033 Declarar al Sr. JUAN MIGUEL BAYDAL SANZ, desistit de la petició 
de llicència d’ocupació de la via pública.

 Decret núm. 4034 Declarar al Sr. FERNANDO GUEROLA TOMAS, desistit de la petició 
de llicència d’ocupació de la via pública.

 Decret núm. 4035 Aprovar la factura núm. 479, emesa per GRUP DE TREBALL SOCIAL 
REED 21, per import de 1.971,00 Euros.

 Decret  núm.  4036  Devolució  de  fiança  depositada  per  KIKOTUR  S.L.,  en  garantia 
restitució domini públic instal·lacions temporals entitat núm. 4 i 5.

 Decret  núm.  4037  Deixar  sense  efecte  la  retenció  practicada  en  comptabilitat  de 
l’embargament pel Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Gandia, dels crèdits de GRUAS i 
TALLERES BURGOS, S.L.

 Decret núm. 4038 Devolució aval dipositat per ALESA PROJECTES I CONTRATES SA, 
obres Adequació canal recollida d’aigües pluvials en Via deRonda-Platja d’Oliva, tram III.

 Decret núm. 4039 Aprovar, a instàncies de SUCESORES PASCUAL BOLINCHES SL, la 
compensació  del  Cànon per  la  concessió  administrativa  per  al  subministrament  d’aigua 
potable al Cas Urbà d’Oliva, referit al període març-abril-2011.

 Decret núm. 4040 Aprovar, a instàncies de SUCESORES PASCUAL BOLINCHES SL, la 
compensació  del  Cànon per  la  concessió  administrativa  per  al  subministrament  d’aigua 
potable al Cas Urbà d’Oliva, període maig-juny 2011.

 Decret  núm.  4041  Estimar  les  al·legacions  formulades  pel  Sr.  VICENTE  BENITO 
LLOPIS, Expedient sancionador núm. 237/08.

 Decret  núm.  4042 Aprovar liquidació definitiva ICO i  Taxa,  Exp.  LTIU núm.  237/08, 
incoat al SR. VICENTE BENITO LLOPIS.

 Decret  núm.  4043  Desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat  per  Mª  CONSUELO 
PEREZ ALENTADO, contra el Decret núm. 2101/11

 Decret núm. 4044 Acordar el sobreseïment i arxivar l’expedient sancionador per infracció 
urbanística núm. 257/03, instruir contra ROSA FUSTER LLOPIS.

 Decret  núm.  4045 Acordar  el  sobreseïment  i  arxiu  de  l’expedient  LTIU núm.  257/03, 
instruït contra ROSA FUSTER LLOPIS.

 Decret núm.  4046 Liquidació definitiva ICO i taxa expedient núm. 19/03, instruït al Sr. 
JUAN MANUEL ARACIL PORTES.

 Decret  núm.  4047  Desestimar  les  al·legacions  formulades  pel  Sr.  JUAN  MANUEL 
ARACIL PORTES, Expedient sancionador núm. 19/03.

 Decret núm. 4048 Aprovar l’autoliquidació i ordenar el pagament de 110 Euros, a l’Excma. 
Diputació Provincial de València, previ la inserció d’anunci en el BOP.
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 Decret núm.  4049 Iniciar l’expedient núm. G/17/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits.

 Decret núm. 4050 Aprovar l’expedient núm. G/17/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos.

 Decret  núm.  4051  Iniciar  l’expedient  núm.  G/18/2011  de  modificació  de  crèdits  per 
ingressos.

 Decret  núm.  4052 Aprovar  l’expedient  núm.  G/18/2011 de  modificació  de  crèdits  per 
ingressos, per import de 62.540,00 Euros.

 Decret núm. 4053 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedit per a 
l’any 2011 als Festers del Carrer Sant Vicent, per import de 2.838,00 Euros.

 Decret  núm.  4054  Aprovar  l’expedient  núm.  T/20/2011  de  modificació  de  crèdits 
mitjançant transferències.

 Decret núm. 4055 Justificació final i devolució de fons de l’obra denominada: "Treballs de 
neteja i conservació de llits i sèquies al Municipi d’Oliva".

 Decret  núm.  4056  Aprovar  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  a  nom  de 
BERNADETTE DUQUENNE.

 Decret núm. 4057 Aprovar la baixa dels valors declarats incobrables a nom de ANTHONY 
THOMAS NEEDHAM.

 Decret núm.  4058 Aprovar les liquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana de la relació que s’acompanya.

 Decret núm. 4059 Aprovar la justificació i donar per justificada l subvenció concedida per 
a l’any 2011 a la Federació de Moros i Cristians d’Oliva, per import de 52.137,00 Euros.

 Decret núm. 4060 Aprovació de la liquidació provisional del impost sobre el increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana a JOSE FRANCISCO MORELL NAVARRO per 
814,85 Euros

 Decret  núm.  4061  Concedir  al  Sr.  JOSE  MANUEL  FERNANDEZ  CARPI,  llicència 
urbanística en Camí San Antoni

 Decret núm. 4062 Concedir al Sr. SALVADOR PASTOR FUSTER, llicència urbanística 
en el C/. Mandariner, 17.

 Decret  núm.  4063  Concedir  al  Sr.  Edmond  Riera,  llicència  urbanística  en  Partida 
Raconada, Pol. 5, Par RU 00830.

 Decret núm. 4064 Concedir al Sr. BATILA SINTIMBREAN, llicència urbanística en Pol. 
7, Parc. 156.

 Decret núm. 4065 Concedir a la Sra. Mª PILAR BARRERES JUST, llicència urbanística 
en Pso. Francisco Brines, 11-pb.

 Decret  núm.  4066 Concedir  a  CENTRAL PHONE S.L.,  llicència  urbanística  en  la  c/.  
Navarra núm. 2.

 Decret núm. 4067 Concedir al Sr. MIGUEL ANGEL TUR SORIA, llicència urbanística en 
Ctra. de Pego, 27.
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 Decret núm. 4068 Concedir a la Sra. EVA CLIMENT GOMAR, llicència d’ocupació de la 
vía pública al P. Ll uís Vives, 19.

 Decret núm. 4069 Concedir al Sr. JOSE NAVARRO IBIZA, llicència d’ocupació de la vía 
pública al carrer Cantereria núm. 57

 Decret  núm.  4070  Concedir  a  IBERDROLA  DISTRIBUCION  ELECTRICA  SAU, 
llicència d’ocupació de la vía pública en Urb. OLIVA-NOVA.

 Decret núm.  4071 Concedir al Sr. ENRIQUE AGUILAR LLOPIS, llicència de primera 
ocupación de vivenda emplaçada al carrer Illes Columbretes núm. 4.

 Decret  núm.  4072  Aprovar  la  nòmina  complementària  del  Sr.  VICENTE  FERRER 
MUÑOZ, corresponent a l’ampliació de la seua jornada laboral.

 Decret  núm.  4073  Aprovar  la  factura  emesa  per  TELEFONICA  DE  ESPAÑA  SA,  i 
ordenar el seua pagament per l’import de 2.030,75 Euros.

 Decret núm. 4074 Aprovar la factura emesa per VODAFONE ESPAÑA SAU, i ordenar el 
seu pagament per l’import de 2.555,44 Euros.

 Decret núm.  4075 Deixar sense efecte l’aprovació de la factura núm. 32, per import de 
88,38 Euros, de VICENTE JAVIER SANCHIS NUÑEZ.

 Decret  núm.  4076  Aprovar  la  relació  núm.  082/2011  R  de  factures  per  l’import  de 
33.683,22 Euros.

 Decret  núm.  4077  Aprovar  la  relació  núm.  084/2011  R  de  factures  per  l’import  de 
73.393,10 Euros.

 Decret  núm.  4078  Aprovar  la  relació  núm.  086/2011  R  de  factures  per  l’import  de 
36.384,82 Euros.

 Decret núm. 4079 Aprovar la relació núm. 087/2011 R de factures per l’import de 6.236,27 
Euros.

 Decret  núm.  4080 Nomenar  el  Sr.  CARLOS MENGUAL MANZANARES,  funcionari 
eventual d’aquest Ajuntament, Secretari del grup polític PSOE.

 Decret núm. 4081 Aprovar al Sr. MIGUEL ANGEL ARCOS MARTINEZ la compensació 
de 5 dies i 4 hores en concepte de vacacions anuals retribuïdes.

 Decret  núm.  4082  Aprovar  al  Sr.  MIGUEL  ANGEL  COLLADO  LLECHES  la 
compensació de 1 dia i 5 hores en concepte de vacacions anuals retribuïdes.

 Decret núm. 4083 Aprovar la baixa dels valors declarats incobrables a nom de RAMON 
CORTES CORTES.

 Decret  núm.  4084  Aprovar  la  baixa  dels  valors  declarats  incobrables  a  nom  de 
FRANCISCO FORNES BABIERA.

 Decret  núm.  4085 Aprovar la  baixa dels valors declarats incobrables a nom de JUAN 
JORGE COTS ALIQUES.

 Decret núm. 4086 Procedir a la baixa dels rebuts per l’import de 751,21 Euros.
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 Decret  núm.  4087 Incoar  Al  Sr.  GLEN ARMANDO GALAN BARROSEN,  expedient 
administratiu sancionador núm. 51/11.

 Decret  núm.  4088 Incoar  al  Sr.  ROLANDAS PARADNIKAS,  expedient  administratiu 
sancionador núm. 73/11.

 Decret  núm.  4089  Incoar  al  Sr.JOSE  CASTELLO  IBIZA,  expedient  administratiu 
sancionador núm. 70/11.

 Decret  núm.  4090  Incoar  al  Sr.  JORDI  BONDIA  SAVALL,  expedient  administratiu 
sancionador núm. 69/11.

 Decret  núm.  4091  Incoar  al  Sr.  GUILLERMO  MIRALLES  SANTASFELICITAS, 
expedient administratiu sancionador núm. 67/11.

 Decret núm. 4092 Incoar al Sr. CRLOS NAVARRO IZQUIERDO, expedient administratiu 
sancionador núm. 66/11.

 Decret núm. 4093 Incoar al Sr. VICENTE ALCARAZ SABATER, expedient administratiu 
sancionador núm. 64/11.

 Decret núm. 4094 Aprovar les liquidacions corresponents al preus públics per la prestació 
del servei de l’Escola Infantil Municipal d’Oliva, del mes d’octubre de 2011, per l’import  
de 10.814,65 Euros.

 Decret núm.  4095 Aprovació compensació de 5 dies i 7 hores en concepte de vacances 
retribuïdes no disfrutades pel SR. JUAN VICENTE BENLLOCH GARCIA

 Decret núm.  4096 Aprovació compensació de 1 dia i  3 hores en concepte de vacances 
retribuïdes no disfrutades pel SR. FERNANDO MAURI RAMIREZ

 Decret núm. 4097 Aprovació de pròrroga com a funcionaria interina a NATALIA PONS 
MESTRE

 Decret núm. 4098 Nomenament temporal de la Sra. MARIA ROSA MAS PIZARRO com 
conserge

 Decret núm. 4099 Adjudicar el contracte administratiu menor d’obres de reparació Col·legi 
Públic La Carrasca, a favor de ANTONIO FERNANDEZ LLORCA, PER L’IMPORT DE 
5.055,12 Euros.

 Decret núm. 4100 Pendre raó de la cessió de crèdit de GRUAS i TALLERES BURGOS 
SL, a CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.

 Decret núm.  4101 Devolució de fiança a Isabel  Bastit  Pavon de 340 euros de garantia 
d’obres en Av. Gaudi, 7-1

 Decret  núm.  4102 Autoritzar a CREU ROJA D’OLIVA per a celebrar la  "Festa  de la 
Bandereta" per als dies 4 i 5 de novembre

 Decret núm.  4103 Aprovar la baixa de la liquidació de import 10373,59 euros segons el 
desglossament que s’adjunta

 Decret núm. 4104 Aprovar l’expedient núm. T/22/2011 de modificacions de crèdit
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 Decret núm. 4105 Ordenar el pagament a favor de la Junta Local Fallera de la quantitat que 
correspon al 50% de l’import de les subvencions (exclosa la promoció del valencià) a la 
signatura del conveni

 Decret núm. 4106 Ordenar el pagament a favor de les associacions segons relació de les 
quantitats pendents corresponents al 2n termini del convenis signats

 Decret  núm.  4107  Aprovar  la  liquidació  del  cànon  de  la  concessió  administrativa  pel 
subministrament e d’aigua potable al Barri  Marítim del 2n trimestre per import 3674,46 
euros

 Decret núm. 4108 Aprovar el compte justificatiu a VICENTE MORERA ROMAGUERA 
de 417,32 euros per a revisar "sonòmetres"

 Decret núm. 4109 Aprovar el compte justificatiu a ANDRES SANCHEZ GAMEZ de 30 
euros per a "ITV" del vehicle V2280GC

 Decret núm. 4110 Aprovar el compte justificatiu a ANDRES SANCHEZ GAMEZ de 150 
euros per a la "ITV" del vehicle V2280GC i 5352CVD

 Decret  núm.  4111 Aprovar  el  compte  justificatiu  a  ANDRES SANCHEZ GAMEZ de 
1705,10 euros per l’adquisició de banda filtrant per a l’Edar

 Decret núm. 4112 Aprovar el manament de pagament amb caràcter a justificar a ANDRES 
SANCHEZ GAMEZ de 170 euros per a la "ITV" dels vehicles 8117CYD i V7304HG

 Decret  núm.  4113  Aprovar  la  convocatòria  pública  de  subvencions  a  entitats  i/o 
associacions municipal per a l’exercici 2012

 Decret núm.  4114 Declarar als efectes oportuns desistit de la seua petició de l’expedient  
d’obra menor 34/11 per a la construcció de xarxa aèria al c/Major, a CONSTRUCCIONES 
ONTICOR, S.L i arxivar l’expedient

 Decret núm. 4115 Declarar als efectes oportuns desistit de la seua petició per l’ocupació de 
la via pública a la Comunitat de Propietaris del carrer Ernest Lluch, 47 expedient OVP 
125/11 per no haver esmenat l’expedient

 Decret  núm.  4116  Aprovar  les  despeses  bancàries  en  el  cobrament  dels  rebuts  de  la 
Guarderia Infantil del mes de setembre de import 5,54 Euros

 Decret núm. 4117 Informant termini d’audiència per 15 dies al expedient de Restauració de 
la legalitat urbanística Núm. 64/09 contra D. JOSE CAÑAMAS CLIMENT

 Decret núm. 4118 Aprovar l’expedient núm. T/21/2011 de modificacions de crèdit.

 Decret núm. 4119 Aprovar les despeses de comissió d’ús datàfon, per l’import de 279,57 
Euros.

 Decret núm. 4120 Aprovar les despeses de rebuts domiciliats, per l’import de 54,93 Euros.

 Decret núm. 4121 Aprovar les despeses amb càrrec a les diverses partides pressupostàries, 
per l’import de 226,11 Euros.

 Decret núm.  4122 Aprovar les despeses de comissió d’ús datàfon, per l’import de 51,38 
Euros.
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 Decret  núm.  4123 Aprovar  les  despeses  bancàries  per  operacions  no  realitzades  en  el  
cobrament de rebuts de la Guarderia Infantil Municipal

 Decret núm.  4124 Declarar als efectes oportuns desistit de la seua petició de l’expedient  
d’ocupació de la via pública 122/11, a ROSA MARIA SOLERA MONCHO.

 Decret núm.  4125 Declarar als efectes oportuns desistit de la seua petició de l’expedient  
d’ocupació de la via pública 95/11, a JUAN MIGUEL BAYDAL SANZ.

 Decret núm.  4126 Declarar als efectes oportuns desistit de la seua petició de l’expedient  
d’ocupació de la via pública 117/11, a RAFAEL MUÑOZ GOMEZ.

 Decret núm.  4127 Declarar als efectes oportuns desistit de la seua petició de l’expedient  
d’ocupació de la via pública 93/11, a SALVADOR BLAS GISBERT NAVARRO.

 Decret núm.  4128 Declarar als efectes oportuns desistit de la seua petició de l’expedient  
d’ocupació de la via pública 82/11, a ARTURO MORENO CARAZO.

 Decret núm.  4129 Declarar als efectes oportuns desistit de la seua petició de l’expedient  
d’ocupació de la via pública 69/11, a VICENTA MESTRE TORRES.

 Decret núm.  4130 Declarar als efectes oportuns desistit de la seua petició de l’expedient  
d’ocupació de la via pública 63/11, a LUIS MARTOS PASTOR.

 Decret núm.  4131 Declarar als efectes oportuns desistit de la seua petició de l’expedient  
d’ocupació de la via pública 60/11, a VICENTE GIMENEZ ALCARAZ.

 Decret  núm.  4132  Incoar  a  CISTERNAS  HURTRANS  S.L.,  expedient  administratiu 
sancionador per incomplir l’Ordenança Municipal de Circulació.

 Decret  núm.  4133  Incoar  a  TRANS  GRUA  BOCHA  S.L.,  expedient  administratiu 
sancionador per incomplir l’Ordenança Municipal de Circulació.

 Decret núm. 4134 Incoar a MICHAL RYBACOV, expedient administratiu sancionador per 
incomplir l’Ordenança de Tinència i Protecció d’Animals.

 Decret núm. 4135 Concedir a OLIVA SURF SERVICIOS TURISTICOS S.L., llicència de 
primera ocupació, referida a la segona planta de l’edifici emplaçat al carrer AlmiranteRoger 
de Lauria núm. 55.

 Decret  núm.  4136  Declarar,  als  efectes  legals  oportuns,  a  SALVADOR  COLOMAR 
BLANCO,  desistit  de  la  seua  petició  de  Llicència  2ª  ocupació  i  procedir  al  arxiu  de 
l’expedient.

 Decret  núm.  4137  Declarar,  als  efectes  legals  oportuns,  a  JUAN ANTONIO ALCAL 
NAVARRETE, desistit de la seua petició de Llicència 2ª ocupació i procedir al arxiu de  
l’expedient.

 Decret núm. 4138 Informant termini d’audiència per 15 dies al expedient de Restauració de 
la legalitat urbanística NÚM. 42/11 contra Sr. VICENTE MALONDA ESCRIVA.

 Decret núm. 4139 Informant termini d’audiència per 15 dies al expedient de Restauració de 
la legalitat urbanística NÚM. 38/11 contra EL Sr. VICENTE ROIG CABRERA.
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 Decret núm. 4140 Informant termini d’audiència per 15 dies al expedient de Restauració de 
la legalitat urbanística NÚM. 37/11 contra SHEILA, Mª TERESA I RAQUEL ALCARAZ 
OTS.

 Decret núm. 4141 Informant termini d’audiència per 15 dies al expedient de Restauració de 
la legalitat urbanística NÚM. 72/09 contra LA Sra. ROSA LAZARO MANZANEDA.

 Decret  núm.  4142  Acordar  el  sobreseïment  i  arxiu  de  l’expedient  de  protecció  de  la 
legalitat urbanística núm. 117/08, a nom del Sr. Javier Bolo Savall.

 Decret núm. 4143 Acordar el sobreseïment i arxiu de l’expedient LTIU núm. 117/08.

 Decret núm. 4144 Aprovar, amb caràcter provisional, la liquidació del ICO del expedient 
núm. 107/09 per infracció urbanística a nom del Sr. ALFREDO BOLO ESTEVE.

 Decret  núm.  4145  Incoar  al  Sr.  ALFREDO  BOLO  ESTEVE,  expedient  administratiu 
sancionador núm. 107/09, per infracció urbanística.

 Decret núm. 4146 Aprovar, amb caràcter provisional, la liquidació del ICO del expedient 
núm. 108/09 per infracció urbanística a nom de la Sra. CONSUELO CAÑAMAS ESTEVE.

 Decret  núm.  4147  Incoar  a  la  Sra.  CONSUELO  CAÑAMAS  ESTEVE  expedient 
administratiu sancionador núm. 108/09, per infracció urbanística.

 Decret núm. 4148 Concedir al Sr. JULIO GONZALEZ CALAZA, tràmit d’audiència per 
un termini de 15 dies per al·legar, expedient núm. 3/11.

 Decret  núm.  4149  Aprovació  liquidació  interessos  demora  per  suspensió  Exp. 
20010000059884 ARROCES i CEREALES SA

 Decret  núm.  4150  Aprovació  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  Exp.  de 
constrenyiment 2009EXP20002461 a nom de GUILLERMO RAMON CANET

 Decret  núm.  4151  Aprovació  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  Exp.  de 
constrenyiment 2009EXP20002462 a nom de DIEGO RAMON CANET

 Decret  núm.  4152  Aprovació  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  Exp.  de 
constrenyiment 2008EXP20001665 a nom de ANTONIO FABREGA MUÑOZ

 Decret núm.  4153 Devolució fiança dipositada per D. RAFAEL PASTOR FERRANDIS 
per  a  respondre  del  contracte  d’assistència  i  consultoria  "Direcció  de  les  obres  de  
rehabilitació edifici c/ Tamarit, 6"

 Decret núm. 4154 Incoació i designació d’instructor en el procediment de responsabilitat  
patrimonial Núm. 31/11 a BENEDIKT MOENNING

 Decret  núm.  4155  Concessió  de  llicència  de  segona  ocupació  a  MIHAELA ILEANA 
BALCU COSTEA en C/ Manuel de Falla, 17-1º-A

 Decret núm. 4156 Concessió de llicència per tinença d’animal perillós Núm. identificador 
941000013277140 a SENEA CAÑAMAS DONNELLY

 Decret núm. 4157 Encarregar a GUILLERMO PONZODA IBIZA el control i seguiment 
de la pena imposada consistent en 22 dies de treball en benefici de la comunitat a la Sra. Mª 
TERESA LLORCA SAVALL

Pàgina: 16



 Decret núm. 4158 Aprovació de no abonar cànon de concessió per part de AIGÜES DEL 
BULLENT S.A i aprovació de la Taxa per clavegueram per 5.658,10 Euros

 Decret  núm.  4159  Aprovació  de  compensació  de  deutes  en  període  voluntari  a 
IBERDROLA per import de 15.975,32 Euros i aplicació de crèdits a pago de deute tercers 
per import de 2.678,07

 Decret núm.  4160 Reconeixement de la obligació per la quantitat de 21.513,00 Euros al 
CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS DE VALÈNCIA per la quota de sosteniment

 Decret núm.  4161 Aprovació de la factura emesa per LIBROS T.L.B. S.L. i quan siga 
procedent  el  pagament  a  D.  FERNANDO  MAS  MATEO  per  adquisició  de  llibres  de 
consulta per a Recursos Humans

 Decret núm. 4162 Aprovació de la factura del RACO DE LA CASSOLA S.L. per 42,30 
Euros i quan siga procedent el pagament a D. VICENTE MORERA ROMAGUERA per 
visita a la platja d’Oliva en tècnics de la Demarcació de Costes

 Decret núm.  4163 Aprovació de la despesa i quan siga procedent el pagament de 41,85 
Euros a D. VICENTE MORERA ROMAGUERA per viatge a València a Demarcació de 
Costes

 Decret núm.  4164 Aprovació de la liquidació del Cànon de la Concessió per AIGÜES 
POTABLES DE LA PLATJA D’OLIVA S.A. del tercer trimestre 2011 per 5.500,86 Euros i  
de la Tasa de clavegueram per 12.744,76 Euros

 Decret núm. 4165 Aprovació de la liquidació del Cànon de la concessió per SUCESORES 
DE PASCUAL BOLINCHES SL. del quint bimestre 2011 per 7.507,01 Euros i de la Tasa 
de clavegueram per 14.635,18 Euros

 Decret núm. 4166 Proposició d’ imposició de sanció econòmica a D. ANDRES SANCHEZ 
VALCARCEL per import de 13.189,62 Euros i concedir-li un termini d’al·legacions de 15 
dies. Exp. Sancionador NÚM. 46/04 (RC AMPL)

 Decret núm. 4167 Rectificació d’error en contractes menors que s’haurien d’haver imputat 
a  l’Aplicació  Pressupostària  92000.6230177  "Administració  General  –Transformadors 
Edificis Municipals" retenció de crèdit Núm. 10031

 Decret núm. 4168 Aprovació provisional de la liquidació complementaria del Impost sobre 
Instal·lacions Construccions i Obres i la Taxa corresponent per 1.091,44 Euros corresponent 
a ANDRES SANCHEZ VALCARCEL. concessió de termini d’audiència per 15 dies hàbils. 
Exp. LTIU NÚM. 46/04

 Decret núm.  4169 Autorització de la Alcaldia per a exhumació del  cadàver AMPARO 
GARCIA PEIRO sol·licitat per Mª ISABEL LLORCA ALEMANY

 Decret núm.  4170 Aprovació de la subvenció concedida a la Creu Roja per 218.000,00 
Euros

 Decret  núm.  4171 Devolució a ARROCES i  CEREALES SA dels avals dipositats  per 
import  de 24.247,39 E,  19.575,96 E,  27.741,38 E i  38.902,56 E per obtindre suspensió 
liquidacions per IAE

Pàgina: 17



 Decret  núm.  4172  Autorització  d’  instal·lació  d’activitat  roba  i  complements  en  c/  
Cervantes, 13 Bajo Titular CHRISER C.B EXPTE: CA079/2011

 Decret núm. 4173 Llicència d’obertura i funcionament canvi de titularitat en c/ Alexandre 
Fléming, 3 a FRANCISCO ANDRES BERMUDEZ SALA EXPTE: LC095/2011

 Decret  núm.  4174  Llicència  de  funcionament  de  autoturisme  a  ELEUTERIO 
VELENCOSO FRAILE EXPTE: VAR 223/2011

 Decret  núm.  4175 Autorització  d’instal·lació  d’activitat  venta  al  per  menor  de  articles 
tèxtils en Ctra. Dénia, 4 a FRANCISCO JIMENEZ VAZQUEZ EXPTE: CA053/2011

 Decret  núm.  4176  Concessió  llicència  zona  càrrega  i  descàrrega  7  metres  en  Passeig 
Francisco Brines, 5 a JOSE CARLOS PEREIRA RODRIGUEZ EXPTE: W039/2011

 Decret  núm.  4177  Concessió  llicència  gual  3  metres  garatge  comunitari  en  Av.  dels 
Bancals, 40-42 a CDAD PROP LLEBEIG 5-19 EXPTE: V074/2011

 Decret núm. 4178 Concessió llicència per a pas permanent 3 metres- en c/ Mestre Chapi, 4 
a DOMINGO MARTINEZ ARLANDIS EXPTE: V098/2011

 Decret núm. 4179 Autorització canvi titularitat de la llicència d’obertura i funcionament en 
c/  Alexandre  Fléming,  3  a  FRANCISCO  ANDRES  BERMUDEZ  SALA  EXPTE: 
LC095/2011

 Decret núm.  4180 Denegació llicència pas permanent en c/ Santa Rosa, 17 a AGUSTIN 
SELFA RODRIGUEZ

 Decret  núm.  4181  Adjudicació  de  contractes  administratius  de  prestació  dels  serveis 
esportius com a contractes menors per 36.310,42 Euros

 Decret  núm.  4182  Adjudicació  del  contracte  administratiu  de  prestació  dels  serveis 
esportius municipals de futbol per al primer trimestre 2011-2012 pel procediment negociat 
sense publicitat a U.D. OLIVA per 11.080,48 Euros

 Decret  núm.  4183  Adjudicació  del  contracte  administratiu  de  prestació  dels  serveis 
esportius municipals de bàsquet per al primer trimestre 2011-2012 a CLUB DE BASQUET 
OLIVA PER 7.596,74 EUROS

 Decret núm. 4184 Aprovació de la liquidació provisional del Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana per 161,93 Euros a DOMINGO ANTONIO BOLO 
JORDA

 Decret núm. 4185 Aprovació de la liquidació provisional del Impost sobre l’increment de 
valor  de  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  75,12  Euros  a  CISA  CARTERA  DE 
INMUEBLES SLU

 Decret núm. 4186 Aprovació de la liquidació provisional del Impost sobre l’increment de 
valor  de  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  61,34  Euros  a  CONSTRUCCIONES 
UNIVERSAL 2003 SL EXP. NÚM. 20010000058510

 Decret núm. 4187 Aprovació de la liquidació provisional del Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana per 75,55 Euros a BANCO SANTANDER SA EXP. 
NÚM. 20010000059519
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 Decret núm. 4188 Declarar prescrit el dret a exigir el pago del Impost sobre l’increment del 
valor  de  terrenys  de  naturalesa  urbana  a  Mª  JOSE  PONS  SEMPERE  EXP.  NÚM. 
2001000059618

 Decret núm. 4189 Aprovació de la liquidació provisional del Impost sobre l’increment de 
valor  de  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  30,68  Euros  a  CONSTRUCCIONES 
UNIVERSAL 2003 SL EXP. NÚM. 20010000058511

 Decret núm. 4190 Ordenació de pago de les factures de AGUAS POTABLES PLAYA DE 
OLIVA i  compensació  del  Cànon  per  la  concessió  administrativa  per  subministrament 
d’aigua potable i Taxa per prestació del servei de clavegueram

 Decret  núm.  4191 Aprovació  de  la  liquidació  de  la  Tassa  per  prestació  de  serveis  de 
clavegueram 13.647,97 Euros

 Decret núm. 4192 Aprovació i ordenació de pago de la factura de VODAFONES ESPAÑA 
per un import de 4.413,84 Euros

 Decret núm.  4193 Incoació expedient sancionador contra JOAQUIN FUSTER MUÑOZ 
per infracció greu de molèsties produïdes per gossos als veïns Exp. I.O. NÚM. 90/11

 Decret núm. 4194 Denegació de la devolució de la fiança dipositada per PROMOCIONES 
FORQUIA SL com garantia de restitució del domini públic en c/ Ronda Sud, 5-7-11 per 
import de 10.633,77 Euros

 Decret  núm.  4195  Adjudicació  a  la  lletrat  EMMA RAMON  BAUTISTA el  contracte 
menor de serveis per representació i defensa judicial de l’Ajuntament d’Oliva per import 
5.092,88 Euros

 Decret núm. 4196 Aprovar llicència urbanística RENE WEISS de l’expedient ome 215/11 
per a fer obres en Urb Sant Pere, parc 60

 Decret  núm.  4197  Aprovar  llicència  urbanística  ALVARO  MIÑANA  SABATER  de 
l’expedient ome 174/11 per a fer obres en carrer santa rosa, 15

 Decret  núm.  4198  Autoritzar  a  "la  IGLESIA  EVANGELICA  DIOS  ES  AMOR" 
representada  per  Viviani  Oliverir  Silva  per  a  la  celebració  de  l’activitat  el  dia  12  de  
novembre al parc de l’estació

 Decret núm.  4199 Aprovar llicència urbanística a la COMUNITAT DE PROPIETARIS 
DEL PS LLUÍS VIVES, 19 de l’expedient ome 189/11 per a fer obres de reparació de  
façana

 Decret núm.  4200 Aprovar llicència urbanística a SALVADOR BARBER DEVESA de 
l’expedient ome 210/11 per a fer obres en ctra. Del convent, 32

 Decret núm.  4201 Aprovar llicència urbanística a JOSEFA Mª FERRER AIVAR per a 
realitzar obres de tancament de parcel·la i bassa de reg en Pol 14 Parc 135

 Decret núm. 4202 Elevar el contingut de les propostes de resolució a resolució. Aprovar la 
baixa de liquidacions per import de 244,60€ de VICENTE PELLICER SALINAS (Exp. 
20010000059861) i ALTRES

 Decret  núm.  4203  Aprovar  les  liquidacions  de  l’IAE  per  import  de  1014,86€  de 
ASSISTACASA 2005 SL i ALTRES
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 Decret núm. 4204 Elevar el contingut de les propostes de resolució a resolució. Aprovar la 
baixa  de  liquidacions  per  import  de  4353,14€  i  devolucions  de  281,58€  de  MARIA 
PRECIOSA BORGES(Exp. 20010000059895) i ALTRES

 Decret núm. 4205 Declarar l’obligació legal de VICENTE SANCHIS COTS de reposició 
de la tanca al Camí les Passadores, 4. OE núm. 232/2011

 Decret núm.  4206 Declarar l’obligació legal d’ANTONIO ROSENDO TUR MATEU de 
neteja de parcel·la Av. Bancals, 37. OE núm. 247/2011

 Decret  núm.  4207  Declarar  l’obligació  legal  de  JOSE  LLORCA  FERRI  de  neteja  de 
Parcel·la 489 Pol. 10. OE núm. 239/2011

 Decret núm.  4208 Declarar l’obligació legal d’ARCA OLIVA SL rep. per Mª TERESA 
ARLANDIS CALATAYUD de poda de la tanca al C/ Beniarjó, 19. OE núm. 252/2011

 Decret  núm.  4209 Declarar  l’obligació legal  de  TXOPEA SL i  ALTRES de neteja  de 
parcel·la C/ Til·ler, 11. OE núm. 241/2011

 Decret núm.  4210 Declarar l’obligació legal d’INMOBILIARIA ZARAGOZA E HIJOS 
SA d’enderrocar i netejar caseta en ruïnes a la Parcel·la 417 Pol. 9. OE núm. 235/2011

 Decret núm. 4211 Declarar l’obligació legal de HOTEL RTE. CASA DE QUINTANA SL 
d’eliminació i trasllat de caseta elèctrica a Ctra. de Pego, 16. OE núm. 242/2011

 Decret núm. 4212 Declarar l’obligació legal de HOTEL RTE. CASA DE QUINTANA SL 
de neteja de planta baixa en Ctra. de Pego, 16-18-20. OE núm. 236/2011

 Decret núm.  4213 Declarar  l’obligació legal  de ROSA MARIA SANCHIS MAURI de 
neteja de Parcel·la 623 Pol. 7. OE núm. 191/2011

 Decret núm. 4214 Declarar l’obligació legal de ROSA PIERA VERDU, ROSA MARIA I 
JUAN JOSE GARCIA PIERA de neteja de Parcel·la 193 Pol. 24. OE núm. 240/2011

 Decret núm.  4215 Declarar l’obligació legal de ROSA PIERA VERDU, ROSA MARIA 
GARCIA PIERA I JUAN JOSE GARCIA PIERA de neteja de Parcel·la 647 Pol. 24. OE 
núm. 233/2011

 Decret  núm.  4216  Declarar  l’obligació  legal  de  PROYECTOS  i  DESARROLLO 
CIGUATANEJO SL de neteja de Parcel·la 302 Pol. 6. OE núm. 229/2011

 Decret  núm.  4217  Declarar  l’obligació  legal  de  CONSTRUCCIONES  HISPANO 
GERMANAS SA de neteja de parcel·la C/ Van Dyck, 12. OE núm. 230/2011

 Decret  núm.  4218  Declarar  l’obligació  legal  de  CONSTRUCCIONES  HISPANO 
GERMANAS SA de neteja de Parcel·la 280 Pol. 10. OE núm. 238/2011

 Decret  núm.  4219  Declarar  l’obligació  legal  de  CONSTRUCCIONES  HISPANO 
GERMANAS SA de neteja de tanca a la Parcel·la 40 Pol. 10. OE núm. 237/2011

 Decret  núm.  4220  Declarar  l’obligació  legal  de  CONSTRUCCIONES  HISPANO 
GERMANAS SA de neteja de Parcel·la C/ Van Dyck, 3-B. OE núm. 227/2011

 Decret  núm.  4221  Declarar  l’obligació  legal  de  ANA  Mª  GUTIERREZ  PASTOR  i 
ALTRES de neteja de Parcel·la 151 Pol. 6. OE núm. 228/2011
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 Decret núm.  4222 Declarar l’obligació legal d’AMPARO PONS GILABERT i ALTRES 
de neteja de Parcel·la 217 Pol. 4. OE núm. 231/2011

 Decret núm. 4223 Declarar l’obligació legal de ROSA Mª CASTELLO FUSTER de neteja 
de Parcel·la 426 Pol. 5. OE núm. 215/2011

 Decret núm. 4224 Declarar l’obligació legal d’ANTONIO JORDA TOMAS de neteja de 
Parcel·la 427 Pol. 5. OE núm. 214/2011

 Decret núm.  4225 Declarar l’obligació legal de PROMOCIONES NUEVO SIGLO 2000 
SL de neteja de parcel·la C/ Guillem de Castro, 6. OE núm. 256/2011

 Decret núm. 4226 Declarar l’obligació legal de GERMAN SERVER PONS d’enderrocar i 
netejar mur Pol. 11 Parcel·la 522. OE núm. 244/2011

 Decret núm. 4227 Concedir a ISIDOR FRANCESC MUÑOZ CATALA bestreta de 1290€ 
reintegrable mitjançant deduccions de la nòmina en 10 mesos

 Decret núm. 4228 Incoar Exp. Administratiu de RLU per obres sense llicència a VICENTE 
BOLO SAVALL en Pol. 7 Parcel·la 828 Partida Canyades. Exp. RLU núm. 117/08-RC

 Decret núm. 4229 Incoar Exp. Administratiu de RLU per obres sense llicència a JUAN i 
Mª  DOLORES  PONZODA  ESCRIVÀ  en  Àrea  Terranova  UE  núm.  1  Ref.  Cadastral 
0745806YJ5104N0001SS. Exp. RLU núm. 130/2010-ERU

 Decret núm.  4230 Aprovar a VOLUMENES ORIGINALES SL la liquidació provisional 
de  l’Impost  sobre  l’increment  de  valor  de  terrenys  de  naturalesa  urbana.  Exp. 
20010000058525

 Decret núm. 4231 Elevar el contingut de les propostes de resolució a resolució. Aprovar la 
baixa  de  liquidacions  per  import  de  47935,15€,  les  liquidacions  de  34355,70€  i  les 
devolucions de 1955,91€ de ANA MARIA LEGUA FARINOS i ALTRES

 Decret núm.  4232 Aprovar la liquidació de la Taxa de Retirada de RSU de VICENTE 
ORTE SERRANO per import de 135,30€. Incloure al padró de la Taxa per Retirada de RSU 
a VICENTE ORTE SERRANO. Modificar el  padró de la Taxa per Retirada de RSU a 
RAMONA ESCRIVÀ MESTRE i ALTRES

 Decret núm. 4233 Elevar el contingut de les propostes de resolució a resolució. Aprovar la 
baixa de liquidacions per import de 5718,44€ i les liquidacions de 3442,95€ de JOSE PONS 
ROGER i ALTRES

 Decret núm. 4234 Aprovar, amb efectes de la data de notificació, que ENRIQUE PEREZ 
BORRÀS passe a realitzar les seues funcions d’atenció i informació al Centre Social Sant  
Francesc

 Decret  núm.  4235  Nomenar  funcionaria  interina  Categoria  Cuinera  a  Mª  VICENTA 
AGUILAR PERICAS fins el 30/06/2012

 Decret núm. 4236 Aprovar la relació núm. 088/2011R de factures per import de 63571,45€

 Decret núm.  4237 Concedir a la mercantil CENTRO ECUESTRE OLIVA NOVA SRL 
llicència d’obres i usos provisionals terrenys Finca del Plebà Partida Devesa
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 Decret  núm.  4238  Denegar  llicència  de  pas  permanent  sol·licitada  per  LUIS 
MONFERRER OLIVARES. Exp. V064/2011

 Decret  núm.  4239  Autoritzar  canvi  de  titularitat  pas  permanent  Placa  1116  Exp.  Ant.  
V153/2001 a Mª CARMEN LLOPIS MATEOS-APARICIO. Exp. V085/2011

 Decret  núm.  4240  Autoritzar  canvi  de  titularitat  pas  permanent  Placa  505  Exp.  Ant. 
V050/1989 a CDAD PROPIETARIOS PINTOR SOROLLA 1. Exp. V212/2008

 Decret  núm.  4241  Autoritzar  canvi  de  titularitat  pas  permanent  Placa  941  Exp.  Ant. 
V254/2007 a INVERME 2009 SL. Exp. V099/2011

 Decret  núm.  4242 Declarar  la  baixa  del  pas  permanent  núm.  de  placa  326 a  nom de 
ANTONIO DIAZ PLANA

 Decret núm. 4243 Declarar la baixa del pas permanent núm. de placa 298 Exp. V179/2008 
a nom de SCHNEIDER MAS MARINER CONSULTANTS SL

 Decret  núm.  4244  Declarar  la  baixa  del  pas  permanent  núm.  de  placa  1513  Exp. 
V030/2006 a nom de JOSE PEREZ CALATAYUD

 Decret  núm.  4245  Declarar  la  baixa  del  pas  permanent  núm.  de  placa  1424  Exp. 
V044/2005 a nom de ZHORA EL KORTI BELAAKAK

 Decret  núm.  4246  Declarar  la  baixa  del  pas  permanent  núm.  de  placa  1365  Exp. 
V118/2004 a nom de JOSE M. BOLO GRACIA

 Decret  núm.  4247  Declarar  la  baixa  del  pas  permanent  núm.  de  placa  1343  Exp. 
V028/2004 a nom de JOSE SOLER ORTIZ

 Decret  núm.  4248  Declarar  la  baixa  del  pas  permanent  núm.  de  placa  1446  Exp. 
V052/2005 a nom de MIGUEL MORELL COTS

 Decret  núm.  4249  Declarar  la  baixa  del  pas  permanent  núm.  de  placa  1460  Exp. 
V103/2005 a nom de ANTONIO JORDA RIERA

 Decret núm.  4250 Concedir llicència urbanística a TELEFONICA SA. Exp. 0217/2011-
OME

 Decret  núm.  4251  Concedir  llicència  urbanística  a  LAUREANO  SANCHEZ 
FERNANDEZ. Exp. 0236/2011-OME

 Decret núm.  4252 Concedir  llicència urbanística a CDAD PROPIETARIOS EDIFICIO 
ALMIRANTE ROGER DE LAURIA 9. Exp. 0237/2011-OME

 Decret núm. 4253 Concedir llicència urbanística a CONSTRUCCIONES JUST SA. Exp. 
0234/2011-OME

 Decret núm.  4254 Concedir llicència urbanística a SALVADOR ESTEVE SORIA. Exp. 
0232/2011-OME

 Decret núm. 4255 Concedir llicència urbanística a JOSE RAMON CEREZO VILA. Exp. 
0231/2011-OME

 Decret núm.  4256 Concedir  llicència urbanística a JOAQUIN MOLL GREGORI. Exp. 
0230/2011-OME
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 Decret núm.  4257 Concedir llicència urbanística a EMILIO ARROJO NUÑEZ rep. per 
SALVADOR LORCA SABATER. Exp. 0227/2011-OME

 Decret  núm.  4258  Concedir  llicència  urbanística  a  PAMELA GALLARDO BLANES. 
Exp. 0206/2011-OME

 Decret  núm.  4259  Concedir  llicència  urbanística  a  CDAD  PROPIETARIOS  AUSIAS 
MARCH 20. Exp. 0134/2011-OME

 Decret núm. 4260 Concedir llicència urbanística a SALVADOR SAVALL GASCO. Exp. 
0228/2011-OME

 Decret  núm.  4261 Concedir  llicència urbanística a  JOSE LUIS CARDONA SENDRA. 
Exp. 0226/2011-OME

 Decret  núm.  4262  Concedir  llicència  urbanística  a  CDAD  PROPIETARIOS  WALT 
DISNEY 1. Exp. 0224/2011-OME

 Decret  núm.  4263 Concedir  llicència  urbanística  a  PLASFESA PRODUCTO SL.  Exp. 
0221/2011-OME

 Decret  núm.  4264  Concedir  llicència  urbanística  a  MARIA  ISABEL  RODRIGUEZ 
PLANA. Exp. 0223/2011-OME

 Decret  núm.  4265  Concedir  llicència  urbanística  a  CDAD  PROPIETARIOS  ISLA 
MENORCA 7. Exp. 0222/2011-OME

 Decret núm. 4266 Concedir llicència urbanística a BERTA HERNANDEZ RODRIGUEZ. 
Exp. 0220/2011-OME

 Decret núm. 4267 Concedir llicència urbanística a DOMINGO GREGORI SALORT. Exp. 
0219/2011-OME

 Decret núm.  4268 Autoritzar canvi de titularitat llicència d’obertura i funcionament exp. 
CA111/2011 de SANTIAGO CREMADES MAÑO i JOSE VICENTE SIMO VERDU

 Decret núm. 4269 Aprovar la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys 
de naturalesa urbana de BIG BUSINESS EVERGREEN SA. Exp. 20010000058110

 Decret  núm.  4270  Aprovar  liquidacions  preus  públics  Escoleta  Infantil  Municipal 
novembre  2011  Curs  2011/2012  per  11348,86€  ref.  a  assistència,  menjador  i  material 
escolar. Aprovar bonificacions novembre 2011 per 456,43€, resultant un total de 10955,10€

 Decret núm.  4271 Incoar exp. administratiu sancionador contra VALENTIN REQUENA 
RAMIREZ  com  a  presumpte  responsable  de  molèsties  ocasionades  per  animals  de 
companyia. Exp. IO 61/11

 Decret  núm.  4272  Incoar  exp.  administratiu  sancionador  contra  SEBASTIAN 
FERNANDEZ  RUANO  com  a  presumpte  responsable  d’infraccions  administratives  en 
matèria d’animals de companyia. Exp. IO 62/11

 Decret  núm.  4273  Incoar  exp.  administratiu  sancionador  contra  PABLO  ALFARO 
GUTIERREZ com a presumpte responsable de miccions en via pública. Exp. 47/11

 Decret  núm.  4274 Incoar  exp.  administratiu  sancionador  contra  UAN CARRASCOSA 
SALAMANCA com a presumpte responsable de miccions en via pública. Exp. 83/11

Pàgina: 23



 Decret  núm.  4275  Incoar  exp.  administratiu  sancionador  contra  STOYANOVA 
ROZALINA-VASILEVA  com  a  presumpte  responsable  de  molèsties  per  animals  de 
companyia. Exp. IO 77/11

 Decret  núm.  4276  Desestimar  la  petició  d’indemnització  formulada  per  ANTONIO 
BARRULL MORENO ref. a responsabilitat patrimonial .Exp. 10/11

 Decret núm.  4277 Incoar a JOSÉ MANUEL MORATÓ COLOMAR exp. administratiu 
sancionador per infracció en matèria de seguretat ciutadana. Exp. 74/11

 Decret núm. 4278 Incoar a AGUSTIN PAREJA LENTIJO exp. administratiu sancionador 
per infracció en matèria de venda ambulant sense autorització. Exp. 87/11

 Decret núm. 4279 Incoar a VICENTE LOPEZ SERINO exp. administratiu sancionador per 
infracció en matèria de micció en via pública. Exp. 89/11

 Decret  núm.  4280  Incoar  exp.  administratiu  sancionador  contra  MANUEL  SALORT 
CALATAYUD per infracció en matèria de tinença i protecció d’animals. Exp. IO 91/11

 Decret núm. 4281 Concedir a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicència 
de primera ocupació. Exp. 0112/2011-LO

 Decret  núm.  4282  Incoar  exp.  administratiu  sancionador  contra  CAREN  TORRES 
CLIMENT per deixar fem fora de l’horari establert. Exp. 76/11

 Decret núm. 4283 Aprovar i imposar a CONSTANTINO CORTES BORRULL sanció de 
60€ per consum d’alcohol en via publica. Exp. 50/11

 Decret núm. 4284 Aprovar i imposar a JOSE ANDRES REQUENA MARIN sanció de 60€ 
per consum d’alcohol en via publica. Exp. 19/11

 Decret núm. 4285 Aprovar i imposar a MIGUEL MARTINEZ GARRIDO sanció de 60€ 
per consum d’alcohol en via publica. Exp. 36/11

 Decret núm. 4286 Aprovar la factura per import de 3,33€ emesa per la CAM per comissió 
de manteniment

 Decret núm. 4287 Aprovar la factura per import de 14,16€ emesa per la CAM per ús del  
datàfon

 Decret  núm.  4288 Aprovar  la  factura  per  import  de  12,00€ emesa per  BANCAJA per 
comissió de manteniment

 Decret núm. 4289 Aprovar les despeses bancàries per operacions rebutjades del cobrament 
de rebuts de la guarderia infantil del mes d’octubre 2011 a BANCAJA per import de 2,77€. 
Aprovar la devolució de 140,45€ per operacions rebutjades

 Decret núm.  4290 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor  
dels expedients que s’annexionen i  aprovar la baixa de les liquidacions per l’import  de 
3844,62€, aprovar les liquidacions de 1128,56€ i les devolucions de 642,35€

 Decret núm. 4291 Denegar les ajudes a Salvadora Ballesteros i altres per varis motius

 Decret núm.  4292 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor  
dels expedients que s’annexionen i  aprovar la baixa de les liquidacions per l’import  de 
3590,10€, aprovar les liquidacions de 2431,7€ i les devolucions de 295,19€
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 Decret  núm.  4293  Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  al  Treball  de  la  Nova  Línia 
Subterrània de Mitja Tensió del Centre Polivalent d’Activitats Socioculturals. Notificar la 
resolució a ELECNOR SA i altres

 Decret núm. 4294 Concedir a MARTA FORRAT VIVES llicència de primera ocupació en 
Av. Bancals, 26. Exp. 0111/2011-LO

 Decret núm. 4295 Concedir a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicència 
de primera ocupació en C/ Vermer, 29. Exp. 0113/2011-LO

 Decret núm. 4296 Concedir a OSCAR CANET ORTOLA llicència de segona ocupació en 
C/ Isabel de Villena, 4-5-C. Exp. 0124/2011-LO

 Decret  núm.  4297  Incoar  exp.  per  a  la  contractació  del  servei  d’auditoria  urbanística 
municipal

 Decret  núm.  4298  Incoar  exp.  per  a  la  contractació  del  servei  d’auditoria  econòmica 
pressupostària municipal

 Decret núm. 4299 Desestimar la petició formulada per JOSE ANTONIO ARACIL JORDA 
sol·licitant la devolució de la taxa abonada per import de 1745€ ref. a llicència d’obertura 
d’establiments al Sector 16 C/11 Parcel·la 5B PI El Brosquil

 Decret núm. 4300 Aprovar la devolució a BARBARA BOLINCHES MESTRE de 71,50€ 
per no poder assistir al curs de Ioga

 Decret  núm.  4301  Aprovar  la  devolució  a  CARMEN  LLOPIS  SEMPERE  de  17,50€ 
ingresst per error

 Decret núm.  4302 Aprovar la devolució a AINHOA LLAMBIES ROIG de 65€ per no 
poder assistir al curs de dansa

 Decret núm. 4303 Aprovar la devolució a ROSETA COLOMINA VICENS de 49€ per no 
poder assistir al curs de dansa

 Decret núm. 4304 Aprovar la devolució a LIDIA ALEMANY GILABERT de 71,50€ per 
no poder assistir al curs de body pump

 Decret núm. 4305 Aprovar la devolució a ANDREU i MARC PICORNELL BOIGUES de 
25,37€ per curs de bàsquet anual 2011-2012

 Decret núm. 4306 Aprovar la devolució a ELENA LIGAYA ARRERES DEL MUNDO de 
16,50€ per taxa abonada en excés curs dansa clàssica

 Decret núm. 4307 Declarar l’obligació legal de VICENTE GILABERT SAVALL de neteja 
de parcel·la C/ Comarca de la Marina, 50. OE 251/2011

 Decret  núm.  4308  Incoar  a  MANUEL  VERDEGUER  CHILET  exp.  administratiu 
sancionador  per  vulneració  de  normativa  urbanística.  Proposar  sanció  econòmica  de 
3407,74 € Exp. Sancionador 58/09

 Decret  núm.  4309  Aprovar  la  liquidació  provisional  ICO  per  import  de  322,27€  de 
MANUEL VERDEGUER CHILET. Exp. 58/09

 Decret núm. 4310 Incoar a DAVID MORELL CANET exp. administratiu sancionador per 
vulnerar normativa urbanística. Proposar sanció de 11393,38€. Exp. Sancionador 109/09
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 Decret  núm.  4311  Aprovar  la  liquidació  provisional  ICO  per  import  de  1077,48€  de 
DAVID MORELL CANET. Exp. 109/09

 Decret núm. 4312 Incoar a JUAN DE LA FE GARCIA exp. administratiu sancionador per 
vulnerar normativa urbanística. Proposar sanció de 33350,82€. Exp. Sancionador 110/06

 Decret  núm.  4313  Declarar  la  caducitat  del  procediment  d’infracció  urbanística  núm. 
110/06 contra JUAN DE LA FE GARCIA. Exp. 110/06

 Decret núm.  4314 Declarar la caducitat del procediment LTIU 110/06 contra JUAN DE 
LA FE GARCIA. Exp. LTIU 110/06

 Decret  núm.  4315  Acceptar  en  règim  de  col·laboració  social  a  DOMINGO  VIDAL 
MORATÓ per a tasques de conserge fis el 31/12/2011

 Decret  núm.  4316  Acceptar  en  règim  de  col·laboració  social  a  SALVADOR  PEIRÓ 
MOLLA per a tasques de conserge fis el 31/12/2011

 Decret núm. 4317 Reconéixer un nou trienni a MIQUEL LLECHES COLOMAR

 Decret núm. 4318 Reconéixer un nou trienni a FRANCISCO LLECHES NAVARRO

 Decret núm. 4319 Reconéixer un nou trienni a ANDRES JESUS SANCHEZ GAMEZ

 Decret núm. 4320 Reconéixer un nou trienni a ALFREDO BERTOMEU NAVARRO

 Decret núm. 4321 Reconéixer un nou trienni a Mª TERESA ANTON PARRA

 Decret núm. 4322 Reconéixer un nou trienni a DAVID PONS RODRIGUEZ

 Decret núm. 4323 Reconéixer un nou trienni a CRISTINA ESCRIVA INSA

 Decret núm. 4324 Elevar el contingut de les propostes de resolució a resolució. Aprovar la 
baixa de liquidacions per import de 7880,06€, liquidacions que ascendeixen a 6951,67€ i 
devolucions de 934,78€ de JOSE LLOPIS JUST (Exp. 20010000058249) i ALTRES

 Decret núm. 4325 Aprovar la baixa en comptes dels valor declarats incobrables a nom de 
JADDI MUSTAPHA

 Decret núm. 4326 Aprovar la baixa en comptes dels valor declarats incobrables a nom de 
FLORIN VASILACHE

 Decret  núm.  4327  Autoritzar  a  l’ASSOCIACIÓ  ARTISTICO-MUSICAL  D’OLIVA, 
representada per FERNANDO CLIMENT JORDAN actes el 18, 19 i 27 de novembre 2011

 Decret núm. 4328 Aprovar la baixa en comptes dels valor declarats incobrables a nom de 
ARENA MADERA i OCIO SL

 Decret núm. 4329 Aprovar les despeses de Targeta VISA i manteniment TPV emeses per 
LA CAIXA per import de 28,00€

 Decret núm. 4330 Aprovar les despeses d’ús del datàfon (serveis esportius) emeses per LA 
CAIXA per import de 16,34€

 Decret  núm.  4331  Aprovar  la  remissió  de  l’exp.  administratiu  sol·licitat  pel  Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 8 de València. Procediment abreviat 0192/211
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 Decret núm. 4332 Concedir a ANTONIO ESCRIVA COTS bestreta de 1000€ reintegrable 
mitjançant deduccions de la nòmina

 Decret núm. 4333 Aprovar amb caràcter provisional la liquidació ICO a nom de JUAN DE 
LA FE GARCIA. Exp. Rc 110/06

 Decret núm. 4334 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
al 2011 a l’Associació Pintors Aficionats d’Oliva per import de 369€

 Decret núm. 4335 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
al 2011 a l’Associació Artístico musical d’Oliva per import de 29076€

 Decret núm. 4336 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
al 2011 a l’Associació Parroquial d’Oliva per import de 12500€

 Decret núm. 4337 Ordenar el pagament de 1047118,74€ detallat a l’Annex I

 Decret núm. 4338 Ordenar el pagament de la factura 20111005010455584 a IBERDROLA 
DISTRIBUCION ELECTRICA SAU per import de 2744,86€

 Decret núm. 4339 Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà elevada a 
definitiva,  si  no  es  presenta  cap  reclamació,  per  a  la  provisió  d’una  plaça  d’oficial  
electricista

 Decret  núm.  4340  Procedir  a  l’acceptació,  en  règim  de  col·laboració  Social  a  la 
treballadora en situació d’atur Sra. Mª Consuelo Mena Pons

QUART. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  EN  EL  CALAIX  JOVE  DE  LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR.

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

“Vist  que  d’acord  amb  allò  disposat  en  l’article  38  del  Reglament  d’Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l’Ajuntament ha d’adoptar els  
acords oportuns amb vista a designar els representants de la corporació en òrgans col·legiats.

És per això que propose al Ple de l’Ajuntament que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:

Primer.-  Designar representant d’aquest ajuntament en el Calaix Jove de la Mancomunitat de  
Municipis de la Safor el regidor d’aquest ajuntament Sr. Salvador Escrivá Tormo.

Segon.-  Traslladar  aquest  acord  a  la  Mancomunitat  de  Municipis  de  la  Safor,  als  efectes 
oportuns.
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Oliva, 18 de novembre de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.”
 

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

 Sra. Morell  Gómez: “El  que votarem en aquest  punt  és  que el  representant  de 
l’Ajuntament d’Oliva, en temes de joventut, en la Mancomunitat de Municipis de la 
Safor siga el regidor de Joventut. A nosaltres això ens sembla totalment lògic; allò 
il·lògic seria que no fóra el regidor de joventut i que fóra un altre regidor. Ja ho hem 
manifestat en altres ocasions i en altres sessions plenàries, que el Grup Socialista 
Municipal no suposarà cap impediment per a la constitució de cap òrgan de gestió, o 
de govern, en l’àmbit local, ni comarcal. Per responsabilitat, per coherència, abans 
en el  govern, i ara en l’oposició,  direm que sí a tot  el  que siga treballar  per als 
nostres  ciutadans.  No és  que  el  Grup Socialista  no  supose  cap  impediment;  els 
donem una empenta i els diem sí, comencen a treballar. I sempre que continuen la 
línia de treballar, el Grup Socialista Municipal estarà al seu costat.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres en aquest punt ens abstindrem, com és habitual, 
exactament  pels  mateixos  motius.  Nosaltres  no  bloquejarem el  nomenament  del 
regidor  de  Joventut  com  a  representant  en  el  Calaix  Jove  de  la  Safor.  Va  ser 
l’Alcaldia i el govern del PP qui va delegar en el Sr. Escrivá Tormo la competència 
de joventut. Nosaltres no vam participar en aqueixa decisió, i per tant nosaltres no 
ens oposarem; i amb la nostra abstenció no bloquejarem el fet que el Sr. Escrivá 
Torma siga el representant de l’Ajuntament d’Oliva en el Calaix Jove de la Safor.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “En la mateixa línia. És una decisió del govern municipal, i 
per tant l’hem de respectar; en aquest sentit, i intentant no entorpir absolutament res 
de la gestió del govern, i la seua decisió, no votarem a favor, perquè evidentment és 
una decisió del mateix govern, però tampoc en contra.”

El Ple de l’Ajuntament,  per majoria,  amb el vot favorable 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. Soria Escrivá,  Sra. Morell  Gómez, i  l’alcaldessa Sra. 
Maria  Consuelo  Escrivá  Herraiz  (13  vots  favorables:  7  del  Grup PP,  i  6  del  Grup 
Socialista Municipal d’Oliva), 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 abstencions: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del 
Grup Proyecto Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva), acorda:
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Primer.-  Designar  representant  d’aquest  ajuntament  en  el  Calaix  Jove  de  la 
Mancomunitat  de Municipis  de la Safor el  regidor d’aquest ajuntament Sr. Salvador 
Escrivá Tormo.

Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes 
oportuns.

CINQUÉ.  DICTAMEN  NOMENAMENTS  REPRESENTANTS  DE 
L’AJUNTAMENT  EN  LA  JUNTA  RECTORA  DEL  PARC  D’EDUCACIÓ 
VIÀRIA D’OLIVA.

Vista la proposta de nomenament, per substitució, dels membres de la Junta Rectora del 
Parc d’Educació Viària d’Oliva, de conformitat amb el Reglament d’Ús i Funcionament 
del Parc d’Educació Viària d’Oliva, aprovat en sessió ordinària de 28 de gener de 2008, 
(BOP núm. 36, de 12-02-2010), i de conformitat amb la Resolució del Director General 
de Trànsit, de data 13 de gener de 2011.

Atés que, la Comissió Informativa de Governació, en reunió que va tindre lloc el dia 8 
de  novembre  de  2011,  va  emetre  dictamen  favorable  sobre  el  nomenament  de 
referència.

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

 Sra. Morell Gómez: “Ens alegrem que açò vinga hui a la sessió plenària. Recordem 
que el passat mes de setembre el mateix punt es va portar al plenari, però nosaltres, 
el Grup Socialista,  vam denunciar que hi havia una série d’irregularitats,  que no 
s’ajustava al  reglament  d’ús i funcionament  del parc d’educació viària,  i  d’igual 
forma s’havien usurpat les competències del plenari. Nosaltres ho vam denunciar, 
vam demanar que s’eliminara el  punt i  que es feren els  canvis pertinents per tal 
d’adaptar-ho al reglament i a al legalitat vigent. Podem observar que efectivament 
s’han fet els canvis pertinents, i per tant hui es porta ací una proposta, rectificada i 
adequada al reglament d’ús i funcionament del parc d’educació viària. Com he dit 
en el punt anterior, per responsabilitat i per coherència, nosaltres votarem a favor.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, des del Bloc-Compromís, votarem a favor en 
aquest cas, perquè estem atenent a un reglament, i segons el reglament aquestos són 
els nomenaments que han d’estar.”
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 Sr.  Salazar  Cuadrado:  “A diferència  del  punt  anterior  que  era  una  decisió  de 
l’Alcaldia i del govern, i ens abstenim, ací hem de votar a favor, i el motiu és clar. 
Hi ha un reglament d’ús i funcionament del parc d’educació viària, i ens hem de 
cenyir  a  ell.  I  el  reglament  marca  qui  ha d’ocupar  els  càrrecs  que aprovarem;  i 
mentre ens ajustem al funcionament del que marca el reglament, hem de votar a 
favor.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Proyecto Oliva també votarà a favor en aquest cas, no tant per 
les persones, o els noms de les persones, sinó pels càrrecs. Tots sabem que el càrrec 
de l’Alcaldia, i el del regidor d’Educació són els qui han d’ostentar aquestos càrrecs, 
i per tant nosaltres votarem a favor.”

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

Primer.- Nomenar en representació de l’Ajuntament d’Oliva l’alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament  d’Oliva,  Sra.  Maria  Consuelo  Escrivá  Herraiz,  en  substitució  del  Sr. 
Salvador Fuster Mestre.

Segon.-  Nomenar  en  representació  de  la  delegació  municipal  d’Educació  el  regidor 
delegat d’Educació de l’Ajuntament d’Oliva, Sr. Jesús Aparisi Romero, en substitució 
del Sr. Manuel Gallardo Sanchis.

Tercer.-  Mantindre els representants de la Direcció Provincial de Trànsit de València, 
de  la  Conselleria  d’Educació,  i  de  la  Policia  Local  d’Oliva,  mentre  no  canvien  les 
circumstàncies per les quals se’ls va nomenar.

Quart.- Actuaran com a vocals aquells que estiguen facultats per a actuar per delegació, 
per als casos establerts en l’article 6.1 del reglament.

Cinqué.-  Traslladar l’acord que s’adopta al Sr. intendent en cap de la Policia Local 
d’Oliva, a la Direcció Provincial de Trànsit de València, i a la Conselleria d’Educació.

SISÉ.  AMPLIACIÓ  DE  L’ACORD  DE  SUBVENCIONS  A  ENTITATS 
ESPORTIVES 2011.

Vist que, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 27 d’octubre de 2011 va adoptar 
acord de subvencions a entitats esportives, on no figuraven les entitats ARC La Colla”, 
ni el Club Nàutic d’Oliva.

Vista l’acta de l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO), en la seua 
reunió  ordinària  del  dia  7  de  novembre  del  2011,  en  l’ordre  del  dia  de  la  qual 
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s’estudiava  la  reclamació  de  l’entitat  esportiva  “La  Colla  d’Oliva”  al  Projecte  de 
Subvencions per a entitats esportives 2011 presentat per l’Ajuntament d’Oliva, i també 
com aquesta reclamació afectava el còmput global de l’esmentat projecte.

Vist que, en dita assemblea ordinària de l’ALEEO es va aprovar, per 18 vots a favor, 1 
vot en contra i 1 abstenció, aprovar la modificació del Projecte de Subvencions per a 
entitats  esportives  del  2011,  de  manera  que  l’ARC “La  Colla  d’Oliva”  rebera  una 
subvenció  de  333,61 euros,  i  el  Club Nàutic  d’Oliva  rebera  una altra  subvenció  de 
5.940,95 euros.

Vist que, amb data 10 de novembre del 2011, el Sr. Guillermo Ponzoda Ibiza, director 
gerent dels Serveis Esportius Municipals, va presentar un informe en el qual afirma que 
allò aprovat per l’ALEEO en dita reunió del dia 7 de novembre del 2011, s’ajusta a les 
Bases Reguladores de Subvencions a Clubs i Entitats Esportives Municipals actualment 
en vigència, i que la documentació presentada per les dos entitats esportives que han 
vist  aprovades  les  seues  sol·licituds  de  subvenció  s’ajusta  també  a  aquestes  bases 
reguladores.

Atés  que,  la  Comissió  Informativa  de  Serveis  Socioculturals,  en  reunió  de  22  de 
novembre de 2011, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre aquest assumpte.

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

 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres votarem a favor en aquest punt; i ens alegrem que 
per fi se solvente la clavada de pota del govern popular, en relació a les entitats 
esportives per a 2011. Recordem que per una mala gestió del Partit Popular dues 
entitats  esportives  s’han  vist  perjudicades,  i  no  han  pogut  gaudir  d’aquestes 
subvencions, ni en temps, ni en forma. I tots coneixem la gran tasca que fan les 
entitats  esportives de la nostra localitat.  Li preguem al Sr. regidor d’Esports que 
estiga més pendent i que s’informe detalladament del procediment d’atorgament de 
subvencions, ja que en la Comissió de Serveis Socioculturals no va saber explicar 
qui era el responsable d’aquesta mala gestió. Li preguem que no es torne a repetir; 
que ha compromés la imatge de la nostra administració i del nostre ajuntament, per 
no haver-se fet una simple gestió, que és la recollida de documentació dels diferents 
clubs esportius.”

 Sr. Escrivá Tormo: “Ha sigut una falta d’ingerència,  i  gràcies a la gràcies a la 
cooperació de l’ALEEO s’ha pogut esmenar i evidentment aquestos clubs cobraran 
la subvenció pertinent.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
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Primer.- Atorgar una subvenció a l’ARC “La Colla d’Oliva” per un total de tres-cents 
trenta-tres  euros  amb seixanta-un cèntims  (333,61 €)  i  una  altra  subvenció  al  Club 
Nàutic  Oliva  per  un  total  de  cinc  mil  nou-cents  quaranta  euros  amb  noranta-cinc 
cèntims (5.940,95€), incloses en les subvencions per a entitats esportives corresponents 
a l’any 2011.

Segon.- Les entitats perceptores de les subvencions hauran de justificar la despesa, en 
els termes i requisits exigits en la Base 25 de les d’Execució del Pressupost.

Tercer.- S’autoritza  la  Sra.  alcaldessa  perquè,  previ  l’informe  de  la  Intervenció 
Municipal, aprecie el compliment dels requisits exigits en l’apartat anterior.]

SETÉ.  CONVENI  AMB  LA  UNIVERSITAT  DE  VALÈNCIA  DE 
COL·LABORACIÓ AMB ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE PERSONAL DE 
RECERCA APLICADA I DE VISIBILITAT.

Vista la proposta presentada pel Sr. José Jesús Aparisi Romero, Regidor d’Educació i 
President de la Comissió, de signatura d’un conveni de col·laboració entre la Universitat 
de València, Estudi General, i l’Ajuntament d’Oliva, dins del marc de referència de la 
col·laboració entre organismes públics de recerca i les institucions públiques, a fi de 
donar una resposta eficaç a les exigències del canvi tecnològic.

Vist  que,  l’objecte  d’aquest  conveni  és  establir  un  marc  de  col·laboració  entre  la 
Universitat de València i l’Ajuntament d’Oliva en activitats de formació de personal, de 
recerca aplicada  i  de visibilitat,  a través del  Vicerectorat  de Participació i  Projecció 
Territorial de la Universitat.

Vistes les diferents modalitats de col·laboració previstes al conveni, que inclouen, entre 
d’altres,  l’execució  de  projectes  i  programes  de  recerca  i  desenvolupament,  la 
cooperació  en  programes  de  formació  de  caràcter  general  i  específica  o  les  estades 
d’estudiants  de  la  Universitat  de  València  a  l’Ajuntament  d’Oliva,  mitjançant 
programes de cooperació educativa.

Vistes les distintes clàusules del conveni a signar, en les quals s’inclouen les normes de 
col·laboració, el contingut dels convenis específics, l’establiment i funcionament de la 
Comissió Mixta que haurà de garantir el compliment del conveni, o les condicions de 
modificació i rescissió, i en general el text íntegre del conveni.

Atés que, la Comissió de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc el dia 22 
de novembre de 2011, va emetre dictamen i propostes d’acord sobre aquest conveni.
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Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres votarem a favor. Considerem que sempre que hi 
haja iniciatives encaminades a la formació en la nostra localitat,  això és un punt 
positiu, i sempre ho recolzarem. Nosaltres sí que tenim una série de dubtes a l’hora 
de revisar el conveni. I és que sabem que el conveni té una durada de quatre anys. El 
que no tenim clar és quina quantitat, quants diners li costarà als ciutadans d’Oliva. 
D’una banda li pregunte això; i d’una altra banda, no tenim ben clar quina obligació 
té l’ajuntament a fer una série de conferències, o xerrades, anuals. És a dir, si volem 
es fan i si no en volem fer cap no s’ha de pagar res? No estem obligats a fer un 
nombre mínim? A complir  un nombre mínim de conferències,  o d’estudis,  o de 
xerrades? Aqueixa és la segona pregunta. I també ens agradaria que es fera una série 
d’estudis, i que es prioritzara quin tipus de serrades ens interessa per a la nostra 
localitat; és a dir és un tema de priorització de temàtiques.”

 Sr.  Pi  Aparici: “El  conveni,  en  qüestions  econòmiques,  ens  van  comentar  el 
vicerector, Sr. Hermosilla, que va vindre ací a l’ajuntament, era que el primer any 
corrien les despeses a càrrec de la universitat,  al  100%. A partir  del segon any, 
efectivament, haurem de perfilar, i afinar, quina quantitat paga l’ajuntament, i quina 
quantitat pagaria la Universitat de València. Pel que fa a la priorització de temes, 
ells estan oberts a les alternatives que puga presentar l’Ajuntament d’Oliva. Com 
que  era  anar  fent  un  sondeig  d’opinió  mutu,  de  les  dues  institucions,  li  vam 
comentar que ara, per començar, podria ser el turisme, com a terme genèric. I la 
filosofia  d’ells  és  que  una  vegada  l’Ajuntament  d’Oliva  presenta  alternatives 
temàtiques,  estudiar-les de  forma  polièdrica;  o  siga,  empalmem  amb  la  segona 
pregunta  que és que  no  hi  ha  un  mínim  de  conferències;  està  estructurat  per 
setmanes culturals  i científiques,  que poden ser tantes com se’n dissenyen, o les 
poquers que se’n dissenyen; això és lliure, una vegada que es firme el conveni. Ara 
bé, ja dic que han de ser polièdriques; si un tema és genèric, com ara el turisme, 
s’haurien de fer setmanes que tractaren el  turisme amb l’urbanisme,  l’urbanisme 
amb l’economia,  etc. aqueixa és la visió que planteja la Universitat  de València. 
Crec que li he pogut contestar.”

 Sr. Morell Gómez: “És un dubte; aleshores, si no fem aqueix tipus de jornades, 
perquè  decidim que  no tenim cap  tema important  a  tractar,  aleshores  no  estem 
obligats a cobrir cap despesa. és l’únic dubte que em queda.”

 Sr. Pi Aparici: “Sí, efectivament; però l’Ajuntament d’Oliva, i la societat olivera, 
tenen molts temes a tractar; perquè el plantejament que té la Universitat de València 
és fer visible en les poblacions de la seua àrea d’influència, zona d’influència vol dir 
que ells calculen que des del nord de la província d’Alacant al sud de la província de 
Castelló de la Plana, hi ha població estudiantil que accedeix a la seua universitat;  
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ells volen acostar, apropar la universitat a través d’aquestes setmanes científiques i 
culturals,  en  la  població.  Per  tant,  es  calcula  que  tant  la  universitat,  com 
l’ajuntament,  com al  societat,  tenen  temes  a  tractar,  a  reflexionar,  i  a  difondre. 
Òbviament aqueixes persones que vindrien, que les proposaria la universitat, serien 
catedràtics i professionals contrastats.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, des del Bloc-Compromís, votarem a favor; ja 
ho vam manifestar, pensem que és un conveni positiu per a Oliva, i pensem que una 
de les accions urgents a desenvolupar ací a Oliva és la generació de coneixement, la 
generació  d’informació  i  d’investigació  sobre  temes  locals,  ja  siga  en  matèria 
econòmica o en qualsevol altra matèria. Pensem que a Oliva hi ha un buit, i cal que 
les associacions, les organitzacions, les empreses, i fins i tot la mateixa institució 
local  puga  generar  coneixement,  i  tinga  instruments  adequats  per  generar 
coneixements.  Pensem que  això  serà  beneficiós.  Ara  bé,  només  els  demane,  al 
govern, que donen participació a tots els grups polítics, i a tota la societat d’Oliva, 
abans de determinar quins temes són els que aniran en aquest conveni, i en època 
futura.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Proyecto  Oliva  també  votarà  a  favor  d’aquest  conveni; 
considerem que és una mesura important. és un pas perquè la nostra societat i la 
universitat s’unesquen; i tal com marca tot el decàleg de modalitats de col·laboració, 
jo pense que és important  que l’ajuntament  s’aproxime a la universitat,  i  que la 
universitat s’aproxime al nostre poble. Per això nosaltres votarem que sí.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “És  evident  que  tot  el  que  siga  treballar  a  favor  del 
coneixement, i sobretot enriquir el nivell cultural i educatiu de la nostra població, i 
més amb aquesta col·laboració a través de la Universitat  de València,  sempre és 
important; important i necessari. Per tant, des de Gent d’Oliva no podem fer altra 
cosa  que  recolzar  aquesta  proposta,  i  per  tant,  també  he  de  dir  això,  que  ens 
agradaria, una vegada firmat el conveni, poder continuar participant en la mesura del 
possible, per poder aportar les idees necessàries per poder desenvolupar tot aqueix 
coneixement,  i  aqueixa  necessitat  de  poder,  entre  tots,  aportar  el  nostre  granet 
d’arena,  i  enriquir,  si  capo  més,  aqueixa  col·laboració  amb  la  Universitat  de 
València.”

 Sr. Aparisi Romero: “Jo done les gràcies a tots els grups que participen en aquest 
plenari, per aprovar aquest conveni. Òbviament açò no és un projecte de partit, és un 
projecte de ciutat, un projecte que ens permetrà tirar endavant, i buscar quines són 
les problemàtiques que més interessen. Per suposat ací, en aquest plenari hi ha el 
compromís del Grup Popular, però crec que de tots, que hi haurà participació en la 
presa de decisió de quin serà el tema. No és de partit, és de ciutat.”
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar  la  signatura  del  conveni  entre  la  Universitat  de  València,  Estudi 
General,  i  l’Ajuntament  d’Oliva  per  a  l’establiment  d’un  marc  d’actuació  per  a  la 
col·laboració  entre  ambdues  institucions  en  activitats  de  formació  de  personal,  de 
recerca aplicada  i  de visibilitat,  a través del  Vicerectorat  de Participació i  Projecció 
Territorial de dita Universitat, en els termes que consta en l’expedient.

Segon.- Establir les condicions econòmiques i els mitjans materials i humans necessaris 
per a l’execució del present conveni, i designar un càrrec representatiu de l’Ajuntament 
d’Oliva que en siga responsable del seu desenvolupament.

Tercer.- Facultar la Sra. alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.

VUITÉ.  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA I L’ASSOCIACIÓ EL BASTIDOR.

Atés que en aplicació d’allò que es disposa en l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  l’Ajuntament  d’Oliva  intenta  afavorir  el 
desenvolupament  de  les  associacions  per  a  la  defensa  dels  interessos  generals  o 
sectorials de veïns, facilitant-los tota la informació possible sobre les seues activitats i, 
dins  de  les  seues  possibilitats,  l’ús  dels  mitjans  públics  i  l’accés  a  les  ajudes 
econòmiques per a la realització de les seues respectives activitats i impulsar la seua 
participació en la gestió de la Corporació en els termes previstos en la Llei.

Vista  la  proposta  sobre  el  convenis  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Oliva  i 
l’associació El Bastidor per a l’any 2011.

Atés que,  la  proposta  de conveni  ha estat  informada favorablement  per la  Comissió 
Informativa Municipal de Benestar Social, de data 4 de novembre de 2011.

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

 Sra.  Morell  Gómez: “Una  vegada  més  podem  comprovar  com  la  Generalitat 
Valenciana té poc interés en l’educació dels xiquets amb problemes sociofamiliars. 
Per a l’any 2010 la subvenció que rebia l’associació “El Bastidor” va ser de 18.000 
euros. Hui, el 2011, s’ha reduït a 15.813 euros; quasi 2.200 euros menys. És a dir, 
per a nosaltres això és una passada enrere. Volem denunciar aquest fet, perquè no 
entenem com si la conselleria té per als grans esdeveniments, com pot recurtar en 
temes socials com aquest. És a dir, volem aprofitar l’ocasió per felicitar la gran tasca 
que fa “el Bastidor” per als nostres xiquets, i per als nostres ciutadans en general.”
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i l’associació 
El Bastidor, que conté una aportació econòmica per a l’any 2011 de 15.815,73 euros.

Segon.- Aprovar el text del conveni en els termes que tot seguit s’indiquen:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ
A la ciutat d’Oliva, província de València, sent les ___ hores del dia ____ de ___ de dos mil 
onze, a la Casa Consistorial de l’esmentada ciutat.

REUNITS
D’UNA PART, la Sra. MARIA VIRGINIA COTAINA VERDU, amb DNI núm. 73.896.267 G, 
que actua com a regidora Delegada de Benestar Social de l’Ajuntament d’Oliva (València), en 
virtut de les delegacions assumides per aquesta delegació mitjançant Resolució de l’Alcaldia 
núm. 2.743/2011, sobre nomenament i atribucions de regidors delegats.

D’ALTRA PART, la Sra. ISABEL MARTINEZ CASTELLÓ que actua com a Presidenta de 
l’Associació “El Bastidor” d’aquesta Ciutat d’Oliva.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per a obligar-se, i per mitjà del present

CONSIDEREN
Primer.- L’Associació denominada “El Bastidor”, amb CIF G-96793906, amb domicili social 
al  carrer  de  Sant  Pascual  núm.  13  d’Oliva,  figura  inscrita  en  el  Registre  d’Entitats  i  
Associacions Municipals amb el núm. 103, de data 28 de gener de 1999, i també està inscrita 
amb el núm. 9567 en la Secció Primera del Registre Provincial de València (Conselleria de 
Presidència-Servei d’Entitats Jurídiques).

Segon.- Que segons s’assenyala en l’Article  4t  dels  Estatuts de l’Associació “El Bastidor”,  
constitueixen les finalitats d’aquesta Associació, entre altres:
“L’atenció  prioritària  de  les  persones  amb  faltes  de  recursos,  promovent  programes  de 
desenvolupament integral d’àmbit cultural, educatiu, laboral i social. Adquirir una actitud de 
respecte, valoració i diàleg entre les distintes cultures, per a aconseguir una convivència en pau.  
Servir  de  plataforma de  transformació  de  tota  persona pertanyent  a  un  col·lectiu  desfavorit 
dotant-los  d’instruments  perquè  ells  mateixos  siguen agents  de  la  seua  pròpia  evolució.  La 
realització de programes de desenvolupament integral de la dona, la promoció social i cultural  
de la cultura gitana i la lluita contra el racisme i l’exclusió.”

MANIFESTEN
Que entre  els  plans  d’aquesta  Alcaldia  d’Oliva,  juntament  amb la  Delegació  Municipal  de 
Serveis Socials i Equip de Base, figura la formació integral del menor atenent tots els seus 
àmbits (social, familiar, educatiu i lúdic), centrant-se la intervenció en aquells menors que pel  
seu entorn sociofamiliar es troben més desfavorits per a aconseguir una major integració en el  
municipi.
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A aqueixos efectes, s’estableix el present Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i  
l’Associació “El Bastidor” d’Oliva, amb subjecció a les següents 

CLÀUSULES
I.- OBJECTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
L’objecte d’aquest Conveni de Col·laboració és donar suport econòmic i tècnic a una iniciativa 
social sorgida de la pròpia Associació “El Bastidor” d’Oliva, formada en la seua major part per  
personal voluntari, amb la finalitat d’aconseguir la formació integral del menor atenent tots els 
seus àmbits (social, familiar, educatiu i lúdic), centrant la seua intervenció en aquells menors 
que pel seu entorn sociofamiliar es troben més desfavorits per a aconseguir una major integració 
en el municipi. L’Equip Social de Base de l’Ajuntament d’Oliva serà qui determinarà finalment 
els menors amb falta de recursos que han d’assistir al Programa, tenint en compte igualment les 
propostes d’assistència que, si escau, plantege l’Associació “El Bastidor”.

II.- COORDINACIÓ
La coordinació entre el centre d’acollida juvenil i l’Ajuntament d’Oliva es realitzarà a través de 
reunions quinzenals entre els tècnics responsables d’ambdues parts, amb la finalitat de valorar i  
revisar  els  objectius que posteriorment es detallaran i  fer  un seguiment  del  procés per a  la  
consecució dels mateixos:
Els objectius específics a aconseguir són:

- L’adquisició d’hàbits de treball i esforç personal
- L’ensenyament de tècniques d’estudi
- L’orientació als menors que finalitzen l’ensenyament obligatori, animant-los segons les 

seues capacitats, a continuar estudiant
- Fomentar la convivència, solidaritat i el respecte entre els diferents grups culturals que 

conviuen en el municipi i especialment en el barri “El Pinet”
- Implicar a les famílies en el procés educatiu, fent-los partícips dels assoliments dels 

seus fills
- Ensenyar als menors a utilitzar el temps d’oci de forma positiva
- Donar difusió i col·laborar en les activitats d’oci i ocupació del temps lliure que realitze  

el Departament de Serveis Socials Generals, adreçats a menors

III.- DURADA DEL CONVENI
El present Conveni té una vigència concreta i delimitada, estenent-se entre el dia 1 de gener i el  
dia 31 de desembre de 2011, ambdós inclusivament.

IV.- DESPESES A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ “EL BASTIDOR”.
Aquesta Associació, amb la finalitat de la formació integral del menor amb entorn sociofamiliar  
més desfavorit, haurà d’assumir la totalitat de les despeses derivades de la formació específica a  
impartir, això és, despeses d’inversió (mobiliari, equips informàtics, adquisició de llibres de text  
i de consulta o lectura), subministraments d’energia elèctrica i aigua potable, i de professorat.

V.- CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA.
Amb la  finalitat  de  col·laborar  i  donar  suport,  des  de  l’àmbit  municipal,  aquesta  iniciativa 
promoguda  per  l’Associació  “El  Bastidor”,  l’Ajuntament  d’Oliva,  com  a  contraprestació 
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econòmica, i atesa la finalitat social del programa-iniciativa que es porta a terme, satisfarà a  
l’Associació “El Bastidor” d’Oliva, la quantitat total de QUINZE MIL VUIT-CENTS EUROS 
(15.800,00 €), a càrrec del vigent pressupost municipal (partida pressupostària 231644890000, 
RC 30.725), i en la forma i distribució que tot seguit s’indica:

- A la signatura del Conveni, s’abonarà la quantitat de 7.907,865 €, que equival al 50% del 
total de la contraprestació.

- El 50% que resta, que suposa la quantitat de 7.907,865 €, s’abonarà en el moment en què es 
procedesca a la justificació documental, en la forma legalment procedent, i en tot cas abans 
del 31 de desembre de 2011.

VI.- ACREDITACIÓ DE LA DESPESA.
L’Associació “El Bastidor” es compromet a presentar documentació acreditativa del total de la 
despesa del programa promogut, per import mínim del total de la contraprestació econòmica 
convinguda, davant l’Equip de Base de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Oliva, dintre dels 
terminis  que a  aqueixos efectes  s’assenyalen  des  del  propi  Equip  de Base,  justificació que  
posteriorment seria lliurada així mateix a les Dependències d’Intervenció-Tresoreria municipal.

VII.- CRITERIS D’INTERPRETACIÓ DEL CONVENI.
En  el  supòsit  de  sorgir  alguna  dificultat  d’interpretació  que  dificulte  aquest  Conveni  de 
Col·laboració, o el desenvolupament del programa a desenvolupar, aquestes seran resoltes per la 
Delegació de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.

VIII.- JURISDICCIÓ.
En  qüestions  litigioses,  les  dues  parts  se  sotmetran  de  manera  explícita  a  la  jurisdicció  i  
tribunals d’Oliva i Comarca.

AJUNTAMENT D’OLIVA, LA REGIDORA

Maria Virginia Cotaina Verdú

“ EL BASTIDOR”, LA PRESIDENTA

Isabel Martínez Castelló”

Tercer.- Autoritzar la regidora Sra. Maria Virginia Cotaina Verdú per a la firma del 
conveni.

NOVÉ. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI URBANÍSTIC “FONT SALÀ”.

Vist novament l’expedient que es tramita per a l’aprovació de Conveni Urbanístic entre 
l’Ajuntament i els propietaris de la Finca Registral núm. 37.538, corresponent amb la 
parcel·la cadastral 878, del Polígon 19 d’Oliva, amb la finalitat de dotar a l’enclavament 
popularment conegut com “Font Salà” d’equipament i serveis amb finalitats socials i 
turístiques.
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Resultant,  que  el  text  del  Conveni  va  ser  favorablement  informat  per  la  Comissió 
Informativa  d’Ordenació  del  Territori,  en  sessió  ordinària  realitzada  el  dia  21  de 
desembre de 2010.

Resultant, que la proposta va ser sotmesa a informació pública, a l’empara del que es 
disposa en la Disposició Addicional  Quarta de la Llei  16/2005, de 30 de desembre, 
mitjançant anunci aparegut en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6440, 
de 18 de gener de 2011.

Considerant, que dins del període d’informació pública no consta que s’haja presentat 
cap al·legació.

Atés que, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió realitzada el dia 
16 de novembre de 2011, va emetre dictamen i propostes d’acord sobre aquest conveni 
urbanístic.

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

 Sr.  González  Martínez: “Nosaltres,  des  del  Bloc-Compromís,  ja  anunciem  el 
nostre vot en contra a aquest conveni, igual que vam fer en la comissió que es va 
realitzar la corporació passada, i igual que vam fer en la darrera comissió, que va 
tindre lloc la setmana passada. I no estem a favor d’aquest conveni urbanístic, per 
diverses raons; una és per la pròpia utilització de la figura del conveni urbanístic, i 
l’altra és perquè no tenim cap garantia que la permuta que hi ha darrere d’aquest 
conveni urbanístic siga justa per a aquest ajuntament, i s’ajuste a dret. Pel que fa al 
conveni urbanístic, es tracta d’una figura molt qüestionada, des del punt de vista 
legal, només cal fer una ullada per vore que hi ha un fum de sentències judicials que 
anul·len, o declaren nuls, els convenis urbanístics signats en el territori espanyol al 
llarg  dels  últims  anys.  els  mateixos  especialistes  i  juristes,  reconeixen  que  els 
convenis  urbanístics  han  estat  utilitzats  com  a  autèntics  coladors  per  plantejar 
qüestions de dubtosa legalitat al llarg dels últims anys. Com s’ha dit, estem davant 
d’un conveni urbanístic de planejament; això és el que es diu, per això està motivat, 
i  vindrà un futur pla especial;  és un futur pla especial  que aquest administració, 
segons consta en el conveni urbanístic, té la intenció de desenvolupar a l’àmbit de la 
Font  Salada.  Per  tant,  no  entenem  una  cosa;  si  aquest  ajuntament,  si  aquesta 
administració té la intenció de desenvolupar un pla especial en l’àmbit de la Font 
Salada, per què cal un conveni urbanístic, si està a punt de vindre, o en un futur 
vindrà un pla especial, a través del qual es podrà fer una ordenació, es podran fer les 
cessions que pertoque, la distribució de càrregues que pertoque, com marca un pla, i 
de manera global,  i  no en convenis singulars i  bilaterals  d’aquesta  administració 
amb determinats particulars? Uns propietaris d’uns terrenys de la Font Salada que 
estan dins del PORN de la marjal, del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la 
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marjal;  uns  terrenys  on  no  es  pot  edificar,  uns  terrenys  per  tant  sense  cap 
aprofitament urbanístic, que rebrà a canvi parcel·les, com diu el mateix conveni, en 
el  futur  PAI del  Camí  al  Mar,  parcel·les  amb aprofitament  urbanístic.  Parcel·les 
sense  cap  aprofitament  urbanístic,  de  terreny  protegit,  amb  parcel·les  amb 
aprofitament urbanístic i la corresponent edificabilitat. Per si fóra poc, l’ajuntament 
correrà amb les despeses derivades de la segregació de les parcel·les, i els condonarà 
els impostos derivats d’aquesta segregació, i els impostos generats per l’increment 
dels  valors  dels  solars  derivats  de la  permuta,  ja  que passaran a  ser  terrenys de 
naturalesa urbana. Sabem tot això quants diners suposarà? No. No s’especifica en el 
conveni,  ni en l’expedient.  Es pot no generar l’increment del valor dels béns de 
naturalesa urbana? Doncs no sé, supose que això sí que es podrà fer. I clar, arribats 
ací, ens preguntem; si va a redactar-se aqueix pla especial, per a què fa falta aqueix 
conveni urbanístic? Insistim. Nosaltres no podem entendre per què fa falta aqueix 
conveni urbanístic; de veritat no ho podem entendre. Ací s’argumenta que aqueix 
conveni urbanístic, la raó que es dóna, en dues línies, és l’interés general; això és el 
que es diu en dues línies del conveni que tenim i que hui ve a votació; però tampoc 
s’explica  quin  és  l’interés  general.  Probablement  altres  propietaris  que  han  vist 
expropiats els seus terrenys, i en són molts els últims anys en la nostra ciutat, com 
poden ser propietaris que han estat expropiats dels seus terrenys pel gasoducte, o per 
les obres que estan desenvolupant al riu del Gallinera, obres totes d’interés general, 
també voldrien un tracte com el que hui estan rebent aquestos propietaris, que no dic 
res dels propietaris; evidentment els propietaris han de mirar pel seu interés, i jo 
d’això no tinc cap dubte que és el que estan fent, mirar pel seu interés; però clar, ací 
estem en l’ajuntament, com s’ha dit moltes vegades, jugant amb els diners de tots i 
amb el patrimoni de tots, que és el patrimoni de l’ajuntament; per tant, una vegada 
més,  s’utilitza  l’interés  general,  que està  molt  socorregut  últimament,  per  tal  de 
justificar acords que a totes totes, amb el nostre punt de vista, són acords injustos, 
són acords de dubtosa legalitat. Amb quins criteris es fa aquesta permuta? Doncs no 
ho sabem amb quins criteris es fa aquesta permuta, perquè el conveni, recordem, és 
una  permuta  encoberta.  Per  què  no  s’especifica  en  el  conveni  quines  són  les 
taxacions? El més normal a l’hora que una administració faça una permuta, el més 
normal, segons marca la llei, és que es taxe; aquestos terrenys són aquestos terrenys, 
i  tenen  un  valor,  i  una  taxació,  que  pot  ser  interna,  dels  mateixos  serveis  de 
l’ajuntament, i a més es pot complementar amb taxacions externes, per saber quina 
és l’equivalència de valors; per saber si estem fent una permuta equilibrada. És a dir, 
què valen els terrenys que anem a permutar? Què valen els terrenys dels propietaris, 
i  què  valen  els  terrenys  de  l’ajuntament?  On  està  la  taxació?  Perquè  miren,  jo 
ignorant de mi, vaig anar a vore l’expedient d’aquest conveni, i dic ignorant de mi 
perquè  em vaig  trobar  allí  amb  un  plànol  d’ubicació,  amb  les  quatre  línies  de 
l’anunci de la publicació del conveni, i una informe dels serveis tècnics, dels serveis 
jurídics, que l’única cosa que feia era justificar el mateix conveni, però tampoc era 
un informa massa complet, que donara massa llums sobre les qüestions que estic 
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plantejant ací. Per tant, no hi ha una taxació, com marca la llei; insistesc; i aquest és 
un  fet  important,  que  ens  porta  a  no  votar  aquest  conveni.  No sabem si  és  un 
conveni just, o no és un conveni just per a l’ajuntament. Es canvien parcel·les sense 
edificabilitat per parcel·les amb edificabilitat. No sabem quin és el valor de mercat, 
perquè això depén, ja ho saben vostés, si està en producció, si no està en producció, 
el que val el metre quadrat en comparació a altres terrenys. Totes aquestes coses han 
d’estar clares, i fer una permuta el més transparent possible, que és el que hem de fer 
ací, i el que tenim l’obligació de fer. Què passarà si no s’aprova el pla especial? I 
què passarà si s’aprova? Si no s’aprova el pla especial, aquest conveni continuarà 
endavant? O no continuarà endavant? Si s’aprova el pla especial, es donarà a tots els 
propietaris del pla especial el mateix tracte que es donarà a aquestos propietaris? 
Insistesc que no tinc res contra els propietaris; sé que estan fent el que els pertoca,  
mirar pels seus interessos. Però nosaltres no, nosaltres hem de mirar pels interessos 
de l’ajuntament. Es donarà el mateix tracte que amb aquest acord i aquesta permuta 
bilateral? Poden contestar-me? Nosaltres pensem que serà difícil premiar, o acordar 
amb la resta de propietaris del futur pla especial d’aqueix àmbit el mateix tracte que 
amb aquestos, que el que marca el conveni que hui es porta a votació. Miren, si la 
proposta  fóra  comprar  els  terrenys,  ja  que  tenen  tant  d’interés  general,  i 
s’especificara el valor de compra dels terrenys aqueixos, com a mínim nosaltres ens 
ho  plantejaríem;  pensem  que  seria  un  procediment  més  transparent,  i  un 
procediment més net que la figura del conveni singular, que la figura del conveni 
urbanístic que es porta hui a votació. Però vostés ens porten un conveni urbanístic, 
que no només és una permuta encoberta, sinó que a més no porta la taxació dels 
terrenys, i l’equivalència de valors, com toca; insistesc, que no ho dic jo, ho diu la 
llei.  Per  tant,  estem  tornant  a  l’època  dels  convenis  singularitzats  d’aquesta 
administració, que tantes crítiques va rebre per part d’aquest partit, i per part d’altres 
partits que en aquell moment estaven en l’oposició. Parle del Partit Socialista en 
concret. A nosaltres tot ens fa pensar que no hi ha una taxació dels terrenys perquè 
no interessa, perquè suposem que aqueixa taxació eixirà molt descompensada, i per 
tant no estaria bé fer una permuta on l’ajuntament isquera perdent valor dels seus 
terrenys.  Miren,  com  més  clares  estiguen  les  coses,  millor.  Aquest  conveni 
urbanístic  haurà  estat  ben  cuinat,  i  avalat  pels  serveis  jurídics  de  l’ajuntament. 
Probablement, si tot continua com en la comissió, tindrà el vot favorable del PP i del 
PSOE, i tirarà endavant, perquè tenen suficient majoria, però pensem que no és la 
tramitació que hauria de seguir aquesta permuta. Res més. Nosaltres pensem que és 
de dubtosa legalitat,  no sabem si ens empara la llei,  però també els diem que no 
pararem ací, nosaltres continuarem buscant, i continuarem averiguant si ens empara 
la llei, a l’hora de firmar aquest conveni. I ja acabe. Aquesta setmana ha eixit a la 
llum  l’auditoria  urbanística,  que  vosté  alcaldessa  sembla  ser  que  ha  incoat 
expedient,  per  decret;  vosté  no  ens  ho  ha dit,  ens  hem assabentat  a  través  dels 
mitjans de comunicació, la qual cosa és la seua forma d’actuar; no entraré ara en 
aqueixa  qüestió.  Però  no entenc,  si  vosté  va  fer  una  auditoria,  com vosté  porta 
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endavant aquest conveni urbanístic. Si desconfia de tot el que s’ha fet, no entenem 
com porta endavant aquest conveni urbanístic. I ja per acabar, no vull allargar-me 
més, l’única cosa puc dir-los és que amb aquesta proposta continuem perpetuant una 
forma de gestionar i d’entendre l’urbanisme en aquesta ciutat, de la qual nosaltres, el 
Bloc-Compromís, no serem partíceps.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres, des de Proyecto Oliva, ja li avancem que votarem en 
contra d’aquest conveni urbanístic. Li vam demanar en la Comissió d’Urbanisme, i 
així ho sap el regidor corresponent, que volíem una taxació per saber realment de 
quants diners estàvem parlant i quin valor tenien els terrenys. Aqueixa taxació no 
se’ns ha passat. Com bé ha dit el company de corporació, és un requisit, almenys 
mínim, per saber de quants diners de quants diners estem parlant, i la permuta a 
quants  diners  fa  referència.  Hi  ha  coses  que  no  ens  quadren  en  aquest  conveni 
urbanístic, i és que estem a les portes, o això és la voluntat de la corporació, de fer 
un pla especial. Aleshores, si existeix, o tenim la voluntat d’aprovar un pla especial, 
si Proyecto Oliva li ha demanat una taxació dels terrenys que es permutaran, si el 
PAI encara no sabem de quines parcel·les disposarem per fer el canvi amb aquestos 
propietaris, com se’ns posa sobre la mesa aquest conveni urbanístic? No té massa 
raó de ser que es plantege aquest conveni urbanístic, sense tindre ni tan sols previst 
quants  diners  li  costarà  a  l’ajuntament,  o  quina  és  la  necessitat  real  de l’interés 
públic.  Nosaltres  en  la  comissió  ja  ens  va  estranyar  que  vinguera  de  l’altra 
corporació, que no s’haguera dictaminat, que era torna a passar. Pensem que no és 
una necessitat imperiosa l’aprovació d’aquest conveni hui, que s’ha de posar més 
llum en aquest conveni, i realment crec, i estic convençut, com van comentar tots els 
partits,  almenys alguns dels partits  que estàvem en la comissió,  que en aquestes 
coses és bo tindre llums i taquígrafs, i per tant, abans de fer una passa, volem dades i 
volem vore si realment el que s’està aprovant perjudica als veïns d’Oliva o no. Quin 
tracte  discriminatori  tindran  la  resta  de  veïns,  els  dels  voltants,  que  no se’ls  ha 
plantejat que se’ls faça un conveni? Per què a aquestes persones sí? Per què a altres 
no? Quin criteri es segueix? Pensem que és important que les coses estiguen clares, i 
per tant Proyecto Oliva votarà en contra d’aquest conveni urbanístic.”

 Sr. Fuster Mestre: “A nosaltres sí que ens valen els informes tècnics que ens han 
passat, abans i ara; ja que jurídicament ens avalen. El nostre grup s’alegra que per fi  
aquest assumpte, per fi, vinga al plenari. Recordem que aquest assumpte no s’incia 
en aquesta legislatura, i que són negociacions que es porten des d’abans de 2003, 
amb els propietaris ja fa més de 10 anys, per tal d’establir un marc legal, com s’ha 
comentat  ací,  un conveni,  que se’ns  dubte beneficiarà  a la  majoria  de ciutadans 
d’Oliva, ja que sabem que la Font salada és un lloc emblemàtic; un referent turístic, 
no només per als nostres veïns sinó també per a la gent que ens visita, molts d’ells 
d’altres poblacions de l’estat espanyol. Nosaltres, una vegada més, ja ho ha dit la 
meua  companya  abans,  som coherents  i  responsables  amb allò  que  fem com a 
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govern, i que ara en l’oposició hem de continuar fent-ho; per això recolzarem la 
proposta, ja que en el seu dia el vam portar endavant, i estàvem, per contestar-li al 
Sr., Peiró, a finals de la legislatura passada, i vam creure convenient deixar-ho per a 
aquesta  legislatura.  Volem manifestar  que  això  és  l’inici,  el  començament  d’un 
projecte que jo diria que pot ser il·lusionant, si finalment l’ajuntament aposta per 
convertir el  lloc referent a la nostra ciutat  en un ambiciós projecte de futur, que 
aglutine el medi ambient, on fins i tot es pot plantejar una aula de la natura, i altres 
moltes activitats, escolars i extraescolars. Tot per donar a conéixer, més si cap, el 
valor més important que tenim en el nostre medi natural, que és la marjal de Pego-
Oliva.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo comence per la part final del conveni, en el seu punt 
desé, que diu “El present conveni es regula per la Disposició Addicional Quarta de 
la Llei Urbanística Valenciana 16/2005, de 30 de desembre, i es queda sotmés per 
tant a aqueixa norma legal, més encara amb el seu repartiment competencial amb la 
Llei 8/2007, de 28 de maig del Sòl de l’Estat Espanyol, i també reglamentàriament, 
pel Decret  67/2006, de 19 de maig del Consell,  pel  qual s’aprova el  Reglament 
d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana”. Anem a vore què diuen 
aquestes disposicions legals, que la veritat siga dita estem parlant que és un conveni, 
que si ja és de dubtosa legalitat, jo també diria que és de dubtosa moralitat aprovar 
un  conveni  amb  aquestes  condicions.  Per  tant,  la  Llei  Urbanística  Valenciana 
16/2005, de 30 de desembre, segons l’article 258.1 diu “Els patrimonis públics de 
sòl –perquè al cap i a la fi estem parlant de parcel·les municipals, parcel·les de tots 
els olivers i oliveres– són un instrument de política de sòl i habitatge de caràcter 
finalista,  els  béns i  ingressos del qual  estan vinculats  als  usos d’interés  social  o 
d’utilitat  pública  definits  en  el  planejament  i  destinats  a  cobrir  les  necessitats 
previstes en aquest, a fi de regular el mercat de terrenys i obtindre reserves de sòl 
per  a  actuacions  d’iniciativa  pública  que  faciliten  l’execució  del  planejament  i 
garantisquen la promoció i edificació d’habitatges de protecció pública.” Almenys 
això  diu  fins  ara.  A  més,  l’article  264,  punt  c,  de  la  mateixa  Llei  Urbanística 
Valenciana  parla  de  l’alienació,  mitjançant  permuta,  jo  entenc  que  directa,  i 
estableix que “Els béns integrants dels patrimonis públics de sòl podran ser objecte 
de transmissió directament, per preu no inferior al valor dels terrenys.” És evident 
que ací trobem a faltar una valoració oficial dels terrenys que anem a permutar; no 
existeix. Jo no l’he vista per cap banda. Per preu no inferior al valor dels terrenys, 
torne a repetir,  “a entitats de caràcter benèfic i social i a promotors públics, que 
promoguen la construcció d’habitatges de protecció pública. El document públic que 
conste l’alienació directa ha d’establir la destinació final dels terrenys transmesos, el 
termini  màxim  de  construcció  i  les  altres  limitacions  i  condicions  que 
l’administració  considere  convenient.”  Això  per  un  costat.  Després,  parlant  del 
mateix reglament, en l’article 547 del Decret 67/2006, de 19 de maig del Consell, 
estableix “1. Els béns dels patrimonis públics de sòl poden ser alienats mitjançant 
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permuta  per  altres  béns,  que  en  aquest  cas  passen  a  integrar-se  en  el  mateix 
patrimoni públic de sòl, previ expedient en què s’acredite: a) La major conveniència 
de la permuta enfront d’altres formes d’alienació possibles. b) La vinculació de la 
destinació dels béns objecte de permuta a algun dels fins previstos en l’article 259 
de la Llei urbanística valenciana. c) La valoració dels béns objecte de permuta. –Jo 
no la veig la valoració per cap costat, torne a repetir.– d) Si és el cas, la forma i  
condicions de pagament de la diferència entre les valoracions dels béns objecte de 
permuta.”  Tampoc sabem quina diferència  hi ha perquè no hi  ha la voloració.  I 
després diu, “2. Com a regla general, l’alienació mitjançant permuta dels béns dels 
patrimonis públics de sòl s’ha de realitzar pel sistema de concurs públic, per preu 
igual  o  superior  al  valor  del  seu  aprofitament.  No  obstant  això,  i  en  els  casos 
previstos  en  la  llei,  l’alienació  mitjançant  permuta  pot  realitzar-se  per  raó  de 
procediment negociat.” És evident que des del meu punt de vista no es compleix cap 
de les prescripcions jurídiques que dic. Cap. No veig la valoració per cap costat. No 
veig l’informe que esclaresca amb claredat la finalitat d’aquest conveni. I per tant 
em sembla més que és un arreglo que beneficia a altres persones molt més que a 
l’ajuntament.  I  dic,  no  tinc  absolutament  res  contra  les  persones  que  poden 
beneficiar-se  d’aquest  conveni.  Absolutament  res.  És  evident  que  tots  volem el 
millor  per  a  la  Font  Salada,  i  volem un pla  especial  seriós,  i  que solucione  els 
problemes que té la Font Salada, i sobretot les expectatives de futur que té, i pot 
tindre; però és evident que amb un pla especial que no veiem per cap banda, i amb 
un conveni d’aquestes característiques no beneficiarà absolutament res per a la zona. 
A més, clarament diu en el mateix conveni que efectivament, entre altres qüestions, 
els mateixos propietaris se’ls beneficiarà en una série de qüestions que ja voldrien 
més de quatre, en fer qualsevol transacció, del tipus que siga, eixir beneficiats amb 
aquestes  condicions.  Per  exemple,  el  tema  de  la  plusvalua,  anirà  a  càrrec  de 
l’ajuntament,  i  a més l’ajuntament  reconeix que hi ha una plusvalua a favor del 
mateix propietari, que se li condonarà, o siga que anirà a càrrec de l’ajuntament; és a 
dir, l’ajuntament està reconeixent que efectivament els terrenys que permutarà són 
de més valor que els que va a quedar-se com a propis; a banda, els impostos derivats 
de la segregació també els assumirà l’administració que actua, i condonarà els que 
puguera haver- A banda de tot això estem parlant que a banda d’unes qüestions, es 
consolidaran unes edificacions, i també tindran un dret adquirit per poder accedir al 
mateix pàrquing que es pretén construir,  sense que hagen de pagar cap gual.  És 
evident, tota una série d’avantatges de cara als propietaris de les parcel·les que hui 
estan a la Font Salada. Però ara, si deixem un poc la qüestió jurídica, i la reflexió 
que estic fent del conveni, ara entrarem un poc en el terreny de quina és la realitat  
econòmica de les parcel·les a permutar. Per una banda tenim uns 4.500 m a la Font 
Salada, que independentment del valor ecològic que tinguen, que efectivament està 
dins del PORN, dins dels límits del parc natural de la marjal Pego-Oliva; és a dir 
que estem parlant de sòl protegit no urbanitzable, per ser de marjal; és a dir, que no 
es pot fer absolutament res,,  cap actuació urbanística de cap tipus,  perquè estem 
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parlant d’un terreny protegit de marjal, que està dins de l’entorn del parc natural. 
Això per un costat; i estaríem parlant d’una valoració, jo ja no vull cenyir-me al que 
la Generalitat estava pagant fins fa poc per cada fanecada, qualsevol fanecada que hi 
ha dins del parc natural, estava ofertant 1.200 euros per fanecada; ja no vull que siga 
això; 1.200 euros per fanecada. Ací parlem de cinc fanecades i mitja. Jo no vull que 
siga això. Però és que estem parlant que de les cinc fanecades a permutar amb unes 
parcel·les en una zona que té una de les expectatives urbanístiques més gran de la 
població, com ho és Camí al Mar 2, que està a cavall entre la platja i el poble. Cinc 
fanecades i mitja hui, a pesa de com està la situació, la crisi que patim hui en dia, 
estic segur que per menys de 60.000 euros no compra ningú una fanecada ahí, dins 
de l’àmbit del pla d’actuació integrada de la zaona; ningú; això hui. Però és que a 
més, una vegada que això es transforme ja en parcel·les urbanes, estem parlant que 
qualsevol, de la quantitat de metres que li quedarà, una vegada fetes les cessions 
pertinents, com a mínim serà 2.000 metres quadrats, que això podrà pujar a molt 
més  d’aqueixa  quantitat;  podria  ser  més  de  600.000  euros,  a  l’alça.  Són  unes 
expectatives de futur, i estem donant un patrimoni important de la nostra ciutat, del 
nostre  municipi,  dels  olivers  i  oliveres,  a  canvi  d’una  porció  de  terrenys  que, 
econòmicament, tenen un valor molt reduït. I administrant-ho bé, i fent una bona 
oferta,  a 6.000 euros la fanecada a la Font Salada,  podríem parlant que en total 
parlaríem  d’uns  33.000  euros  aproximadament.  Molt  lluny  dels,  com  a  mínim, 
330.000 euros que hui poden tindre de valor aqueixes fanecades a permutar, una 
vegada que es transformen, com he dit. per tant, estem perdent patrimoni. Per tant, 
no estem beneficiant  el  poble.,  Per tant,  és una excusa més el  fet  d’intentar  que 
l’ajuntament es faça càrrec d’un pàrquing que efectivament ja està donant servei, 
això és una part  que jo també vull  que es compense els  propietaris;  vull  que es 
compense, però que es compense justament els propietaris. No desmesuradament. I 
ací el que s’està intentant és, desmesuradament, beneficiar els propietaris que estem 
parlant,  els  de  la  permuta  en  qüestió.  Per  tant,  estem parlant  que  l’Ajuntament 
d’Oliva, amb aquest conveni, en lloc d’eixir beneficiat, eixirà perjudicat. I és evident 
que ací, independentment de les qüestions jurídiques, que poden quedar en l’aire, sí 
que  estem  parlant  que  l’Ajuntament  d’Oliva  amb  aquesta  permuta  ix  totalment 
perjudicat. I si voleu un pla seriós, un pla especial, per tal de com he dit adaptar, o 
donar-li el millor servei, o dotar la Font Salada de tots els serveis necessaris, per tal 
que puguen els nostres ciutadans, de fora i de dins, gaudir d’aqueix entorn, ho han 
de fer seriosament. I no només cenyir-nos a 4.500 metres sinó fer una ampliació, 
tindre l’altura de mires suficient com per fer una actuació més important, i dotar 
efectivament, des del preu just, el que crec que es mereix aqueix entorn tan natural, i 
tan preciós que tenim ací a Oliva; però no amb aquestes condicions que, torne a dir, 
sembla  que  l’intent  de  l’ajuntament  més que  beneficiar-se és  beneficiar  a  altres 
persones.  I  repetesc,  per  acabar,  que  no  tinc  res  absolutament  res  contra  els 
propietaris  d’aquestes  parcel·les,  i  vull  que  se’ls  compense  justament,  però  no 
injustament per a les arques municipals, o per al patrimoni municipal del sòl del 
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nostre ajuntament. No cap dubte que no puc votar a favor, i Gent d’Oliva votarà que 
no.”

 Sr. Pi Aparici: “La veritat és que alguns partits de l’oposició ho han presentat molt 
negre  i  tremebund,  i  la  veritat  és  que  gràcies  per  presentar-ho  així,  perquè 
l’assumpte es resol  de manera molt  fàcil.  En primer lloc el  Sr.  Salvador Fuster, 
exalcalde d’Oliva, ha fet uns plantejaments d’aspiracions que té aquesta població, i 
aquesta societat,  que jo subscric plenament, i hem d’arribar allí. Miren vostés, la 
solució,  tanta  por  que  tenen  econòmicament  i  legalment,  parteix  que  en  aquest 
moment aqueixa propietat privada està en la marjal de Pego Oliva; i tenim un text 
legal, que és la Llei 4/2004, que és la Llei d’Ordenació del Territori i Protecció del 
Paisatge, cara al futur pla especial que estem comentant, i la raó que puguem fer 
aquesta permuta, el Sr. González, i la Sra. Imma Ibiza fomentaren que puguem fer 
aquesta permuta presentant-se aquest estiu a la Font Salada, i emetent fotografies en 
internet, i per tant divulgant la necessitat de posar en solució aquest parc, aquesta 
part del parc natural, ve ja dic que d’aquesta llei 4/2004. Diu “podran delimitar-se 
unitat  d’execució  discontínues  per  a  l’obtenció  de  sòls  destinats  a  parcs  públics 
naturals –que és al que aspirem– a conseqüència d’una reclassificació del sòl no 
urbanitzable.” I efectivament, és rústic; aquesta llei permet permutar metre quadrat 
per metre quadrat. I la part de Camí al Mar 2, té una part que és rústica. Per tant en 
aquest moment es pot permutar. Sobre el tema de la valoració que tant han dit que 
no  s’han  presentat,  si  llegim  el  Reglament  d’Ordenació  i  Gestió  Territorial  i 
Urbanística  Valenciana,  diu  al  respecte  “l’aprofitament  tipus  de  l’àrea  de 
repartiment  del  sector  reclassificat,  tindrà  un  quocient  de  ponderació  del  sòl  no 
urbanitzable protegit, que si no hi ha valoracions fiables, com incertesa del mercat 
immobiliari –i òbviament estem en plena crisi econòmica i hi ha una total incertesa 
del  mercat  immobiliari–  rendes  agràries  o  forestals,  no  es  disposa  de  valors  de 
comparació,  el  coeficient  es  calcularà  atribuint  al  sòl  no  urbanitzable  un 
aprofitament tipus virtual del 10% de l’aprofitament tipus mitjà de la xarxa primària 
classificada, sòl urbanitzable en el pla general vigent. Per tant podem permutar en el 
percentatge que li  pertocarà a l’Ajuntament  d’Oliva quan es faça la urbanització 
Camí al Mar 2. I no hi ha més misteri. Aqueixa és la cobertura legal.”

 Sr. Fuster Mestre: “Mire, Sr. Pi, no cal que a mi m’ensabone. A mi realment no cal 
que m’ensabone. Simplement li faig aqueix suggeriment. Vull que sàpiga que si el 
nostre grup si no tinguera la certesa jurídica, i garanties legals del mateix conveni, 
no votaríem a favor. Ja que hi ha, i s’han pogut comprovar diferents punts de vista 
dels diferents companys que integrem la corporació municipal. Jo pense que això, a 
més, és bo en democràcia,  com podrem comprovar després en els punts que ens 
queden per acabar aquest plenari. Volem demanar-li al govern que una vegada es 
finalitze, es concrete el conveni, es posen mans a l’obra i preparen el pla especial; 
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però que siga un pla  especial  ambiciós,  com es  mereix la  nostra  ciutat,  com es 
mereix el poble d’Oliva, i que a més que siga l’enveja de tots els qui ens visiten.”

 Sr. González Martínez: “A vore; no sé per on començar. Jo no explicaré ací, no 
crec que a mi, ni al meu partit, ens faça falta justificar-nos en el que apreciem i el 
que valorem la marjal, i el seu entorn, i el medi ambient. Crec que això no ens fa 
falta, després de la trajectòria del nostre grup polític al si de l’ajuntament, i fora de 
l’ajuntament també. Per tant, nosaltres no posem en qüestió, perquè no és el que 
discutim hui ací, Sr. Pi, Sr. Fuster; hui ací no discutim si el valor ambiental dels 
terrenys, ni el valor ambiental de la Font Salada, ni la bondat de posar en valor la 
Font  Salada  per  a  tots  els  ciutadans.  Això  no  s’està  discutint  ací.  Vosté  pot 
contestar-me si guanyem o perdem diners amb la permuta que es farà hui? Vostés 
m’ho  poden  contestar?  No.  No  m’ho  contestaran.  Ha  dit  vosté  dels  coeficients 
virtuals, que si això, que si allò altre. Vosté sap si ací amb els valors que canviem, 
estem fent un bon tracte? Més o menys, està equilibrat? No ho sabem. Es podrà 
emparar en algun article que haurà buscat, i això ha sigut motiu en aquest plenari, i 
això va per vosté Sr. Fuster, llegesca vosté les actes del seu portaveu socialista en 
octubre  de  2009  respecte  d’aquest  tipus  de  convenis  urbanístics;  això  ha  sigut 
objecte  en aquest  plenari,  en anys anteriors,  de moltes  crítiques,  de  moltíssimes 
crítiques. Precisament per aquesta qüestió, perquè no sabem, i això és un fet, i això 
és la discussió, i això és el quid de la qüestió, no sabem si el que anem a canviar és 
bo o és roín per a l’ajuntament. L’ajuntament eixirà guanyant, o eixirà perdent? Per 
això està la taxació. Per a això està la taxació. Tramiten-ho com una permuta, que és 
el que és, no tinguen cap problema de tramitar-ho com una permuta.  No poden, 
perquè saben que, ja ho ha dit el Sr. Salazar, l’ajuntament eixiria perdent. Pel que fa 
als informes tècnics, a mi també m’agradaria que els informes dels serveis jurídics 
d’aquest ajuntament foren complets.  Un informe tècnic no avala simplement una 
decisió dient que és legal. S’ha de demostrar i s’ha de demostrar bé, i posar totes les 
alternatives. I nosaltres, en alguns moments, trobem a faltar que aquestos informes 
jurídics siguen més complets i ens donen diferents alternatives. Per tant, aqueix és el 
quid de la qüestió, no si nosaltres volem un pla especial o no; evidentment que tots 
els grups polítics que estem ací volem un pla especial.  Però si es fa demà el pla 
especial, o es fa d’ací un mes, esperem-nos al pla especial. El planejament està per a 
això,  el  planejament  està  per  a  això,  per  a  fer  una  equivalència  i  que  tots  els 
propietaris  siguen  tractats,  amb  la  major  mesura  possible,  per  igual.  Tots  els 
propietaris  d’aqueix  pla  especial  no  es  podran  tractar  per  igual  que  aquestos 
propietaris d’aquestos terrenys. Acabaria amb mig patrimoni municipal del sòl de 
l’ajuntament, si a tots els tractarem per igual. Per tant és un conveni injust a totes 
totes. Després està el tema que ja hauria pogut vindre a plenari que ha dit el Sr. 
Fuster. Evidentment, si tenia vosté el dictamen favorable de la comissió en l’anterior 
legislatura. No va vindre perquè vosté, com a alcalde, no ho va trobar convenient, 
però hauria pogut vindre, si tant d’interés hi havia hauria pogut vindre al plenari. I 
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després, jo Sr. Pi, què vol que li diga sobre les fotos; ja m’ho va dir en una comissió. 
Gràcies per mirar el meu facebook, li ho agraesc. Té vosté molta feina, dediques a 
fer la feina que li toca, i no perda el temps mirant el meu facebook. És un consell 
que li done. Jo no ho faré, no miraré el seu  facebook; tampoc miraré el seu, Sra. 
alcaldessa.  I  vam anar  a  fer-nos  una  foto  allí?  Sí.  Vam anar  a  parlar  amb  els 
propietaris, i explicar-los la nostra postura. A ells directament, als propietaris dels 
terrenys. Vam anar a donar la cara, i explicar-los la nostra postura. I a vore in situ, o 
és que no podem anar com a regidors de l’ajuntament? A vore in situ què estava 
passant amb la Font Salada, amb els poals de fem, amb els cotxes que no podien 
entrar, etc. té algun delicte això? Jo crec que és el que ens toca fer com a regidors.  
Però li agraesc que aqueixa foto generara tot el de després; perquè mire, sap què? I 
amb això acabaré, demà mateix, o ara en acabar el plenari, els regidors del Bloc ens 
n’anem a fer-nos una foto al parc de l’estació. I demà tindrem el tren.”

 Sr.  Pi  Aparici: “Mire  Sr.  González;  volen  continuar  parlant  de  números  de 
valoració, i els guanys de l’Ajuntament d’Oliva seran molts; justament perquè per la 
permuta metre a metre, el futur és que efectivament es podrà urbanitzar açò amb un 
pla especial,  turístic, econòmic.  I òbviament la part privada també tindrà la seua 
recompensa que les parts rústiques que se’ls done es podran reconvertir en urbana. 
Per  tant  tots  ixen  guanyant,  i  l’ajuntament  no  ix  perdent,  ni  molt  menys.  I  si 
l’ajuntament no perd, la societat d’Oliva tampoc no perd. No poden tractar-se tots 
per igual, perquè justament ahí cadascú té circumstàncies diferents. Hi haurà algun 
particular que haurà envaït territori públic, i per tant l’haurem de tractar de forma 
diferent. I no vaig consultar la seua foto en el facebook; no estava en facebook.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres reiterem que efectivament  tots  volem que es faça 
aqueix pla especial;  el  pla  especial  que ara pregonem tots,  i  del qual estem tots 
d’acord, però un pla seriós, que faça una ordenació coherent del que és la zona de la 
Font Salada. Tots. Jo crec que tots. Una escola de la natura, un espai recreatiu, un 
lloc on la gent jove puga visitar el parc, tot això crec que ho volem tots els grups 
municipals. Aqueix pla especial és el que demanem. Demanem coherència i que es 
facen projectes seriosos. No sé si s’havia d’haver començat a partir d’ara, com diu el 
Sr. Fuster, o s’hauria pogut començar fa uns anys, o fa uns mesos. Això ja és decisió 
de cada corporació quan decideix que s’ha de plantejar; però el que està clar és que 
si volem un projecte seriós a la Font Salada, una execució raonable, i justa entre les 
persones que tenen allí terrenys, i que a la fi puga beneficiar a tots, quan parle de 
tots de l’Ajuntament d’Oliva, i que puga ser benefici per a tots, allò normal és que 
aqueix pla especial es faça el més prompte possible. Ja que tots estem d’acord, jo 
convide ací al govern municipal que el tire endavant ja; però ja que anem a tirar-lo 
endavant ja, o almenys aqueix és la proposta de Proyecto Oliva, crec que aquest 
conveni  urbanístic  pot  perfectament  quedar-se  en  suspens,  i  esperar-se  a  resulta 
d’allò  que  ens  plantege  aqueix  pla  especial;  perquè  com  dic,  en  la  Comissió 
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d’Urbanisme Blai Peiró va demanar un informe de taxació. Crec que estava allí la 
secretària  de la comissió,  i  els  regidors;  a dia  de hui jo  no veig cap taxació.  Ja 
coneixem  ni  l’aprofitament  tipus,  ni  l’aprofitament  mitjà,  ni  el  coeficient  de 
ponderació; tot això ja ho coneixem Sr. Pi, no cal que ens done classe de legislació. 
El que li diem és que aquesta permuta, o conveni urbanístic, com vosté vulga dir-li, 
creiem que és injust per a la resta de propietaris que estan en la Font Salada. I com 
creiem que és injust per a la resta, votarem que no.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que parlem d’una cosa molt clara. Parlem que 
no hi  ha una valoració  que ens  puga assessorar  bé  d’allò  que estem permutant, 
perquè al cap i a la fi es tracta d’una permuta, a través d’un conveni, i per tant en 
aquest aspecte també el Reglament de Béns de les Entitats Locals és claríssim, en el 
seu article 118; i torne a reiterar en el mateix, i tot ve a col·lació; diu “serà requisit  
previ a qualsevol permuta, o venda de béns patrimonials, la seua valoració tècnica 
que acredite de forma fefaent el seu preu just.” Això diu també el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals; que no apareix per cap banda, és evident. El problema el 
tenim ací que estem a punt,  o estan a punt vostés d’aprovar un conveni que,  és 
evident  que no sabem en quines  condicions  econòmiques.  La valoració  la  tenim 
clara més o menys nosaltres, pel que hem tocat, pels professionals del sector, per 
allò  que  estava  pagant  la  mateixa  conselleria.  Però  el  que  és  un  informe  de 
l’ajuntament,  que  acredite  efectivament  el  preu  just,  o  la  necessitat  d’aquesta 
permuta; això no ho tenim. Per tant, van a aprovar una cos que crearà un greuge 
comparatiu de cara al futur, que no podrem desenvolupar un pla especial seriós molt 
gran. Perquè com molt bé ha dit el Sr. David González, a aquest preu, de ben segur 
que no tindrà prou patrimoni municipal del sòl el nostre ajuntament per poder portar 
a cap un pla especial. És evident que no. I després em fa gràcia un poc també el Sr. 
Pi quan sembla que s’erigeix en agent urbanitzador quan diu que efectivament la llei 
valenciana permet permutar metre quadrat rústic per metre quadrat protegit; això es 
fa  abans,  quan  un  presenta  el  pla  d’actuació  integrat  i  ho  fa  el  mateix  agent 
urbanitzador,  no una vegada que està a punt d’aprovar-se definitivament  quan ja 
s’ha  fet  la  gran  majoria  dels  tràmits;  això  s’ha  de  fer  abans,  i  dir  en  quines 
condicions i on s’ha de permutar. Que jo sàpiga, l’ajuntament no és el promotor 
d’aqueix  PAI.  És  de  gestió  indirecta,  o  privada.  Per  tant,  vosté  sembla  que  vol 
erigir-se en promotor del mateix pla integral del Camí al Mar; i sembla que per ahí 
no anem bé. Diu que es podrà urbanitzar la zona. Què vol dir urbanitzar la zona? Fer 
un parc públic com pretenen, de 3.000 metres quadrats? Un parc públic dins d’un 
parc natural? O un pàrquing que s’està utilitzant des de fa temps, que torne a dir que 
vull que es compense als propietaris amb un preu just. Vull que es compense; i si es 
fa una permuta, a través d’un conveni, que siga el més just possible, per a les dues 
parts. No que patrimonialment la part privada isca molt beneficiada, i la part pública 
que és el nostre ajuntament, i que som tots els olivers i oliveres, isca perjudicada 
notablement.  Per  tant  estem  parlant  que  ací  es  crearà  un  greuge  comparatiu, 
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independentment d’algunes qüestions jurídiques que quedaran molt tocades, i molt 
en l’aire.  I també em fa gràcia que estan vostés pregonant per fer l’escola de la 
natura, i no sé què, quan vostés saben que el centre de recepció, i aula de la natura, 
està projectat per a construir-se a Pego; parle del parc natural de la marjal Oliva-
Pego. No s’han preocupat vostés d’intentar portar això al nostre municipi. No s’han 
preocupat per a res. Això està projectat per a fer-se a Pego, però no d’ara, ja fa tres o 
quatre anys que està previst. Hi ha un projecte i això s’ubicarà a Pego. Ja no parle 
del que s’està fent a Gandia, el que és el centre d’estudis de zones humides de la 
nació espanyola, cosa que nosaltres tampoc ens hem preocupat perquè vinga ací, i 
tenim una  de  la  principals  zones  humides,  de  les  més  importants  de  tot  l’estat 
espanyol. I ara estem demanant que voldrem que vinga; clar que volem; és que ens 
han passat tots al davant. L’única cosa que ens hem preocupat és intentar permutar 
uns terrenys, en base a un conveni, que no cap dubte que eixirà totalment perjudicat 
el nostre ajuntament, amb una excusa que no cap en cap lloc, i no porten l’informe 
que taxe efectivament el valor real del que permutarem per part de l’ajuntament, 
com el que adquirim en propietat l’ajuntament. I a partir d’ahí ja parlarem. Però això 
no s’ha produït. És evident que no els interessa.”

 Sr. Pi Aparici: “Sr. Salazar, efectivament Camí al Mar 2 és d’un promotor privat, 
però vosté sap que quan els promotors han d’actuar li cedeixen un percentatge a 
l’ajuntament.  Acabe de dir  que segons el  reglament,  l’article  123 del  Reglament 
d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana, anem a actuar la permuta 
en el territori que serà de l’Ajuntament d’Oliva. I pel que fa a què anem a fer ahí, ho 
diu el conveni. 1.500 mestres quadrats es destinaran a equipament. I 3.000 metres 
quadrats a parc públic. El tenim ara en la mà, tenim l’oportunitat ara. El pla especial 
ja vindrà. I jo no sé per què el Sr. González ja li posa data; ningú ha parlat d’un mes, 
ni d’un any, ni de quatre, ni de cinc. Quan es dissenye, es farà.”

 Sra.  Cotaina  Verdú: “Jo  el  que  voldria  recalcar  un  poc  és  que  Oliva  ja  s’ha 
beneficiat  un  poc  d’aqueix  terreny,  perquè  han aparcat,  i  que no  els  sàpiga  tan 
malament que aqueixes persones es puguen beneficiar d’alguna cosa dins del poble, 
perquè  tants  anys  s’està  utilitzant  un  terreny;  que  no  patesquen  que  aqueixes 
persones, si es valora en alguna cosa, que puguen beneficiar-se un poc. Han passat 
molts anys.”

 Sr. González Martínez: “No he vist això en cap lloc en el conveni. No sé com es 
valora això en el conveni, els anys que porten. Efectivament, aquestes persones han 
fet un favor molt gran per al poble d’Oliva; efectivament,  això és cert.  Aquestes 
persones van confiar en la bona voluntat dels alcaldes de torn, i sense cobrar un 
lloguer, que se’ls hauria d’haver pagat, un lloguer per fer ús públic com aparcament 
d’aqueix terreny,  han estat  cedint-ho,  i  cedint-ho,  i  no han cobrat  un euro; però 
aqueixa no és la qüestió. Crec que això no està valorat en el conveni tampoc.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Dir-li a la Sra. Virginia si efectivament aqueixes persones, 
d’una forma o altra, no han vist complides les expectatives que algun governant que 
altre d’aquest ajuntament  els havia dit;  però vosté creu que aqueix increment  de 
patrimoni per valor de més de 300.000 euros, d’eixida, és un preu just a pagar per un 
lloguer, de per exemple 3.000 metres quadrats? Vosté creu que això és just? Jo estic 
segur que qualsevol  persona que està  ací  li  posaria  les fanecades  sobre la  mesa 
perquè les utilitzara demà ja i aparcaren tots els vehicles de l’ajuntament. A aqueix 
preu. Vull que es compense justament a aqueixes persones; amb un preu correcte, 
però no desorbitat com el que pretenen vostés.”

 Sr. Pi Aparici: “Efectivament el que diu vosté, del tracte que es va fer fa anys, no 
està en aquest conveni perquè és diferent. El tracte que vosté diu que troba a faltar 
obeeix a fa 12 anys, o fa tres legislatures, on l’anterior propietari va pactar en aquell 
corresponent  alcalde  la  forma d’actuar  en aquestes  parcel·les.  I  efectivament,  no 
se’ls va pagar un lloguer; però sí en aquell tracte que van fer s’adequava la frontera, 
es feia la tanca que està present, i la porta. per tant, entre l’alcalde anterior, i el 
propietari anterior, sí que hi hagué un tracte.”

 Sr. Fuster Mestre: “A vore. Si em permet, Sra. alcaldessa, per esclarir. L’alcalde 
anterior, i el propietari anterior, no tenien cap de tracte. Vosté està parlant de fa tres 
legislatures. Deixem-ho clar. Està parlant de 1999-2003. Que quede clar, l’alcalde 
anterior, i el propietari anterior, no tenien cap de tracte. Això per esclarir i que quede 
clar. Està parlant de fa tres legislatures, quan l’alcalde era el Sr. Enrique Orquín, que 
jo no sé el tracte que podrien tindre. A mi no me l’han dit mai, ni m’ha interessat 
saber-lo.”

El Ple de l’Ajuntament,  amb el vot favorable 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. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá 
Herraiz (13 vots favorables: 7 del Grup PP, i 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva), i 
el vot en contra 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 vots en contra: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup Proyecto Oliva, i 1 
del Grup Municipal Gent d’Oliva), acorda:

Primer.- Aprovar el Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament i els propietaris de la Finca 
Registral  núm.  37.538,  corresponent  amb la  parcel·la  cadastral  878,  del  Polígon 19 
d’Oliva, el tenor literal del qual és el següent:
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“CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ. ZONIFICACIÓ “FONT SALADA”

En la Casa Consistorial de la Ciutat d’Oliva, …………………….

REUNITS
PER UNA BANDA:
L’Excm.  Ajuntament  d’OLIVA,  representat  pel  senyor  alcalde/regidor/legal  representant 
autoritzat  per  a  aquest  acte  Sra.  María  Consuelo  Escrivá  Herráiz  per  habilitació  legal  i  en 
l’exercici de les seues competències segons consta en l’article 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril.  
Des d’ara també "l’administració".

D’ALTRA BANDA:
Sra. Isabel Alemany Arlandis (una meitat i l’Usdefruit de la meitat que resta), Sra. Isabel LLidó  
Alemany i Sra. Rosa Llidó Alemany (una sisena part en nua propietat cadascuna d’elles), Sra.  
Noelia  Llidó  Llopis  i  Sra.  Rosa  Isabel  Llidó  Llopis  (una  dotzeava  part  en  nua  propietat 
cadascuna d’elles). Tots junts els anteriorment esmentats representen la total i plena propietat  
dels immobles que es dirà. Des d’ara també "la propietat’

Intervenen  cadascun  dels  compareixents  en  la  representació  indicada,  condició  que  tots  
manifesten està  en vigor  i  amb plena eficàcia  sota  pena de falsedat,  reconeixent-se tots  els  
presents capacitat jurídica i d’obrar suficient per a subscriure en prova de conformitat el present 
conveni de naturalesa urbanística.
A tal fi s’exposa i pacten el següent:

EXPOSITIUS I ACORDS
PRIMER. Que la segona part compareixent, són propietaris, cadascú per la seua quota i drets  
tal com s’ha indicat anteriorment del següent immoble descrit segons el registre de la propietat;

“Terra Secà,  en terme d’Oliva,  partida Benirrama, que ocupa una superfície de 
seixanta àrees i nou centiàries, que limita: NORD, i OEST, amb desguàs de la Font 
Sala; SUD, amb finca que es va segregar; I EST, amb la Sèquia del Vedat.
Correspon amb la parcel·la cadastral núm. 878, del polígon núm. 19 d’Oliva.
La seua referència cadastral és: 46183A019008780000HE.
INSCRITA:  al  tom  1.214,  llibre  344,  foli  85,  FINCA  REGISTRAL  37.538 
d’Oliva.”

Cadastralment es descriu com consta en la consulta que s’adjunta tenint doncs una superfície de 
sis mil cinc-cents quaranta-un metres (6.541 m2).

SEGON. Que  per  circumstàncies  d’índole  social,  naturalesa  comunitària,  mediambiental  i 
històrica,  així  com de promoció turística,  l’Excm.  Ajuntament pretén dotar  a l’enclavament 
popularment conegut com "La Font Salada" d’equipament i serveis, i per tant necessita ocupar i  
usar  part  de  la  parcel·la  pertanyent  a  la  segona  part  compareixent,  açò  és,  pertanyent  a  la  
propietat.

TERCER. A tal fi, excepte circumstàncies ara no previsibles, sobre els terrenys indicats, part 
de  la  finca de la  propietat,  l’Ajuntament  té  intenció d’actuar  urbanísticament  per  a  la  seua  
adequació i la regulació publica d’usos, i es considera convenient l’adquisició de part de tals  
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terrenys que operara a través d’una permuta amb solars propietat de l’Ajuntament d’Oliva que 
disposarà  en  el  Sector  Camí  al  Mar  2  d’Oliva  en  dimensions  suficients  per  a  assumir  la 
materialització de l’aprofitament urbanístic que s’atribuïsca a tals terrenys privats. 
Per a això, amb caràcter previ, es generaran tres porcions de terreny o finques, després de la 
seua oportuna segregació que autoritzarà l’Ajuntament.
La segregació de terrenys serà el pressupost necessari per a la reclassificació urbanística de les 
parcel·les resultants, a través del corresponent instrument d’ordenació i oportuna tramitació, de 
manera que els actuals terrenys descrits en l’expositiu primer anterior passaran a conformar les  
següents parcel·les:
a) Porció de Sòl per a destinar-lo a equipament amb una superfície de 1.500 m2.
b) Porció de Sòl per a destinar-lo a parc públic amb una superfície de 3.000 m2
c)  Porció de Sòl  No Urbanitzable  Especial  Protecció com Zona Humida de Marjal  amb la 
superfície de la resta de la finca,  consolidant les edificacions i  instal·lacions existents en la 
mateixa.
A tal fi, serà necessari autoritzar per part de l’Ajuntament d’Oliva les segregacions proposades 
comprometent-se  l’Administració  competent  a  concedir  aquestes  llicències  o  permisos  de 
segregació.

QUART. Com contraprestació per  la  plena participació en el  conveni  per  la  propietat,  per  
prestar el seu consentiment a les segregacions indicades i per participar en la cessió de sòl en  
benefici de donar suport a l’Administració en la seua millor gestió de l’interès públic, es rebrà 
de forma conjunta i acumulativament les següents parcel·les de sòl urbà, a l’aprovació definitiva 
del Projecte de Reparcel·lació del Sector CAMÍ AL MAR 2:
a) Parcel·la en superfície necessària per a assumir i materialitzar l’aprofitament subjectiu que  
corresponga, en el desenvolupament i execució del Pla Parcial sobre el Camí al Mar 2 del Sòl 
Urbanitzable, per l’aportació com a sòl d’origen o inicial de mil cinc-cents metres quadrats de 
sòl d’origen o inici (1.500 m2 inicial). Subparcel·la A.
b) Parcel·la en superfície necessària per a assumir i materialitzar l’aprofitament subjectiu que  
corresponga, en el desenvolupament i execució del Pla Parcial sobre el Camí al Mar 2 del Sòl 
Urbanitzable, per l’aportació com sòl per a dotar el parc públic normativament imposat sobre la 
superfñicie d’origen o inicial  de tres mil metres quadrats de sòl  d’origen o inici (3.000 m2 
inicial). Subparcel·la B.
Depenent de la tramitació i resultat de l’aprovació del Projecte de Reparcel·lació de l’expressat 
Sector, la propietat resultarà adjudicatària de dues parcel·les o d’una única per la superfície total  
que li poguera correspondre. 

CINQUÈ. L’Ajuntament d’Oliva, en els termes i amb l’abast que resulte legalment admissible i 
segons el contingut normatiu del Pla Especial que, en el seu moment, s’aprove, reconeix la 
propietat i drets d’ús i gaudi de la resta de finca que no és objecte de cessió a l’Ajuntament, és a 
dir, la denominada porció de sòl No Urbanitzable amb Especial Protecció com Zona humida de 
Marjal. La seua superfície serà la de la resta de finca després de les dues anteriors segregacions.
El Pla Especial determinarà el grau de consolidació i usos de les edificacions i instal·lacions 
existents en la mateixa i se li dota i concedeix el dret d’accés rodat per a vehicles a través de les 
zones d’equipament i  ús públic,  sense pagament de taxa o cànon ni de pagament per "gual  
permanent" el qual se’l condonarà.
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La finca resta que resulte a favor de la propietat vindrà descrita com segueix: Porció que resta 
després de les dues anteriors segregacions les fites de les quals són: Nord, Sèquia; Sud, Parcel·la  
segregada denominada o identificada com "lletra A"; Est,  parcel·la segregada denominada o 
identificada com lletra B"; i Oest, sèquia.
Les despeses i impostos derivats de la segregació, per al cas de ser necessària, seran assumits  
per part de l’Administració que actua, condonant aquells que pogueren així ser-ho. La propietat  
només correrà amb els derivats de la seua finca de resta o que resulte en de la seua propietat i  
ús, la grafiada com "lletra c".
No es generarà import d’impost sobre l’increment del valor dels solars de naturalesa urbana 
derivats de la materialització i execució d’aquest conveni.

SISÉ. Una vegada definitivament aprovat el present Conveni, seguint la tramitació prevista en 
la  Disposició  Addicional  Quarta  de  la  Llei  Valenciana  16/2005  de  30  de  desembre, 
l’Ajuntament autoritzarà, mitjançant l’oportuna llicència, la segregació de la finca inicial en les 
tres que es descriuen en l’expositiu tercer anterior,  elevant  la documentació corresponent al  
Registre de la Propietat d’Oliva.
Una vegada inscrita aquesta segregació de parcel·les,  l’Ajuntament d’Oliva ve expressament  
facultat i autoritzat per la propietat per a l’ocupació directa i anticipada de les subparcel·les de  
1.500 m2 i de 3.000 m2, a fi  de poder realitzar les actuacions de conservació, adequació, i 
urbanització de l’entorn per a les fins socials i turístics prevists en l’àmbit de la “Font Salada”.
Tot  seguit,  l’Ajuntament,  prèvia  l’oportuna  tramitació  aprovarà  l’expedient  de  permuta  de 
terrenys en els termes i amb l’abast de l’estipulat en el present Conveni, en el moment del qual 
passaren les subparcel·les de 1.500 m2 i de 3.000 m2 a ésser de titularitat publica, com béns  
demanials adscrits als fins i usos previstos.
En el seu moment, a través de la tramitació i aprovació del Projecte de Reparcel·lació del Sector 
Camí  al  Mar  2 i  a  càrrec  de l’aprofitament  lucratiu  que  li  corresponga a  l’Ajuntament,  es 
determinaren  i  assignaren  la  parcel·la  o  parcel·les  de  sòl  urbà  que  corresponguen,  segons 
l’aprofitament assignat i reconegut, a la propietat.

SETÉ. El present conveni per al seu total valor i eficàcia haurà de ser expressament aprovat per 
l’Administració  Local  competent  a  través  d’acord  del  Ple  de  la  Corporació  que  valide  la  
subscripció del mateix pel Sr. alcalde/regidor/o legal representant autoritzat del municipi. De tal 
aprovació es donarà comunicació expressa a través de notificació segons les formes i normes  
regulades per a les notificacions en els art. 58 i 59 de la Llei 30/92 modificada parcialment per  
la Llei 4/99 ambdues reguladores del procediment Administratiu Comú a la propietat.

VUITÉ. El present conveni naix i s’acorda amb durada o vigència determinada com a màxim 
de tres anys naturals des de la data de la seua signatura. S’ha d’entendre que per superat aquest 
termini, qualsevol de les parts podrà revocar-lo. 
Per al cas de ser superat aquest termini i no ser aquest fet denunciat per notificació expressa  
entre les parts, s’entendrà que la seua vigència queda prorrogada per períodes d’un any més amb 
les mateixes particularitats i característiques.

NOVÉ. RELACIÓ DE DOCUMENTS ANNEXOS.
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Primer.- Certificat de l’Acta de Ple de la Corporació de data ………………….. aprovant el text 
del  Conveni  i  delegant  la  competència  per  a  la  subscripció  del  present/Autorització  a 
………………………  /  o  el  que  siga  necessari  per  a  identificar  al  signant  per  part  de 
l’Ajuntament i que no resulte incompetent per a tal comesa.
Segon.- Consulta cadastral sobre la finca de la propietat.
Tercer.- Certificat Registral de domini i càrregues.
Quart.-  Plànol  doble  amb  parcel·la  inicial  i  parcel·les  resultants  després  de  la  segregació. 
Completat amb grafies i detalls sobre la classificació i qualificació compromeses sobre el Sòl  
afectat pel present contracte.

DESÉ. El present conveni es regula per la Disposició Addicional Quarta de la Llei Urbanística  
Valenciana 16/2.005 de 30 de desembre, quedant doncs sotmès a aquesta norma legal més amb 
el seu repartiment competencial amb la Llei 8/2.007 de 28 de maig del Sòl de l’Estat Espanyol,  
així com reglamentàriament, pel decret 67/2.006 de 19 de maig del Consell pel qual s’aprova el  
Reglament  d’Ordenació  i  Gestió  Territorial  i  Urbanística  Valenciana  (ROGTU)  modificat 
parcialment  pel  decret  36/2.007  de  13  d’abril  també  del  Consell  pel  qual  es  modifica 
parcialment el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana.
Estant les parts conformes, signen per quintuplicat exemplar, quedant la propietat amb tres de 
les còpies originals i quedant altres dues que es dipositaran en els arxius municipals per al seu 
adequat ús.

Qualsevol  de  les  parts  podrà  exigir  l’elevació  a  públic  del  present  document,  bé  a  través 
d’intervenció  per  notari  que  l’autoritze,  com a  través  de  la  seua  inclusió  i  certificació  pel 
secretari de la corporació municipal.

A  la  Ciutat  d’Oliva,  Lloc  i  data  de  l’encapçalament,  signen  ambdues  parteixes  el  present  
Conveni Urbanístic, per quintuplicat exemplar.”

Segon.- Facultar l’Ajuntament per a la formalització del present Conveni Urbanístic en 
document administratiu així com per als actes de tràmit i impuls de la seua execució.

Tercer.-  Traslladar  aquest  acord  als  interessats  i  al  Departament  d’Urbanisme  als 
efectes oportuns.

DESÉ. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2010.

Vist el Compte General i els documents que el justifiquen, i que han estat retut i està 
conforme  amb  els  llibres  de  comptabilitat  i  la  resta  d’antecedents  documentals,  de 
conformitat amb allò que disposa en els articles 208 i següents del RD legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals, i amb 
l’Ordre  EHA/4041/2004,  de  23  de  novembre  per  la  qual  s’aprova la  Instrucció  del 
Model  Normal  de  Comptabilitat  per  a  l’Administració  Local,  i  tenint  a  la  vista  i 
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consultats  tots  els  antecedents  que  s’ha  cregut  convenient  per  a  millor  dictaminar 
respecte dels extrems a que fa referència l’article 212 de l’esmentada llei.

Vist  l’informe emés per la Intervenció  d’aquest Ajuntament  de data  11 de juliol  de 
2011.

Atés que la Comissió Especial de Comptes, en reunió que va tindre lloc el dia 20 de 
juliol de 2011, va emetre dictamen favorablement del Compte General corresponent a 
l’exercici de 2010.

Atés que el Compte ha estat exposat al públic per termini de 15 dies hàbils mitjançant 
edicte publicat al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 179, corresponent al dia 30 de juliol de 2011, durant els quals i vuit dies 
més no s’ha presentat cap reclamació.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
17 de  novembre  d’enguany,  va  emetre  el  corresponent  dictamen i  proposta  d’acord 
sobre el compte general de 2010.

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

Primer.- Aprovar  els  comptes  i  estats  que  componen  el  Compte  General  d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici de 2010, així com els seus annexos, presentada 
segons determina l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat per a l’Administració Local, i que són els 
enumerats en l’article 209 de l’esmentada Llei d’Hisendes Locals.

ONZE. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ANY 2010.

Vist el Compte de Recaptació de 2010, que comprén la informació relativa a la gestió de 
recaptació  realitzada  pel  l’Ajuntament  en  l’exercici  de  2010  del  qual  resulten  els 
següents estats resumits:

TOTAL REBUTS

Pendent a 1-1-
10

Càrrecs Cobrament Total
% 

voluntària
% 

executiva
Baixes % Gestió

Pendent a 31-
12-10

2006 i ant 443.180,18 0,00 33.911,48 0,91% 6,74% 68.260,95 23,05% 341.007,75

2007 175.967,64 0,00 24.996,22 1,11% 13,09% 15.073,61 22,77% 135.897,81
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2008 352.306,66 0,00 74.665,11 0,90% 20,29% 21.112,39 27,19% 256.529,16

2009 882.920,36 0,00 331.032,32 0,63% 36,87% 49.596,85 43,11% 502.291,19

2010 443.180,18 0,00 10.230.809,58 87,77% 2,44% 149.636,77 91,53% 960.565,88

TOTAL 1.854.374,84 0,00 10.695.414,71 303.680,57 2.196.291,79

REBUTS 2010

Pendent a 1-1-
10

Càrrecs Cobrament Total
% 

voluntària
% 

executiva
Baixes % Gestió

Pendent a 31-
12-10

IAE 294.737,75 283.122,04 95,90% 0,16% 0,00 96,06% 11.615,71

Fem 1.256.980,67 1.115.617,22 87,37% 1,38% 13.420,70 89,82% 127.942,75

IBI Car. Esp 354.083,45 354.083,45 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00

IBI Rústica 98.258,69 93.182,68 92,39% 2,45% 1.371,57 96,23% 3.704,44

IBI Urbana 7.516.766,01 6.911.647,66 89,09% 2,86% 99.019,54 93,27% 506.098,81

Guals 219.317,99 211.288,71 93,02% 3,32% 1.093,68 96,84% 6.935,60

Vehicles 1.598.657,77 1.259.657,92 76,69% 2,10% 34.731,28 80,97% 304.268,57

Quioscos 2.209,90 2.209,90 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00

TOTAL 11.341.012,23 10.230.809,58 87,77% 2,44% 149.636,77 960.565,88

TOTAL LIQUIDACIONS

Pendent a 1-1-10 Càrrecs Cobrament Total
% 

voluntària
% 

executiva
Baixes % Gestió Pendent a 31-12-10

2006 i ant 403.628,76 0,00 37.028,99 0,01% 9,16% 51.829,02 22,01% 314.770,75

2007 61.046,73 0,00 4.327,15 0,00% 7,09% 2.237,53 10,75% 54.482,05

2008 500.379,72 0,00 120.751,83 3,14% 21,00% 134.559,58 51,02% 245.068,31

2009 1.251.728,21 0,00 403.535,81 15,95% 16,29% 52.994,68 36,47% 795.197,72

2010 0,00 2.756.982,38 1.554.015,72 46,24% 10,13% 311.246,31 67,66% 891.720,35

TOTAL 2.216.783,42 2.756.982,38 2.119.659,50  28,40% 552.867,12  2.301.239,18

LIQUIDACIONS 2010

Pendent a 1-1-10 Càrrecs Cobrament Total
% 

voluntària
% 

executiva
Baixes % Gestió Pendent a 31-12-10

IAE 25.858,55 18.330,18 54,43% 16,45% 77,63 71,19% 7.450,74

Fem 202.324,24 139.064,05 58,56% 10,18% 18.953,70 78,10% 44.306,49

IBI Rústica 375,81 375,81 100,0% 0,00% 0,00 100,0% 0,00

IBI Urbana 599.972,13 304.751,65 48,73% 2,06% 41.687,54 57,74% 253.532,94

Pàgina: 57



TOTAL LIQUIDACIONS

CCUU 161.396,88 21.906,18 0,00% 13,57% 48.977,24 43,92% 90.513,46

Guals 4.571,48 2.340,91 13,20% 38,01% 0,00 51,21% 2.230,57

Vehicles 35.364,15 35.034,47 99,07% 0,00% 0,00 99,07% 329,68

IIVTNU 863.812,19 792.191,13 90,40% 1,31% 6.400,29 92,45% 65.220,77

ICIO 39.342,54 10.539,63 6,81% 19,98% 12.549,86 58,69% 16.253,05

ICIO Inspecc 11.577,50 11.065,96 95,58% 0,00% 0,00 95,58% 511,54
Interessos 
demora 10.626,98 9.822,83 87,10% 5,34% 0,00 92,43% 804,15
Taxa Llicències 
Urbanístiques 7.966,03 2.601,62 12,93% 19,73% 2.598,37 65,28% 2.766,04

Mercat 577,77 205,28 8,65% 26,88% 0,00 35,53% 372,49

Multes trànsit 373.594,00 91.448,18 0,00% 24,48% 55.272,10 39,27% 226.873,72
Multes 
Urbanístiques 341.845,85 81.918,62 0,00% 23,96% 124.552,07 60,40% 135.375,16
Multes i 
sanciones 1.020,10 228,33 0,00% 22,38% 90,00 31,21% 701,77
Taxa Oc.Pbc 
Obres 1.628,26 710,14 0,00% 43,61% 0,00 43,61% 918,12

Sancions Gestió 52.623,49 29.123,66 51,39% 3,96% 87,51 55,51% 23.412,32
Taxes 
Municipals 20.280,00 132,66 0,00% 0,65% 0,00 0,65% 20.147,34

TOTAL 2.754.757,95 1.551.791,29 46,93% 9,40% 311.246,31  891.720,35

Vist l’informe emés per la Tresorera Municipal.

Vist  que el  Compte és conforme i  no conté errors o altres  defectes  que procedesca 
esmenar.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
17 de  novembre  d’enguany,  va  emetre  el  corresponent  dictamen i  proposta  d’acord 
sobre el compte de recaptació de 2010.

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

Primer.-  Aprovar  el  Compte  de  Recaptació  corresponent  a  la  gestió  de  recaptació 
realitzada  per  la  empresa  Gestión  Tributaria  Territorial en  l’exercici  de  2010,  que 
presenta el següent resum:

Pendent inicial 4.071.158,26
Càrrecs 2010 14.097.994,61
Ingressos 2010 12.815.074,21

Pàgina: 58



Baixes 2010 856.547,69
Pendent 31-12-10 4.497.530,97

Segon.- Traslladar aquest acord als Serveis Econòmics.

DOTZE. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ADHESIÓ A LA 
PROPOSTA  DE  LA  FVMP  DE  SOLUCIONS  ECONÒMIQUES  DE  LES 
ENTITATS LOCALS QUE S’ELEVA AL GOVERN DE LA NACIÓ.

Es  dóna  compte  de  la  Moció  conjunta  que,  després  del  dictamen  favorable  de  la 
Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
17 de novembre d’enguany, eleven al Ple de l’Ajuntament, i que és del següent tenor 
literal:

“Antecedents.- En estos últims anys, la crisi ha posat de manifest les dificultats de finançament i 
gestió  de  les  Administracions  Locals,  especialment,  davant  d’aquesta  situació,  els  governs 
locals  estem  realitzant  un  esforç  de  contenció  de  la  despesa  pública,  així  com  d’ajusts 
pressupostaris per seguir prestant els serveis públics al ciutadans. Però, això no és suficient  
sense  l’acompanyament  d’una  reforma  institucional  de  les  Administracions  Públiques  que 
establesca un sistema competencial clar i, la seua finançament, per tot això, els grups polítics de 
l’Ajuntament  d’Oliva,  amb  la  finalitat  d’exigir  responsabilitats  al  Govern  de  la  Nació  per 
l’incompliment de les seues obligacions, especialment, pels seus efectes sobre la liquiditat.
A dia de hui, els ajuntaments valencians han arribat a una situació financera límit. 

A  la  tradicional  insuficiència  d’ingressos  propis,  s’afegeixen  les  conseqüències  de  l’actual  
situació de l’economia  i la minva generalitzada de l’activitat econòmica i de les transferències 
de  recursos  per  part  de  la  Generalitat.  Així,  les  corporacions  locals  valencianes  pateixen 
incompliments i retalls considerables de les aportacions socials en matèria de serveis municipals  
bàsics i  en conseqüència,  es paralitzen totes les iniciatives per a que els  ens locals puguen 
participar en els recursos de la Generalitat. A més i fruit d’aquesta situació, en moltes ocasions, 
són incapaços de poder seguir assumint els compromisos econòmics ja contrets per la qual cosa,  
les famílies valencianes  han d’assumir directament els dits retalls, agreujant així la seua difícil  
situació socioeconòmica.

La  desocupació,  la  disminució  d’ingressos  i  l’augment  de  les  demandes  socials  junt  a  un 
inadequat finançament local, estan portant a la immensa majoria dels ajuntaments a una situació 
financera molt difícil tant en la prestació de serveis com en el funcionament ordinari de la seua  
organització.

La Generalitat va assumir l’acord unànime de la VII Assemblea general extraordinària de la 
Federació valenciana de municipis i províncies (FVMP) del 27 de febrer de 1999, pel qual es 
comprometia a desenvolupar tots els aspectes de la “segona descentralització”, fonamentalment,  
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a l’aprovació d’una llei de règim local valenciana i a la creació d’un fons valencià de cooperació  
municipal de caràcter incondicionat i no finalista.

D’aquells  compromisos,  la creació per llei  d’uns fons de cooperació municipal,  s’ha vingut  
incomplint reiteradament durant els últims dotze anys a l’igual que en els actuals pressupostos 
de la Generalitat de 2011 per la qual cosa, la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana,  
aprovada  fa  poc  més  d’un  any,  s’ha  convertit  en  paper  mullat  amb greu  perjudici  per  als 
ajuntaments i per als  serveis que presten  ja  que, en la seua majoria, són  competència de la  
Generalitat. S’ignora així, de manera negligent i deslleial, les necessitats dels municipis i dels  
ciutadans valencians.

Pel que fa a l’esmentada llei de règim local, el seu desenvolupament no respon en absolut, ni pel 
seu  contingut,  ni  pel  seu  esperit,  a  l’acord  de  l’assemblea  de  la  FVMP,  naixent  caduca  i  
inservible per als ajuntaments valencians del segle XXI.

Proposen.- L’adopció dels següents acords:

PRIMER.- "El Govern d’Espanya és plenament responsable de la situació de falta de liquidesa 
dels comptes de les Entitats Locals, doncs una bona part del seu deute consisteix en la devolució 
per part d’aquestes administracions de part de les entregues a compte que en 2008 i 2009 els  
atorga l’Estat. Des d’aquesta responsabilitat, correspon al Govern d’Espanya, dur endavant les  
següents actuacions immediates, que pal·lien el problema de falta de liquidesa que el mateix 
Estat va generar, en aplicació del principi de lleialtat institucional: 

1. Ajornament a 10 anys de la devolució de les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009 o 
bé, perquè assolesca aquest objectiu, i com una proposta concreta a curt termini, reclamem al 
Govern de l’Estat que els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012 contemplen, dins de 
la partida del Fons Municipal, un nou apartat econòmic amb la finalitat de compensar l’import 
que els Ajuntaments hem de tornar a l’Estat, i així de manera consecutiva durant els següents 
quatre anys.
Aquesta  mesura,  no implicaria  cap increment del  deute  públic,  però suposaria  unes menors  
necessitats de finançament de les Entitats Locals. 
2.  L’adopció  de  mesures  extraordinàries  i  transitòries  que  pal·lien  les  grans  dificultats 
econòmiques  i  financeres,  per  les  que  estan  travessant  les  Entitats  Locals,  amb objecte  de 
garantir  que podran fer  front  a les obligacions contretes que els  permeta de seguir  prestant  
serveis bàsics. Entre elles: 
a. Aplicar, de forma real i efectiva, la línia de crèdit ICO Morositat perquè l’ajuntament pague  
les factures pendents amb les PYMES i els autònoms.
b. Autoritzar a l’Ajuntament a refinançar els venciments del deute de l’exercici. 
c. Dotar d’una major liquiditat a l’entitat local, amb l’increment del percentatge de les entregues 
a compte, pel sistema de finançament, del noranta-cinc per cent al noranta-vuit per cent, en 
consonància amb allò previst per a les Comunitats Autònomes.

SEGON.- Instar al Consell de la Generalitat a:
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-  La  creació,  de  forma immediata  i  per  llei,  el  Fons  de cooperació municipal  valencià,  de 
caràcter incondicional, tal i com ordena l’article 64.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana.
- No condicionar, en els pressupostos de la Generalitat  per a 2012, les  seues inversions en 
municipis al fet que aquestos hagen d’aportar recursos, especialment en aquells de menys de 
cinc mil habitants.
- Mantenir el seu esforç econòmic en tots els acords o convenis que signe amb el ajuntaments, 
especialment  en  aquells  referits  a  educació  i  serveis  socials  (escoles  infantils,  gabinets  
psicopedagògics, centres municipals de discapacitats, escoles de música, etc.). 
- En qualsevol cas, si hi ha retalls o reajustaments pressupostaris que comporten disminució en 
el  finançament  de  serveis  municipals,  aquestos  s’hauran  d’avaluar  individualment  amb 
l’ajuntament o els ajuntaments afectats a fi d’obtenir informació global sobre l’impacte social i  
econòmic sobre la hisenda local i al fet d’elaboració dels corresponents pressupostos municipal. 
- Comprometre un calendari de pagaments del seu deute amb els ajuntaments, tant del conjunt 
de les conselleries com dels ens i empreses que d’elles en depenen, amb la finalitat d’evitar  
tensions econòmiques en i amb els ens locals.
- Revisar totes les lleis autonòmiques que afecten a les finances locals, aprovades al seu dia en 
un context  econòmic distint  i  que hui,  llastren les  hisendes municipals  més encara  quan la 
Generalitat  no  compleix  amb  alguns  acords  i  convenis  signats.  Així  mateix,  s’evitarà  la 
promulgació de normatives noves que comporten aportacions municipals.
- Donar compte a les Corts del grau de compliment de la present moció, en el termini d’un 
mes.”

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

 Sr. González Martínez: “Hi ha un error, en el primer paràgraf, després de moció 
conjunta, apareix en majúscula el Partit Popular en el govern local; en realitat, si és 
conjunta, pensem que no és el més adequat que aparesca.”

 Sra. alcaldessa: “Possiblement s’haja colat, perquè la moció la va presentar el Partit 
Popular, i després es va redactar de forma conjunta de tots els grups. Per tant ha 
sigut un error no eliminar la redacció.”

 Sr. González Martínez: “Només dir-li que sí que la va presentar el Partit Popular, 
però van haver unes esmenes, del Partit Socialista crec recordar, i nosaltres també en 
vam presentar algunes, i coincidíem. Per tant és una moció conjunta perquè realment 
té dues parts, una que va presentar el Partit Popular, i  l’altra que va presentar o 
avalar els grups de l’oposició.”

 Sra. alcaldessa: “Es corregirà l’error.”

 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres en la Comissió d’Hisenda ho vam manifestar, al 
regidor d’Hisenda, que estava allí; nosaltres considerem que és una bona oportunitat 
de demanar  tot  el  que  considerem que hem de demanar  al  govern  central;  però 

Pàgina: 61



tampoc ens hem d’oblidar que també se li ha de demanar a la conselleria el que 
pertoca per a la nostra ciutat;  per això el  Grup Socialista  va presentar una série 
d’esmenes, que s’han incorporat, i hui es presenta ací com una moció conjunta. Ens 
alegrem.  I  sempre ho hem manifestat  que hem de prioritzar  els  interessos  de la 
nostra  ciutat,  per  davant  dels  interessos  partidistes.  I  m’alegra  vore  ací  que  hui 
portem  una  moció  conjunta  demanant  el  millor  de  la  nostra  ciutat  a  les  dues 
administracions, a la central i a l’autonòmica.”

 Sr. Aparisi  Romero:  “Abans de passar a la votació,  i  com a membre electe  en 
representació de l’Ajuntament d’Oliva en la Mancomunitat, els informe que el dia 
22 va haver un ple extraordinari de la mancomunitat, en el qual, coma ens local de la 
comarca, s’adheria a aquesta moció; i es va votar per unanimitat de tots els presents.  
Simplement com a nota informativa, i tal cm es va quedar que s’havia de portar al 
ple la informació de la Mancomunitat.”

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita 
i l’eleva a la categoria d’acord.

TRETZE.  RECTIFICACIÓ  RECONEIXEMENT  EXTRAORDINARI  DE 
CRÈDIT REX 2/2011.

Mitjançant  acord  del  Ple  de  la  Corporació  de  data  16  de  maig  es  va  aprovar  el 
corresponent  expedient  REX 02/2011  per  a  procedir  a  l’aprovació  de  determinades 
factures  que  es  relacionaven  en  l’expedient  que  van  quedar  pendents  d’aplicar  a 
pressupost a 31 de desembre del 2010 o que havien tingut  entrada en l’Ajuntament 
d’Oliva al llarg de l’exercici 2011, per un import total de 901.676,78 €, si bé, es va 
condicionar  l’eficàcia  d’aquest  acord  a  l’entrada  en  vigor  del  Pressupost  de 
l’Ajuntament d’Oliva per a l’exercici 2011.

Posteriorment  s’ha  comprovat  que  les  factures,  que  es  relacionen  de  la  Societat 
Protectora  d’Animals  per  un  import  total  d’1.854,00€  han  sigut  anul·lades  després 
d’haver remés al Departament d’Intervenció escrits, de dates 7 i 8 de juny del 2011 de la 
Regidor  de  Sanitat  en  què  es  trasllada  a  la  Protectora  el  desacord  amb els  serveis 
facturats.  

31300 2269900

2010000920
G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE 
ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 252,00 VF

2010000921 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE 315,00 VF
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ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR

2010000922
G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE 
ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 315,00 VF

31300 2270000

2010000165
G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE 
ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 720,00 VF

2010000335
G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE 
ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 252,00 VF

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
17 de  novembre  d’enguany,  va  emetre  el  corresponent  dictamen i  proposta  d’acord 
sobre aquest assumpte.

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

Primer.- Deixar  sense  efecte  l’aprovació  del  reconeixement  extrajudicial   de  les 
factures que es relacionen, incloses en l’expedient Rex 02/2011, per un import total de 
1.854,00 € per correspondre a factures anul·lades o recorregudes. 

2010000920 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 252,00
2010000921 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 315,00
2010000922 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 315,00
2010000165 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 720,00
2010000335 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 252,00

Segon.-  Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció.

CATORZE.  DONAR  COMPTE  DE  L’ESTAT  D’EXECUCIÓ  DEL 
PRESSUPOST 3T/2011.

En compliment d’allò que disposa l’article 207 del text refós de  la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i la Base quarta d’Execució del Pressupost, es dóna compte al Ple 
de la Corporació, previ coneixement de la Comissió d’Hisenda, de l’estat execució del 
Pressupost Municipal, a data 30/09/2011.

Així, la documentació que s’examina està integrada pels següents llistats:
• Estat de situació del pressupost de despeses a data 30/09/2011.
• Estat de situació del pressupost d’ingressos a data 30/09/2011.

QUINZE.  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER  SUPLEMENTS  DE 
CRÈDITS S/01/2011. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA.
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I.-  El  Ple  de l’Ajuntament,  en sessió realitzada  el  dia  29 de setembre  del  2011,  va 
aprovar inicialment la modificació pressupostària per suplement de crèdits S/01/2011.

II.- En compliment de la legislació vigent, ha sigut exposat al públic per mitjà d’edicte 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 242, de data 12 d’octubre.

III.- Dins del termini d’exposició pública s’ha presentat  recurs de reposició de la Sra. 
Ana Morell Gomez, portaveu del Grup Socialista Municipal d’Oliva. El recurs presentat 
és  basa,  segons  al·lega  la  persona  que  reclama  que l’acord  objecte  d’aquest  recurs 
intenta complir un acord, la moció aprovada pel Ple de la Corporació el 28 d’abril del 
2011, que és il·legal, la qual cosa és desprén de l’informe del TAG d’Urbanisme de 
l’Ajuntament d’Oliva, de data 30 de setembre, en relació amb aquesta moció i, com a 
conseqüència  és  il·legal  l’acord  adoptat  pel  Ple  el  dia  29 de setembre,  havent  sigut 
informat  desfavorablement  per  la  interventora  municipal  en  informe  de  data  19  de 
setembre.

Vist l’Informe subscrit pel secretari accidental i la interventora de la Corporació, de data 
15 de  novembre,  en  relació  a  aquesta  reclamació,  en  el  qual  és  proposa  estimar  la 
reclamació presentada contra l’acord del Ple de la Corporació de data 29 de setembre 
relatiu a l’aprovació de la modificació pressupostària per suplement de crèdits S-01-
2011 per Ana Morell  Gomez, portaveu del Grup Socialista  Municipal  d’Oliva i,  per 
tant, anul·lar aquest acord.

Considerant, no obstant, necessari ampliar  progressivament el crèdit que es disposa en 
aquesta aplicació per a poder finalitzar les obres d’urbanització del Pla Parcial d’Aigua 
Blanca IV, en compliment de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació el passat dia 28 
d’abril del 2011.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
17 de novembre d’enguany, va emetre dictamen desfavorable sobre aquest assumpte.

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

 Sr. Pi Aparici: “Volia manifestar el Grup Popular la improcedència de considerar 
les al·legacions presentades pel PSPV-PSOE, a la modificació pressupostària, pels 
següents motius;  el  primer,  que el  motiu d’al·legació  no s’incardina  en cap dels 
supòsits previstos en l’article 170.2 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
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s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, sinó que el 
motiu de l’al·legació va lligat a la pretensió d’anul·lar un acte dictat pel ple el passat 
28 d’abril de 2011; segon, la pretensió d’anul·lar un acte dictat pel ple, amb data 28 
d’abril  de  2011,  mitjançant  un  tràmit  d’al·legacions  a  una  modificació 
pressupostària, suposa que intencionadament el PSOE pretén vulnerar les garanties 
que la llei estableix per als interessats respecte dels quals es dicten actes favorables; 
i quines són aquestes garanties? Si el PSOE pretén l’anul·lació de l’acte dictat pel 
ple de 28 d’abril de 2011, no és suficient un informe emés pel TAG d’Urbanisme, 
que a més no és vinculant, sinó que s’ha de seguir algun dels procediments següents; 
a)  interposar  recurs  extraordinari  de  revisió,  previst  en  l’article  118  de  la  Llei 
30/1992, per a actes ferms, que són actes contra els quals ja no cap cap recurs; b) 
sol·licitar revisió per la via de l’article 102, actes amb possibles vicis de nul·litat, 
previstos en l’article 62 de la Llei 30/1992, el mateix text legal esmentat, i sol·licitar 
informe al Consell Jurídic Consultiu; c) sol·licitar revisió per la via de l’article 103, 
actes amb possibles vicis d’anul·labilitat, previstos en l’article 63 de la Llei 30/1992, 
el  mateix  text  legal  esmentat,  i  declarar  la  lesivitat  pel  Ple  de  l’Ajuntament,  i 
posterior  impugnació  davant  la  jurisdicció  del  Contenciós  Administratiu.  Si  es 
realitza l’anul·lació, o declaració d’il·legalitat de l’acord del Ple d’una altra forma, 
encara que amb informe tècnic, estaríem davant del principi de vulneració jurídica, i 
davant d’un ús de poder font al ciutadà. Els defectes en l’informe emés pel TAG 
amb posterioritat a la moció són que la moció s’aprova el 28 d’abril, i el TAG emet 
informe en el mes de setembre, quan la llei fixa un termini de 10 dies hàbils per a 
l’emissió  d’informes.  És  l’article  83  de  la  llei  30/1992.  L’informe  s’emet  en 
aplicació  de  la  Llei  Urbanística  Valenciana,  Llei  16/2005,  sent  aplicable  al 
procediment  la  LRAU  de  1994,  segons  es  desprén  de  la  disposició  addicional 
primera de la LUV, que diu “Els procediments urbanístics, siga quina siga la seua 
denominació o naturalesa, iniciats abans de l’entrada en vigor de la present Llei es 
regiran per la legislació anterior sempre que haguera conclòs el tràmit d’informació 
pública, quan tal tràmit fóra preceptiu.” I aquest és el cas, que exposem com a Partit 
Popular.”

 Sr. Fuster Mestre: “M’he quedat sorprés; mire que sap vosté de lleis; però per què 
no ho va dir en la comissió? Sí; Sr. secretari, s’hauran de clarificar moltes coses en 
aquest  tema.  Intentaré  explicar,  de  la  millor  forma  possible,  als  presents,  i  a 
nosaltres, i dir que nosaltres vam presentar efectivament un recurs de reposició, en 
temps  i  forma,  a  l’acord  del  plenari  del  passat  29  de  setembre.  El  recurs  està 
presentat el 28 d’octubre, dins del mes que marca la legalitat. Un recurs de reposició 
referent a la modificació pressupostària per suplement de crèdit. Una vegada més 
ens donen la raó al nostre grup, i el recurs de reposició es considera, per la qual cosa 
queda clar que l’acord d’aquell plenari no s’ajusta a dret, com ja vam manifestar en 
aquella ocasió. Vosté, Sr. Pi, que em sorprén, cada dia menys per cert, com a regidor 
d’Hisenda, no va fer cap cas a l’informe jurídic, i convoca una Comissió d’Hisenda, 
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amb la proposta de desestimació de l’informe jurídic, per a després votar en contra 
de la seua mateixa proposta. És a dir, vosté va votar en contra de la proposta que 
vosté havia portat a la Comissió d’Hisenda. Això està molt bé. En aquell moment 
pensem nosaltres, és la nostra opinió, es va posar al costat de la legalitat. El Grup 
Popular considerava,  com havien fet  els  tècnics,  el  recurs que havia presentat  el 
Grup Socialista. Fins ahí bé, però vosté ho sap, a vosté li van llegir el cató; sí. Li van 
llegir el cató, i allò que va meditar a consciència en la Comissió d’Hisenda, hui ja ho 
ha demostrat, ho acaba de dir, ha decidit canviar el vot. És a dir, que ve a plenari per 
a votar  en contra  del que va decidir  en la  comissió,  que era el  contrari  del que 
proposava.  Sense precedents.  Jo li  puc  assegurar  que jo  no  ho he  conegut  mai. 
Diga’m Sr. Pi, ho fa a posta? Si ho fa a posta, m’ho diu; i si no és així, jo crec que 
s’ho hauria d’haver pensat millor en el seu moment. és que vosté son es parlen les 
coses? Vostés no parlen amb els tècnics? Almenys és la impressió que ens fa al 
nostre grup. Mire, les comissions en què he estat,  en algunes d’elles, i en alguns 
plenaris, afortunadament en aquest s’està comportant molt bé, i ens alegra, el tema 
de la improvisació és patent de cors, i crec que així no podem funcionar. Jo no li  
diré a vosté que és un irresponsable; no li ho diré, ja li ho van dir altres; però em fa  
li impressió que vosté ens fa ballar la ienca, una passa cap avant, i dues passades cap 
arrere. Això no és seriós. Jo no sé per què s’entesten a anar a les comissions, i als 
plenaris  sense  parlar,  sense  negociar  les  coses.  Li  ho  he  dit  diverses  vegades; 
aquelles  coses  que no estan clares,  parlem-ne.  Seiem;  però seiem tots  els  grups 
polítics. Negociem. Parlem i intentem arribar a acords, que en definitiva és per al 
benefici dels ciutadans. Però no sé per què tenen aqueixa actitud. Jo no sé per què no 
la canvien. No creu, per acabar aquesta primera intervenció, Sr. Pi, que ja és hora? 
No creu que ja és hora que seiem i intentem arribar a acords per al bé de la nostra 
ciutat? No creu que és hora que intenten assabentar-se dels tècnics municipals que hi 
ha, i bons, d’aquesta casa? Parlem les coses; faça’m cas, i parlem les coses.”

 Sr. Pi Aparici: “Mire, no m’adule, igual que vosté abans m’ha dit el mateix. Jo no 
sé tant. No és que m’hagen llegit el cató, no, sinó que han passat diversos dies i ha 
hagut una aportació legal interessant i que millora una postura que es va produir, i es 
va  votar,  en  una  comissió  informativa.  Rectificar  és  de  savis  i  per  ahí  van  les 
contestacions.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo escoltant alguns portaveus m’alegre dels comentaris que es 
fan ací.  Pense que cal  seure’s,  cal  parlar,  i  tots  els  grups  municipals.  A mi  em 
congratula la nova actitud de salvador Fuster, que ha sigut alcalde durant els últims 
quatre anys; aquestes peticions s’han repetit des d’aquestos bancs, i des del públic, i 
des  del  carrer;  i  em congratula  que  almenys  ara  sembla  que  la  solució  anem a 
plantejar-la entre tots. Aqueix tema el tinc clar, però ja el teníem clar la setmana 
passada,  i  el  mes  passat,  que  és  una  solució  que  ha  d’adoptar  la  corporació 
municipal, i que no pot ser la solució d’un partit. El que no em queda clar és, ja veig 
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que tota la gent ha estudiat dret, i fa referència a la legislació; però hi ha un acord de 
28 d’abril, que hi ha una moció que s’aprova, i l’aprova la corporació municipal, 
amb  el  vot  del  Partit  socialista  en  aquell  moment  crec  recordar,  no  sé  si 
m’equivoque però  crec  que  era  així.  I  passa endavant,  s’aprova l’acord  i  no es 
recorre. Jo no recorde haver vist cap informe consultiu, ni cap petició per vore si 
l’acord  que  s’estava  prenent  era  nul  d’acord  amb  l’article  102,  o  amb  el  103 
anul·lable.  No  ho  recorde.  L’acord  es  va  prendre  i  la  corporació  va  continuar 
endavant. Ara hi ha una modificació pressupostària, i la modificació pressupostària 
l’aprova la majoria de la corporació. Una modificació pressupostària que parla de 
posar uns diners en una partida, a expenses del que la mala execució, o la possible 
irresponsabilitat  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  i  no  vull  fer  esment  de  ningú,  de 
l’Ajuntament d’Oliva ha produït en els propietaris. Sí. Els ha produït perjudicis, els 
ha  produït  una  responsabilitat  patrimonial  que  l’ajuntament  haurà  de  fer  front 
d’alguna  forma.  Estem  parlant  d’una  urbanització  de  gestió  directa,  no  d’un 
urbanitzador  d’un altre  lloc,  sinó del  mateix  ajuntament,  i  si  les  coses s’han fet 
malament caldrà reparar el dany causat. No entenc la postura del Partit Socialista, i 
ho dic amb tota claredat;  les al·legacions a l’acord municipal  en base al  fet  que 
efectivament hi ha un informe jurídic de funcionaris municipals, però ja ho hem 
repetit  moltes  vegades,  els  informes  jurídics,  li  ho  diu  una  persona que  està  en 
aqueix  camp,  s’interpreten  de  moltes  formes;  i  qui  ha  de  decidir  si  és  legal,  o 
il·legal, és el jutge; no l’informe d’una persona. Jo també he sigut tècnic municipal i 
he fet informes jurídics, i els he fet en un sentit, o en un altre, segon el meu bon 
criteri  ha considerat.  No estic posant en dubte la capacitat  dels funcionaris;  estic 
parlant dels criteris d’interpretació. Per ant, el que es base aqueix acord en el fet que 
hi ha un informe que dubta de la legalitat, no vol dir que l’acord que es va prendre  
ací  fóra  il·legal.  Nosaltres  votarem  a  favor  de  mantindre  aqueixa  modificació 
pressupostària. I el que sí que li demane és que si en aquell moment en el plenari en 
què es va aprovar la moció de 28 d’abril,  on es prenien una série de mesures, si 
algun membre d’aquesta corporació no estava d’acord, la llei li permet impugnar-ho; 
en temps i forma. D’acord?”

 Sra. Morell Gómez: “Jo és que estic al·lucinada; estic al·lucinada. Ja ho vaig dir en 
un altre plenari i ho dic ara. Cadascú distorsiona la realitat com li convé, i això és el 
que estan fent vostés. Per què ho dic? En l’acord que es va aprovar en la moció de 
28  d’abril,  no  és  il·legal;  clar  que  no  és  il·legal.  Perquè  diu,  primer,  sol·licitar 
l’alçament de les mesures cautelars al Jutjat mercantil núm. 2 de València, ... Segon, 
no repercutir sobre els propietaris cap cost distint del que hagueren hagut d’assumir 
si les obres d’urbanització s’hagueren realitzat  en els termini  i en les condicions 
aprovades en l’adjudicació del projecte, excepció feta del modificat del mateix, que 
s’estarà al que resolga el jutjat sobre la seua legalitat o no. Tercer, que dit sobrecost 
siga assumit en la seua totalitat per l’Ajuntament d’Oliva. Quart, que una vegada 
calculada la previsió d’eixe sobrecost siga comunicada al departament d’Intervenció 
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a fi que s’incloga en els pròxims pressupostos municipals; però és que vostés han 
obviat el cinqué. El cinqué diu, en cas d’apreciar-se per part dels Serveis Tècnics 
Municipals indicis que algun dels quatre acords precedents no s’ajusta a dret, siguen 
adaptats pels mateixos serveis tècnics a una redacció ajustada a dret respectant el 
sentit dels mateixos. És que no s’ha llegit la moció? O no sap el que ha aprovat? Els  
he dit el punt cinqué; i  ho sent perquè m’altere molt,  perquè moltes vegades he 
d’estar repetint aquesta mateixa intervenció. Ara li dic, diuen que en el cas que si 
apareix en els serveis tècnics algun informe que vaja en contra del punt un, dos, tres, 
i  quatre.  Sí  que  hi  ha un informe que  és  del  TAG d’Urbanisme,  i  diu  respecte 
d’aquest punt, “a mode de conclusió, els propietaris d’aquest sector han d’assumir, a 
través de les corresponents quotes d’urbanització, el cost dels conceptes següents: 1. 
Les  obres  d’urbanització  previstes  en  el  projecte  d’urbanització,  i  aquelles 
contemplades  en els  modificats  posteriors,  que hagen estat  legalment  aprovades; 
amb exclusió d’aquelles  unitats  d’obra deficientment  executades,  i  que hagen de 
reparar-se  o  refer-se.  2.  El  cost  de  redacció  dels  projectes  tècnics  realitzats  per 
personal  alié  a  l’ajuntament.  3.  Les  despeses  administratives  d’inscripció  en 
registres públics. En conseqüència,  la proposta que l’ajuntament assumesca en la 
seua integritat el cost que se’n deriva de la finalització de les obres d’urbanització, 
tal  com ho va aprovar  el  Ple  de  l’Ajuntament,  no resulta  ajustada  a  la  legalitat 
vigent.” Això ho diu el TAG. Aleshores, la moció que es va aprovar, no és que siga 
il·legal, el compliment del punt u, dos, tres, i quart, sí; però el cinqué et dóna l’opció 
que si hi ha un informe jurídic que diu que és il·legal i no s’ajusta a la legalitat  
vigent, que sí que està l’informe, s’han de fer els canvis pertinents per adaptar moció 
per tal que complesca la legalitat vigent. S’entén el que vull dir? No és que jo sàpiga 
o no sàpiga, jo no he estudiat  dret,  jo sóc llicenciada en químiques,  però sí que 
llegesc els informes jurídics. I els informes jurídics diuen que el punt u, el punt dos, 
el punt tres i el punt quatre, no s’ajusten a la legalitat vigent. Però és que vostés, ho 
sent i demane disculpes perquè m’altere, però és que en tots els plenaris ho dic. És 
que no es lligen els informes jurídics? Jo crec que un informe jurídic si es fa, es fa 
perquè aqueixa persona és competent. I no els perquè aqueix s’ha alçat i ha pensat 
que ha de dir que sí, o hui pensa que ha de dir que no. No. Siguem seriosos. Jo crec 
que ací els serveis tècnics funcionen molt  bé; i si un diu, i fa una conclusió tan 
estricta com aquesta no és perquè s’haja alçat amb el peu dret, i demà s’alçarà amb 
l’esquerre.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Seré molt breu. Per suposat que ens llegim els informes. No 
durant tot el dia, però sí que en el moment que tenim per a dedicar-nos això, sí que 
ho fem. però també ens llegim escrits dels propietaris, que presenten registres, i que 
ací per exemple en tinc un que parla de 20 preguntes sense contestar. Vosté se l’ha 
llegit?”
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 Sr. González Martínez: “Nosaltres, des del Bloc-Compromís, en primer lloc volem 
anunciar el recolzament i el vot favorable al fet que aquesta transferència de crèdits, 
de 100.000 euros, continue endavant.  Nosaltres no ens agrada,  i he de dir-ho, la 
forma  en  què  ha  vingut;  està  embolicat.  Ja  s’ha  explicat  ací.  És  una  proposta 
desfavorable  a  la  proposta  que fa  el  mateix  regidor  d’Hisenda i  president  de  la 
comissió,  però  nosaltres  el  que  vam fer  en  aqueixa  comissió  va  ser  tindre  una 
intenció  clara  de  salvar,  és  a  dir  que aqueixos  diners  es  quedaren  en  la  partida 
d’Aigua Blanca IV, perquè farà falta més diners, prou més diners, per tal de donar 
compliment a aqueix acord plenari, al qual nosaltres vam votar a favor; vull recordar 
també, si no recorde malament, que no va obtindre cap vot en contra; és a dir, el van 
votar a favor uns grups polítics i es va abstindre el Grup Socialista, si no recorde 
malament. I per què canviarem el nostre criteri? Una, la nostra proposta que vam 
presentar en la comissió, nosaltres vam fer la feina i vam presentar una proposta; a 
la fi no s’ha portat endavant, però era una proposta per a entendre’ns, que deia que 
ja que en l’informe, com fem al·lusió a l’informe, sí que reconeix en algun sentit que 
aquelles obres mal executades, la demolició i reposició, l’ha d’assumir l’ajuntament, 
perquè és  una gestió  directa,  i  és imputable  a la  direcció  facultativa,  que depén 
directament de l’ajuntament, nosaltres pensàvem que l’informe en alguns punts, i 
ara  parlarem  de  l’informe,  sí  que  dóna  cobertura  al  fet  que  els  100.000  euros 
estiguen i acaben on hagen d’acabar. Nosaltres vam fer la feina, vam presentar una 
proposta, ens hauria agradat que la proposta es debatera; no ha pogut ser, no passa 
res;  però  tampoc  anem  a  trair  allò  que  vam  votar  en  el  plenari  de  28  d’abril 
d’enguany; i no ho farem perquè ha aparegut una nova variable, i és que l’informe 
de l’advocada dels mateixos propietaris ens ha tingut a bé fer arribar a través del 
registre  d’entrada  de  l’ajuntament,  i  perquè  nosaltres  hem  buscat  també 
assessorament extern per vore que allò que diu l’informe, aquest informe, que està 
raonat, és un informe molt ben raonat per cert, estava en allò cert. I ja ens hauria 
agradat que l’informe dels serveis tècnics,  el que va vindre mesos després, quan 
efectivament segons la llei tocava vindre en un termini fins a deu dies, no només ho 
diu l’informe presentat pels propietaris sinó que hem anat a buscar-ho allí on diu, 
perquè està raonat, i fa referència a lleis; l’informe que hauria d’haver vingut als deu 
dies, va vindre molt després. Però a la fi és un informe que s’ha dit ací, jurídic, que 
no respon a allò que demanava la moció. Nosaltres sí que ens hem llegit la moció, 
vam ser partíceps d’aqueixa moció. “La proposta que l’ajuntament –diu l’informe– 
assumesca  íntegrament  el  cost  que  es  deriva  de  la  finalització  de  les  obres 
d’urbanització, tal com va aprovar el Ple de l’Ajuntament, no resulta ajustada a la 
legalitat vigent”. Jo entenc que com això no ho diu la moció, l’informe no acaba de 
ser clar; és que la moció, si llegim les propostes d’acord, no diu això. Ja la vaig 
llegir l’altre dia. La moció deia exactament que els propietaris havien pagat en tres 
quotes d’urbanització, havien pagat el cost íntegre de la urbanització si s’hagueren 
realitzat  d’acord  amb el  projecte,  que  per  això  es  presenten  els  projectes;  i  un 
projecte  ha  de  ser  viable,  i  entenem  que  un  projecte  ha  de  ser  viable  perquè 
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evidentment no pot ser un projecte que després arribe i se li sume el vint, o el trenta 
o el quaranta per cent del cost inicial. Entenem que amb aqueixes tres quotes els 
propietaris ja haurien satisfet el cost íntegre de les obres, si s’hagueren realitzat en el 
període, i això vincula també certament, que marcava el projecte d’urbanització, i 
amb el  pressupost  que marcava  el  mateix  projecte  d’urbanització,  adjudicat  a  la 
baixa en un 35,77%. Per tant  la moció no demanava que l’ajuntament  sufragara 
íntegrament el cost derivat de la finalització de les obres; sinó aquells costos, els 
sobrecost. No repercutir sobre els propietaris cap cost distint al que haurien hagut 
d’assumir si les obres d’urbanització s’hagueren realitzat  en els terminis i en les 
condicions aprovades en l’adjudicació del projecte, excepció feta del modificat, que 
recordem que amb les tres quotes, fins i tot amb el modificat aprovat, també entrava. 
Per tant, això és el que demanava la moció. Aquest informe és un informe per a 
nosaltres. Ara que hem tingut ocasió de vore altres informes, i de consultar altres 
tècnics, hem vist que és un informe prou millorable. I el que tenim clar és una cosa, 
aqueix acord, per no estar recorregut, no és un acord il·legal. Això s’ha de demostrar 
que siga il·legal. Per tant nosaltres, encara que hauríem preferit que per continuar 
endavant s’haguera tractat la nostra proposta, no podem trair el que vam acordar el 
28 d’abril, i per tant votarem a favor.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “és  evident  que  el  que  tractem  és  ser  coherents,  i 
conseqüents, amb el que vam aprovar el 28 d’abril; i continuem sent-ho. Almenys 
els qui vam votar que sí, pel que es veu, segons les manifestacions dels diversos 
portaveus, crec que serem conseqüents amb allò que vam aprovar; i no és altra cosa 
que s’acabaren les obres sense que hagueren de repercutir  ni un euros més; que 
s’acabara bé les obres, com Déu mana, sense haver de repercutir en els propietaris ni 
un  euros  més  del  que  ja  havien  pagat.  Així  de  clar.  Independentment  d’aqueix 
informe que ha aparegut cinc mesos després, referent al mateix acord plenari, que 
diu que no s’ajustava a la legalitat allò aprovat; la qual cosa, la veritat, és que no 
anem  a  discutir  les  qüestions  jurídiques  de  l’informe  en  qüestió;  però  ja  crida 
l’atenció que aparega un informe cinc mesos després que s’haja aprovat una cosa. 
Per  tant  estem  parlant  que  en  aqueix  aspecte  és  una  qüestió  que  tenim  clara. 
Efectivament el que estem fent, independentment de les boltes jurídiques, i de la 
interpretació que es puga fer dels informes dels tècnics municipals, el que tenim clar 
és una cosa; que els mateixos veïns estan patint les conseqüències de la mala gestió 
de l’ajuntament. De la mala gestió que ha portat a tindre una urbanització que hauria 
d’estar acabada fa quatre anys; que no és que no està acabada, sinó que amés l’obra 
executada,  el  60%  almenys,  està  en  males  condicions,  i  al  pas  que  anem  en 
reprendre-les segurament serà més pel deteriorament del pas del temps. I per tant el 
que volem és agilitar al màxim la possibilitat que tots volem, almenys els qui votem 
a favor en aquest moment, que s’acabe el més prompte possible, i que els mateixos 
veïns que han patit  les conseqüències  de la mala gestió  de l’ajuntament,  que no 
patesquen més conseqüències, en aquest cas econòmiques, que aquelles que ja han 
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patit. No podem reprotxar absolutament res. La voluntat crec que és clara en aquest 
aspecte. No ens poden reprotxar absolutament res en aquest aspecte. És clar el que 
pretenem. És clar que el que volem és accelerar com he dit els terminis, i que no hi 
haja cap dubte sobre el fet; independentment de les interpretacions que puguen fer 
vostés, independentment de les decisions, sobretot la part jurídica, si pren alguna 
decisió mes enllà de la part administrativa. Però el que està clar que nosaltres el que 
pretenem és això. Accelerar al màxim aquest procés, un procés que porta molt de 
temps aturat en el temps, i crec que entre tots hauríem d’arribar al consens, per tal de 
solucionar  d’una  vegada  per  totes,  que  la  veritat  siga  dita,  s’està  allargant 
innecessàriament  en el  temps.  Això crec que s’hauria  pogut solucionar  abans,  si 
s’haguera negociat com cal. Sempre he pensat que la decisió política era fonamental 
per a desbloquejar la situació, i que s’hagueren acabat les obres. Malauradament a 
causa  de  totes  les  conseqüències  del  que  ha  passat  ha  anat  embolicant-se  en  el 
temps, i hui estem davant d’una decisió fonamental; que és implementar una partida 
per a tindre la disponibilitat econòmica suficient, en tant que es desbloquege, poder 
executar les obres mal acabades, i aturades en el temps. Jo crec que se’ns podrà vore 
des del prisma jurídic d’una forma o altra, perquè la interpretació jurídica ja va a 
càrrec de cadascú, però el que està clar és que no se’ns pot mirar des del prisma de 
la inconseqüència. Volem el millor, i pensem que el millor en aquest moment és 
accelerar tot el procés, i anar implementant, i incrementant aquesta partida, perquè 
només siga possible, poder executar les obres sense més premura. Per tant, en aquest 
aspecte des d’ací, des de Gent d’Oliva, ho tenim clar. Votarem favorablement la 
modificació de crèdits, perquè pensem que és una qüestió necessària, i és de clamor 
social; i sobretot per a aquelles persones que estan patint les conseqüències, que són 
els propietaris d’Aigua Blanca IV, durant tant de temps, i tan injustament.”

 Sr. Fuster Mestre: “Jo no he parlat en cap moment del mes d’abril. Jo he parlat del 
29 de setembre, i del 28 d’octubre. Jo sí que tinc ací davant l’informe del tècnic 
municipal, avalat pel secretari, de 28 d’abril. Jo no he parlat en cap moment del 28 
d’abril. l’informe està ací, i sé el que diu; i vostés també ho saben. Ho havia dit  
abans, en tractar el punt que feia referència a la Font Salada; això és el que té  de bo 
la democràcia. Cadascú expressa les seues pròpies opinions, i cadascú és molt lliure 
de decidir allò que crega convenient, en base en aquest cas, per a nosaltres, en un 
informes. Ni vostés ens convenceran, ni nosaltres, ho done per suposat, a vostés; per 
tant, en el seu moment,  com deia el Sr. Peiró, per cert nosaltres no vam votar a 
favor; vosté ha dit a favor, repasse-ho; nosaltres no vam votar a favor. Disculpat 
està. Ho dic perquè com diu vosté, el temps ja ens dirà; i la persona que haja de dir,  
ja ens dirà qui té la raó i quin no la té. Simplement dir que nosaltres el que hem fet 
és presentar un recurs de reposició front al punt que hui torna a vindre a l’ordre del 
dia; que va vindre, recorde, el 29 de setembre. Que quede clar. Nosaltres no hem 
parlat de 28 d’abril. Ni de la moció que van presentar en aquell  moment determinats 
grups  polítics  de  l’ajuntament.  Per  tant,  crec  que  estem  en  el  dret  que  ens 
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contestaren  aqueix  recurs,  en  temps  i  en  forma,  com  així  ha  sigut,  i  el  recurs 
contestat en temps i en forma, ens dóna la raó. Després cadascú que faça el que 
crega convenient.   Molt  lícitament.  Al cap i a la fi estem ací per a decidir.  Qui 
s’equivoca és qui decideix, qui manifesta la seua opinió; qui no s’equivoca és qui no 
pren postures en cap moment. per tant, nosaltres anem a continuar intentant vore qui 
té la raó en aquest cas.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo voldria, efectivament, disculpar-me pel tema del sentit del 
vot. Sé que era diferent a la resta de grups municipals. Supose que aquest termini 
que ha hagut entre l’acord inicial,  i  ara el definitiu, que passa hui, és un termini 
d’al·legacions,  no  de  recursos;  no  sé  si  el  secretari  estarà  d’acord  amb  mi.  És 
d’al·legacions, no de recurs; en cap moment té per què presentar un recurs sinó les 
al·legacions.  Ara sí,  si  passa a  ser  definitiu,  vosté  podrà presentar  el  seu recurs 
corresponent.  Dit això, sí que m’agradaria, i no sé si és la fórmula correcta, però 
m’agradaria  que  quedara  en  l’acta,  o  voldria  fer  meues,  les  preguntes,  les  vint 
preguntes que fan els propietaris d’Aigua Blanca IV, i que no llegiré literalment, 
però vull fer-les meues, i sí que m’agradaria que el secretari les introduira com a 
part  de  la  meua  intervenció;  simplement  com a  mesura  de  debat  i  per  vore  si 
realment al final aquestes vint preguntes.”

 Sr. secretari accidental: “Està demanant que es reproduesca en l’acta el text de 
l’escrit?”

 Sr. Peiró Sanchis: “Bé, no l’encapçalament,  però sí les vint preguntes concretes 
que es manifesten. I sí que m’agradaria, i crec que és una bona mesura, encara que 
també  li  plantege  a  la  Sra.  Chelo  Escrivá,  que  l’auditoria  em  sembla  correcta, 
l’auditoria d’urbanisme; sí que voldria que fera partíceps a tots els grups municipals, 
i faig referència a tots, no a una part sinó a tots, d’allò que va apareixent en aqueixa 
auditoria,  i  per  suposat  que  si  aqueixa  auditoria  li  dóna  contestació  a  aquestes 
preguntes, que no les fa el Sr. Blai Peiró coma  particular, però que sí que les fa 
seues per tal com és part    dels propietaris,  crec que amb això haurem avançat 
molt.”

Les preguntes que contenen l’escrit a què fa referència el Sr. Peiró Sanchis, són 
les que tot seguit s’indica:

1) ÉS LEGAL que un acord en Junta de Govern del 26 de setembre del 2005,  
per a modificar fins al punt de deixar sense efecte l’acord plenari de data 21 de 
juny del 2002, en el que es va acordar que l’Ajuntament assumira “íntegrament 
el cost del vial C”? No haguera sigut necessari legalment un acord plenari per a  
efectuar esta modificació? 
Hui alguns membres de la corporació i tècnics (TAG i Intervenció) dubten quan 
no sentencien, sobre la IL·LEGALITAT dels acords plenaris de data 28/04/2011 
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pel  que  entre  altres  coses  obliga  a  l’ajuntament  a  no  repercutir  sobre  els 
propietaris  cap  cost  diferent  del  que  hagueren  hagut  d’assumir  si  les  obres 
s’hagueren realitzat en els termes aprovats, i l’acord plenari de data 29/09/2011 
pel que es modifica el pressupost municipal d’Oliva per a l’exercici 2011, amb 
una major dotació per a la partida d’Aigua Blanca IV.
Quines  diferències  existeixen  entre  estos  acords  que  hui  combat  el  Grup 
Socialista amb tant d’afany i els de juny del 2002 i el de setembre 2005 que van 
beneir,  fins  al  punt  d’atorgar-se  la  paternitat  dels  mateixos?,  Quin  d’ells  és 
legal?
2) Per a eixir de tots els dubtes possibles, és o no és "xarxa primària" els serveis  
de  clavegueram, xarxa pluvial, que transcorren pel vial C? En l’última visita 
amb  els  tècnics,  van  poder  comprovar  in  situ  que  la  configuració  del 
clavegueram del vial C, no dóna servei a cap parcel·la limítrof, limitant-se en 
paraules textuals de la topògrafa Sra. Lara Pérez a donar continuïtat al carrer 
Demetrio Pi, és per tant una xarxa primària?, si ho és? i d’acord amb l’acord de  
la junta de Govern de 26 de setembre del 2005, qui ha de sufragar el cost íntegre 
de la dita instal·lació? 
3)  Va  ser  irregular  o  IL·LEGAL  la  contractació  de  la  Direcció  Tècnica 
Facultativa  encomanada  a  Dóna  Cristina  Pena  i  D.  Rafael  Poquet,  i 
posteriorment assumida per una Empresa mercantil denominada EMIN SL? El 
Decret d’Alcaldia firmat per D. Salvador Fuster Mestre (PSOE) pel qual es va 
procedir a la seua contractació, que va ser un acte "nul de ple dret"? 
Com es van contractar la redacció dels projectes tècnics realitzats en el Sector 
Aigua Blanca IV? I es van seguir els llits legalment exigits per a tal fi? hem 
sol·licitat aquest aclariment en dates 16 de juny del 2005 i 17 de març del 2006, 
sense contestació fins hui per part d’eixa administració.
4) Qui va proposar la modificació del projecte d’execució de la urbanització 
Aigua Blanca -IV? A la vista de la documentació, caben dubtes si  va ser la 
regidora Sra. Amparo Tercero Alemany, o els tècnics o potser cap d’ells tal com 
es desprén de la demanda davant del Jutjat Mercantil presentada per Midascon 
SL. 
5)  ÉS  LEGAL  no  complir  l’acord  pel  qual  s’havia  d’haver  constituït  una 
Comissió d’Investigació sobre Aigua Blanca IV? Té la corporació intenció de 
complir-ho, o si no n’hi ha anul·lar per la mateixa via d’acord plenari la dita  
comissió?
6) ÉS LEGAL no informar amb el detall que se li ha sol·licitat a l’Ajuntament 
sobre els pagaments, factures, etc .., efectuats en relació a Aigua Blanca IV? 
Potser no els assisteix als ciutadans-propietaris peticionaris el dret legal (LUV) 
per a obtindre una resposta dins del termini i la forma escaient?
7)  ÉS  LEGAL  no  obrir  expedient  administratiu  per  la  sol·licitud  de 
responsabilitat patrimonial presentada per alguns propietaris al febrer del 2009? 
Si fóra legal, cosa que dubtem, és ètic?, Té intenció aquest Ajuntament d’iniciar 
els tramites sobre aquest assumpte, a la vista dels últims informes jurídics? 
8) ÉS LEGAL pagar-li a EMIN SL uns serveis pels quals no consta se l’haja 
contractat? Pot Intervenció justificar-los davant de la inexistència d’una relació 
contractual  per  la  qual  obliga  al  pagament  d’uns  honoraris  a  la  mercantil? 
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Coneixem  l’informe  de  D.  Antonio  Mansanet  sobre  aquest  particular,  ÉS 
LEGAL aplicar el codi civil en l’àmbit contractual administratiu? Quina llei ha 
de prevaldre? 
9)  ÉS  LEGAL  obrir  expedient  de  rescissió  de  contracte  (Decret  Alcaldia 
3058/2009),  a  la  Direcció  Facultativa  EMIN  SL  sense  l’existència  del  dit 
contracte, ni el Decret d’Adjudicació o semblant a dita mercantil? 
10)  ÉS  LEGAL  no  concloure  amb  la  resolució  que  estimaren  oportuna  un 
expedient de rescissió de contracte amb EMIN SL? ÉS LEGAL no haver-nos 
notificat  res  sobre  aquest  particular,  estant  personats  com  a  part,  en  el  dit  
expedient?
11) ÉS LEGAL tindre una estimació de despeses de registre de la propietat de 
2.007,87 euros i finalment pagar 18.481,92 euros, un insignificant 920 % més? 
si  és  legal,  a  què  es  deu  tal  augment?  té  açò  alguna  cosa  a  veure  que  es 
demorara  més  de  3  anys  a  presentar  correctament  la  documentació  en  el 
registre? qui és el responsable? 
12)  En  la  liquidació  d’obres  amb l’empresa  MIDASCON SL,  ÉS,  LEGAL 
comptabilitzar l’obra executada incorrectament encara que després se li reste la 
despesa de reposició en el saldo de liquidació? 
13) ÉS LEGAL pagar a MIDASCON SL per unes obres sobre les quals no hi ha 
contracte, en concret sobre el modificat de projecte, ni aportació de l’ampliació 
de la fiança? 
14)ÉS LEGAL certificar obra no executada, tal com van fer els tècnics d’EMIN 
SL, i com queda acreditat en l’informe de liquidació? 
15) ÉS LEGAL l’obertura(o la mateixa) d’una partida pressupostària d’Aigua 
Blanca IV en l’exercici 2011, dotant-la amb 200.000 euros? Si és legal, a què es 
deu aquesta dotació? En l’informe de la Interventora Dª Marta Milvaques, de 
data 2 d’abril del 2008 s’explica que la partida 51430 6010077 Aigua Blanca IV 
Inversió  Reposició  (núm.  OP.  200800008550)  acredita  suficient  saldo  per  a 
afrontar el sobrecost del famós modificat de 405.877,61 euros que mai es va 
aprovar,  per  la  qual  cosa  entenem que  després  de  l’aprovació  del  definitiu 
modificat de 203.093,46 euros hauria de sobrar amb escreix saldo. 

Es  va  cometre  un  error  que  obligava  a  dotar  en  el  2011  una  partida  (o  la 
mateixa) per a Aigua Blanca IV amb eixe import de 200.000 euros? va ser un 
error o una IL·LEGALITAT? 
16)  ÉS  LEGAL  acceptar  sense  cap  inconvenient  els  dos  informes,  ambdós 
contradictoris  entre  si,  emesos  pel  senyor  Rafael  Poquet  Vitòria;  en  dates 
consecutives del 25 i 26 de gener del 2011? si fóra legal, és ètic? 
17) ÉS LEGAL que per a la sessió plenària del 29 de setembre del 2011, només 
els grups municipals PP i PSOE disposaren dels informes d’Intervenció i del 
TAG d’Urbanisme? Si fóra legal, és ètic, perquè ens consta que part de la resta 
dels grups polítics, va sol·licitar la dita informació dins del termini i la forma 
escaient?
18) ÉS LEGAL que la Interventora Dª Marta Milvaques informe amb data 19 de 
setembre  del  2011  sobre  l’inconvenient  a  la  legalitat  de  la  modificació 
pressupostària d’Aigua Blanca IV i que va servir d’argumentació al PSOE i el 
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seu vot en contra, basant-se en l’informe del  TAG d’Urbanisme D. Antonio 
Mansanet, de data 20 de setembre del 2011? (sí, han llegit bé un dia després del 
seu). És potser la Sra. Dª Marta Milvaques, pitonissa o capaç d’albirar el futur? 
És un error, o una il·legalitat informar un inconvenient a la legalitat basant-se en 
un informe inexistent en el moment de la seua redacció? Aprofitant la situació i  
donades  les  qualitats  de  visionària  de  la  Interventora,  quan acabarà  la  crisi 
econòmica? a quin número de loteria jugarà aquest Nadal? acabaran les obres 
d’Aigua Blanca IV en esta dècada? Què pensa la portaveu socialista Dª Ana 
Morell  sobretot açò? és "nul de ple dret" basar-se en un informe inexistent?  
màximament quan l’única raó esgrimida per Intervenció sobre l’inconvenient a 
la legalitat és l’existència de l’informe del TAG, cap altra consideració d’ordre 
financer ni  legal  li  impedia donar el  seu vistiplau,  si  és així,  i  l’informe no  
existia en data 19 de novembre del 2011, no hauria d’haver-li  donat la seua 
benedicció? 
Pregue  disculpen  la  sorna  que  en  part  d’aquesta  pregunta  hem  tingut 
l’atreviment de tindre, però ... no els pareix realment estrany que ocórreguen 
estes  coses  amb Aigua  Blanca  IV?  és  només  amb nosaltres  o  és  el  modus 
operandi d’aquesta administració? 
19) ÉS LEGAL que un membre de la corporació i portaveu del PSOE (Dª Ana 
Morell)  acuse d’un  delicte  penal  a  la  resta  de corporació  i  no interpose,  la  
corresponent querella criminal contra ells, sent la seua obligació com a regidora 
de perseguir el delicte? Si és legal, és ètic?  ha canviat potser d’opinió? 
20)  En  quina  fase  administrativa  es  troba  el  compromís  adquirit  amb  els 
propietaris,  per  part  de  la  Sra.  alcaldessa,  per  a  la  suspensió  definitiva  del 
cobrament de la quarta quota? com està el tema de les accions realitzades, en "el 
mercantil,  per l’advocada externa, contractada pel PSOE, que a més porta el 
contenciós sobre el modificat? la seua contractació va ser legal i ajustada a dret?

 Sr.  González  Martínez: “Jo  faré  una  intervenció  curta.  Nosaltres,  el  Bloc-
Compromís,  anem a votar a favor  perquè si  evitàrem,  com diu l’informe jurídic 
presentat pels propietaris a través de la advocada, i que nosaltres hem contrastat amb 
tècnics  externs  a  aquesta  casa,  el  que  diu,  i  ho  raona  amb  lleis,  i  hem anat  a 
comprovar-ho,  diu  que  si  evitàrem  aquesta  transferència  de  crèdit  per  donar 
compliment  a  un  acord  que  no  s’ha  demostrat  que  siga  il·legal,  vulneraria  les 
garanties que la llei  estableix per als interessats,  respecte a allò que dicten actes 
favorables; en aquest cas, l’acord de 28 d’abril. Per això, perquè no volem vulnerar 
les seues garanties perquè aqueix acord ningú ha demostrat que siga il·legal tal com 
marca la llei, nosaltres no volem entrar a vulnerar les garanties dels propietaris, i per 
aqueix motiu votarem a favor.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Només dir,  ho faré curtet  del tot,  que m’adheresc a la 
petició del fet que conste en acta les vint preguntes que fan els propietaris, i que es 
contesten amb la major brevetat possible.”
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 Sra. alcaldessa: “Pense que he de contestar-los, a vosté i al Sr. Peiró; com que tot el 
món  vol  claredat  i  vol  que  s’agiliten  tots  els  temes,  tot  el  que  vaja  avançant 
l’auditoria, és clar que tot el món tindrà perfecta comunicació del que va.”

 Sr. Fuster Mestre: “Si em permet, Sra. alcaldessa, ja que fa esment de l’auditoria i 
no ha contestat el nostre escrit, m’agradaria dir-li que el nostre grup ha presentat un 
escrit com que estem d’acord que es faça una auditoria, clar que sí, una auditoria 
urbanística, però no només que es faça des dels anys que vosté ha posat, fins ara.  
Volem que s’amplie. A més demanem que s’amplie; que s’agarre de l’any 1999 fins 
la data que vosté crega convenient. Li ho dic per si no pot contestar ara, que ho tinga 
en compte, i quan puga em contesta.”

 Sr. González Martínez: “És un aclariment; és que com està tan embolicat el tema, 
que el secretari, per favor, ens esclaresca per a votar a favor de la transferència, en 
quin sentit hem de votar. Per favor.”

 Sr. secretari accidental: “Com he dit abans, en fer un poc la història de la primera 
proposta que es va presentar, el dictamen de la comissió és contrari a la proposta. El 
que se sotmetrà a votació és la proposta d’acord que subscriu el regidor d’Hisenda, 
de  15  de  novembre  de  2011,  d’aprovació  definitiva  d’aquesta  modificació 
pressupostària, i de desestimació de la reclamació presentada pel Grup Socialista.”

 Sr. Fuster Mestre: “Si em permet, Sra. alcaldessa; per tant, el que es proposa votar 
és el mateix dictamen que  es va portar a la Comissió d’Hisenda.”

 Sr. secretari accidental: “No. El que es posa a votació és una proposta, que té un 
dictamen desfavorable de la Comissió d’Hisenda.”

 Sr. Fuster Mestre: “Li recorde Sr. secretari, que el dictamen és desfavorable per 
unanimitat,  a la proposta que va presentar el regidor d’Hisenda, que va votar en 
contra de la seua mateixa proposta.”

 Sr. secretari accidental: “Sí. Però a aquest ple es torna a portar la proposta, en 
contra del dictamen.”

 Sr. Fuster Mestre: “Aleshores li havia fet bé la pregunta. Anem a votar la proposta 
inicial  que va portar el regidor d’Hisenda.”

 Sr. secretari accidental: “Sí senyor.”

Pàgina: 76



 Sra.  alcaldessa: “Per  favor.  Sr.  secretari;  pense  que  amb  dos  frases  hauria 
d’esclarir-nos el que exactament hem de votar.”

 Sr. secretari accidental: “Hi ha una proposta del Sr. regidor delegat d’Hisenda, de 
data 15 de novembre, que diu exactament: “desestimar la reclamació presentada per 
la Sra. Ana Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal d’Oliva, contra 
l’acord del ple de la corporació de data 29 de setembre de 2011, sobre l’aprovació 
de  la  modificació  pressupostària  per  suplements  de  crèdits  S01/2011.  Segon, 
aprovar definitivament la modificació pressupostària per suplements de crèdits, de 
100.000  euros.”  Aquesta  proposta  va  anar  a  dictamen  de  la  comissió,  i  per 
unanimitat es va dictaminar desfavorable.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Perdó, per unanimitat no. Gent d’Oliva es va abstindre, el 
que passa és que no consta en el dictamen. Jo ja li ho vaig apuntar a la tresorera, i  
em va dir que l’important era l’acord plenari.”

 Sr.  secretari  accidental: “Bé.  La  comissió  va  emetre  dictamen  en  contra  de  la 
proposta. Al ple s’han de portar els assumptes amb el dictamen; però la llei permet 
perfectament portar dictàmens en contra; no hi ha cap llei que ho impedesca. En 
conseqüència,  l’Alcaldia,  que és  qui  fa  l’ordre del  dia,  torna a  portar  ara  al  ple 
aquesta  mateixa  proposta,  i  s’adverteix,  cm  s’ha  fet,  que  hi  ha  un  dictamen 
desfavorable. Qui vote a favor de la proposta aquesta es desdirà, o canviarà el vot 
que havia fet en la comissió.”

 Sra. alcaldessa: “Qui vota a favor, està a favor de la modificació, per si així queda 
més clar.” 

El Ple de l’Ajuntament,  per majoria,  amb el vot favorable dels regidors Sr.  Aparisi 
Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Morera  Romaguera,  Sr.  Sánchez  Gámez,  Sr.  Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, 
Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  Sr.  Salazar 
Cuadrado, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (15 vots favorables: 7 del 
Grup  PP,  5  del  Grup  Bloc-Compromís,  2  del  Grup  Proyecto  Oliva,  i  1  del  Grup 
Municipal Gent d’Oliva), i el vot en contra dels regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, i Sra. Morell 
Gómez (6 vots en contra del Grup Socialista Municipal d’Oliva), acorda: 

Primer.- Desestimar  la  reclamació presentada per  Ana Morell  Gomez,  portaveu del 
Grup Socialista Municipal d'Oliva contra l'acord del Ple de la Corporació d'Oliva de 
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data 29 de setembre del 2011 sobre l'aprovació de la modificació pressupostària per 
suplement de crèdits S/01/2011.

Segon.- Aprovar definitivament la modificació pressupostària per suplement de crèdits 
S-01-2011, açò és:

SUPLEMENT DE CRÈDITS
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST 
DEFINITIU

45930.6090077 Aigua Blanca 4.- Inversió 
Nova INF. /B. Naturals 

0 939.557,64 100.000,00 1,039.557,64
TOTAL AUGMENTS

100.000,00

BAIXES:
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST 
DEFINITIU

15168. 6090077 Honoraris  Redacció 
projectes.-  Inversió  Nova 
INF. /B. Naturals

0 321.253,56 30.000,00 291.253,56

94300. 7500077 Transf. Administracions 
públiques.- Transf. CCAA 0 74.014,57 70.000,00 4.014,57

                                  TOTALS DISMINUCIONS  100.000,00

Tercer.-  Publicar  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  el  resum per  capítols  de la 
modificació definitivament aprovada.

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

 Sr. Fuster Mestre: “Si  em permet,  per  coherència amb el que vam votar  en el 
plenari de 29 de setembre, hem repetit el mateix vot.”

SETZE.  ORDENANÇA  REGULADORA  DE  L’OCUPACIÓ  DEL  DOMINI 
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES I ALTRES OCUPACIONS VINCULADES 
A ESTABLIMENTS MERCANTILS.  PROPOSTA DE SUSPENSIÓ PARCIAL 
DE LA SEUA APLICACIÓ I MORATÒRIA.

Vista  la  proposta  que  presenta  el  regidor  de  Vicente  Morera  Romaguera,  sobre 
l’assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal:
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“Vista l’entrada en vigor de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic 
amb terrasses de taules i cadores i altres ocupacions vinculades a establiments mercantils, de 
2011.

Vista  la  disposició  transitòria  que  estableix  “Vist  que  en  l'article  tercer  es  prohibeix  amb 
caràcter general la instal·lació d'estructures per a cobrir les terrasses ancorades al paviment, es 
concedeix  un  termini  de  deu  mesos,  comptats  a  partir  de  l'entrada  en  vigor  de  la  present  
ordenança, o siga fins el 31 d’octubre de 2010, amb la finalitat que es procedesca a la seua 
completa retirada i reposició de la via pública al seu estat anterior amb la finalitat d'adaptar-se a 
la normativa continguda en el present text.”

Atesa la situació econòmica actual per la qual travessa el sector de l’hostaleria amb l’agreujant 
de la llei antitabac, que va entrar en vigor amb posterioritat a l’ordenança al·ludida.

Vist el dictamen de la Comissió de Foment Econòmic de data 28 d’octubre i de 1º de novembre.

PROPOSE al Ple de l’Ajuntament que adopte l’acord que tot seguit s’indica:

Primer.-  Declarar  suspesa  l’aplicació  de  l’article  tercer  i  de  la  disposició  transitòria  de  
l’esmentada ordenança, pels motius adduïts en la part expositiva, per estudiar  l’article 3.1 i  
concdir una moratòria de 6 mesos.

Oliva, 21 de novembre de 2011. Vicente Morera Romaguera. Rubricat.”

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

 Sr.  secretari  accidental: “He de  puntualitzar,  abans  d’entrar  en  el  debat  de  la 
qüestió, que en aquest tema no es porta al plenari un dictamen formal. Amb tot i 
això, llegides les actes de la Comissió de Foment Econòmic, de 28 d’octubre i de 10 
de novembre,  i  en aquesta  última,  aquesta  proposta   que presenta el  regidor  Sr. 
Morera, sí que es va dictaminar en la comissió, de forma desfavorable, però s’ha 
dictaminat;  per tant, encara que formalment no  apareix un dictamen sí que s’ha 
d’entendre  complit  el  tràmit,  que  ha  estat  vist  i  s’ha  emés  dictamen.  I  segona 
puntualització.  Açò  és  una  proposta  no  de  modificació  de  l’ordenança,  sinó  de 
declarar la suspensió temporal  d’un dels seus articles,  per a estudiar-lo,  i  per un 
període  de  sis  mesos.  Per  tant  no  se  segueix  el  mateix  tràmit  que  segueix  una 
modificació  d’ordenança,  d’aprovació  inicial,  exposició  pública  i  aprovació 
definitiva.  Simplement  l’ajuntament  està  perfectament  legitimat  per  a  suspendre 
temporalment un article per poder-lo estudiar.”

 Sr.  Pi  Aparici: “El  Grup  Popular  en  el  govern  entén  que  aquesta  part  de 
l’ordenança municipal, convindria estudiar-la i millorar-la. En principi perquè quan 
es va aprovar en setembre de l’any passat, la disposició final  diu que ha d’entrar en 
vigor l’1 de gener de 2011. Tenim també la mala sort que l’1 de gener de 2011 

Pàgina: 79



entrava la llei antitabac; és una normativa general, de caràcter estatal, que òbviament 
hem de contemplar tots. Pensem, amb caràcter social i econòmic, que la gent que ha 
d’estar  en  el  carrer  hem de  procurar  que  tinguen  les  garanties  de  salubritat  en 
general. Veiem en aquesta ordenança menor, encara que siga municipal hauria de 
respectar  i  estar  coordinada   amb la  llei  antitabac,  que en  els  primers  punts  de 
l’edicte,  l’esperit  que mou l’ordenança  municipal  era  “condicions  de seguretat,  i 
harmonitzar  l’activitat  hostalera.”  Doncs bé,  si  no es  fa  una moratòria  al  nostre 
entendre,  que ací  es  diu de transformar  les  terrasses  ancorades  en  elements  que 
puguen ser fixes per un sobrepes, que aquest assumpte no quedaria gens clar com a 
condicions de seguretat  en aquest moment, perquè hi ha elements de la naturalesa 
que no podrien garantir, millor que l’ancoratge, aqueix pes; i a més aqueix informe 
per a demostrar que aqueix sobrepes donaria garanties, s’hauria d’emetre un informe 
per algun enginyer, i  en aquest moment de dificultats econòmiques,  justament al 
gremi  de l’hostaleria li interessa que la clientela,  si no pot estar dins per la llei 
antitabac  almenys que estiga fora,  però també amb garanties  de  salubritat;  i  de 
seguretat ciutadana, per suposat. Pensem que de cara a aquest hivern, i de cara a les 
dificultats  econòmiques  que  hi  ha,  l’equip  de  govern  és  sensible  a  les 
reivindicacions   del  col·lectiu  Gastroliva,  que és  majoritari  a l’hora d’acollir,  de 
donar paraigua a la major part de bars i restaurants de la localitat.”

 Sra. Ibiza Cots: “Abans de tot, dir que m’agradaria adreçar-me als afectats en el 
punt que anem a tractar, i demanar-los que no traguen conclusions abans que puguen 
explicar-los la nostra visió de com s’ha tractat i s’ha portat aquest tema. Des del meu 
partit polític, des del Bloc, som molt conscients de la situació per la qual passa el 
sector de l’hostaleria; i la resta de sectors, també; i molta gent. I vull que els quede 
clar que des del Bloc estem a favor de les terrasses. I ho dic perquè aquest matí han 
vingut al despatx del Bloc certs representants de bars, acusant-nos que nosaltres no 
volíem les terrasses. I passe i m’adrece al Sr. Morera, perdone que m’adrece a vosté, 
però com a  president  de la  meua comissió  considere  que he  de fer-ho,  perquè 
moltes vegades açò ho hem parlat, i no una sinó dos, i en reiterades ocasions vosté 
m’ha dit que no és polític; jo li dic que sí; que vosté és polític, i si no ja em dirà què 
fa en aquest plenari. És a dir, vosté és un polític, però és un polític dolent. Ha fet 
demagògia,  i  ha  disfressat  una  mentida  de  la  veritat.  I  ha  portat  al  gremi  de 
l’hostaleria a enfrontaments, no només amb el Bloc sinó també entre ells, perquè sap 
Sr. Morera, ja li ho vaig dir ahir, hi ha molts bars que no estan d’acord ni que es 
prorrogue, ni que es canvie aquesta ordenança. I li recorde; en acta extraordinària de 
28 d’octubre,  aprovada també per vosté,  28 d’octubre,  sessió extraordinària,  i  la 
disposició  transitòria  finalitzava  el  31  d’octubre,  tres  dies  abans  sessió  de  la 
comissió extraordinària, vosté no tenia clar ni el que volia. I diu, “Vicent Morera 
exposa  que  hi  ha  molta  gent  que  ha  vingut  a  demanar  temps  per  llevar  els 
ancoratges, i per tant demana una moratòria de sis mesos per retardar aquest procés. 
Si després veiem que no es pot modificar, aleshores els fem llevar els ancoratges.” 
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D’entrada vosté demana sis mesos, però no diu exactament quina és la seua intenció, 
que era la de modificar l’ordenança. Que està bé, és legítim; vosté pot modificar 
l’ordenança, intentar modificar l’ordenança. Aquesta ordenança, com ens ha dit el 
sr.  Pi,  ordenança  municipal  reguladora  de  l’ocupació  del  domini  públic  amb 
terrasses de taules, i altres ocupacions vinculades a establiments mercantils, es va 
aprovar per unanimitat, en ple de 24 de juny de 2010, per tots els partits polítics; 
treballada  amb  l’associació  d’hostalers,  i  publicada  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província de València en novembre de 2010; data a partir de la qual entra en vigor, 
excepte l’aplicació de la disposició transitòria, que donava un termini per retirar els 
ancoratges de terra, primer de sis mesos, i que després, a petició també del gremi de 
l’hostaleria,  passa  a  deu  mesos.  Aquesta  ordenança  fou  necessària  a  causa  del 
creixement urbanístic de la ciutat d’Oliva, creixement que requeria d’un control de 
l’espai  públic,  i  que  perseguia,  com ha  dit  el  Sr.  Pi,  tres  objectius;  millorar  el 
paisatge urbà, les condicions de seguretat, de seguretat ciutadana, que vosté sap que 
en molts llocs no s’ha complit, i harmonitzar; i no rebentar i crear hostilitat entre 
hostalers; perquè n’hi ha molts, ja li dic, que no estan d’acord que aquesta ordenança 
no es prorrogue i que no es canvie. Dos comissions portem parlant d’aquest tema, 
una  ordinària,  i  una  extraordinària.  És  vosté  persistent,  ho  reconec.  Persistent  i 
reiteratiu,  però també malfeiner.  Vosté diu que busca consens entre les diferents 
forces polítiques d’aquest ajuntament, però no porta ni un sol paper per escrit amb 
cap proposta coherent per poder modificar, si és que volia, l’ordenança. Perquè volia 
modificar l’ordenança. Vosté està ara en el govern, i ja està fora de  termini; vosté 
està  incomplint,  la  disposició  transitòria  ja  s’ha  acabat.  Podria  haver  fet  igual. 
L’única cosa  que se li demanava i se li preguntava en totes les comissions era quina 
era la seua intenció final, per saber exactament què volia vosté i si realment volia 
canviar  l’ordenança,  posar-se  a  treballar  en  aqueix  sentit,  perquè  és  legítim que 
vosté ho intente. Vosté Sr. Morera, no ha fet bé els deures, i s’ha posat davant d’un 
grup de persones com a gran defensor de causes perdudes, i ha fet demagògia. Ha 
tractat  aquest  grup d’afectats  amb intenció  partidista,  i  fent  política;  és clar  que 
política dolenta. Si vosté volia canviar, modificar total o parcialment l’ordenança el 
que havia de fer vosté ja ho sap; no? Portar per escrit els punts que volia canviar; 
portar  informes,  com  diem  contínuament  ací,  informes  de  tècnics,  de  tècnics 
d’Urbanisme,  de  tècnics  d’Infrastructures,  de  tècnics  d’Indústria,  etc.  però  vosté 
això no ho ha portat, i se li va demanar. Se li va demanar que portara informes; 
només ha portat els informes   dels 18 bars que tenen ancoratges al terra. I no ha 
sigut un informe, ha dit els bars que tenen aquesta problemàtica. Quants bars hi ha a 
Oliva, Sr. Morera? Ho sap? Jo també ho sé; ja li ho vaig dir per escrit, també, cosa 
que vosté a mi, ni a la Comissió de Foment no ha portat absolutament res per escrit,  
li vaig demanar per escrit que portara tot els informes que calia portar. No només jo, 
la resta de gent també li ho va demanar. No ha portat cap informe. Continue, perquè 
el que sí que ha fet és, tres dies abans d’acabar el termini de la disposició transitòria, 
i en sessió extraordinària, sense cap informe tècnic, i amb caràcter d’urgència, ha 
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presentat una pròrroga. En primer lloc, jo crec que les seues intencions, ni són tan 
pures, ni són tan innocents com vosté ens vol fer creure. A vosté no l’ha portat ací 
cap tema econòmic que pateix l’hostaleria, ni cap tema social com em va dir ahir. 
Perquè tots els  bars que hi ha a Oliva, tots,  no estan en la mateixa situació que 
aquestos bars que tenen els ancoratges a terra; cosa que també és important a tindre 
en compte. Nosaltres   no estem en contra que treballen aquestos bars,  però el que sí 
que volem és que, d’alguna forma, s’aplique un criteri; i un criteri que a més a més 
contemple  a  tots  per  igual.  Vosté  sap  que  des  que  vosté  està,  i  estic  jo,  estem 
aprovant terrasses subjectes a una condició, i la condició és que el dia 31 d’octubre 
havien  de  tindre  llevats  els  ancoratges.  Moltes  d’aquestes  terrasses  no  tenien 
ancoratges, i no els han posat, perquè sabien que els havien de llevar.  Aleshores, si 
aquestos senyors no l’han posada, perquè estaven acollits a una condició, que era 
que havien de llevar els ancoratges a 31 d’octubre, sí que veuen amb mals ulls que 
hi haja persones que tinguen megaterrasses amb ancoratges a terra, i que quan plou 
com vosté diu, per salubritat,  i com diu el Sr. Pi, aquestos senyors sí que poden 
tindre els clients ben tancadets, cos que a més s’hauria de mirar la llei, perquè si 
tanquen  tres  parts  d’una  megaterrassa  significa  que  ja  no  estan  complint  la  llei 
antitabac,  que  només  permet  tancar  dues  parts;  però  és  que  vosté  només  té  en 
compte la posició de divuit persones, que són molt respectables, i des del meu grup 
també volem ajudar aquesta gent, però no creant greuges comparatius. Vosté  sap 
que per escrit li ho he donat en les comissions, a més d’altres postures que també 
considere que són importants, com per exemple, ahir molt bé va vindre a parlar amb 
mi perquè buscava un consens, i jo li vaig preguntar què pensava fer en cas que 
l’obra que ve a la vorera de sant Francesc, a la raconada de les Ermites, el bar que hi 
ha allí  que té ancoratges al  terra,  jo li  vaig dir que estava posant per davant els 
interessos privats als públics.  Vosté em va dir que no, que els llevaria, que llevarien 
els ancoratges; no?”

 Sra. alcaldessa: “Agrairia, Sra. Imma Ibiza, per favor, que vaja reduint. Porta 14 
minuts d’intervenció. Per favor, reduesca un poc.”

 Sra. Ibiza Cots: “Simplement dir-li que els criteris que vosté està seguint han de ser 
per a tots iguals, i no per a uns quants.”

 Sr. Morera Romaguera: “Per al·lusions en primer lloc, vull dir-li a vosté que a mi 
segons em van dir que portara informes tècnics, de quantes terrasses hi havia en 
aquest moment. I després, quins informes tècnics volen vostés si aqueixes terrasses 
ja estan aprovades? Si aqueixes terrasses són legals, quins informes tècnics vol vosté 
ara? Cap. Els informes tècnics ja es van presentar en el seu dia, les terrasses, quan es 
van posar, en el seu moment. perquè aqueixes terrasses estan autoritzades. I després, 
i  a  banda  del  que  vosté  diu,  la  meua  intencionalitat  sempre  ha  sigut  suspendre 
l’article  3.1,  per  quin motiu?  Per  tres  motius.  Per  una situació  que és  legal  per 
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l’entrada  de  la  llei  antitabac.  És  a  dir,  l’ordenança  que  s’aprova  el  dia  30  de 
setembre de 2009, és anterior a la llei antitabac. Aleshores, en primer lloc hem de 
tindre la consideració que entra la llei antitabac, i que els bars perden la potestat que 
tenien que els seus clients pugueren fumar dins, i necessiten crear terrasses exteriors. 
Totes les terrasses són positives, les tancades i les obertes; hem de tindre sempre 
aquesta consideració; si hi ha lloc per posar terrasses tancades, per què no? Aqueixa 
la primera. Després, el que és llevar els ancoratges, jo sempre m’he oposat a llevar-
los,  i  per  això  vull  estudiar  l’ordenança  aqueixa.  Per  què?  Per  una  situació 
econòmica amb motiu de la crisi que hi ha hui en dia. Aleshores, aqueixa decisió no 
és política, Sra. Imma, no és política, és una qüestió econòmica; econòmica perquè 
ara  vosté  lleva  els  ancoratges,  molt  bé,   agarrem  l’ordenança  i    executem 
l’ordenança, ancoratges fora, contrapesos i lios i contes; però a banda d’això s’ha de 
fer un projecte tècnic; això val diners. I a banda d’això, aqueix projecte tècnic, no sé 
si vosté s’ho ha estudiat, ha de passar pel col·legi d’arquitectes; ho sap? A banda 
d’això, el projecte s’ha de renovar cada any.  Això és la segona part; la tercera és la 
part estacional, que anem cara  a l’estació hivernal; aleshores, si vosté lleva aqueixes 
terrasses descobertes dels bars, van encara més a la crisi. La quarta, una situació de 
seguretat que  hi ha hui en dia en aqueixes terrasses. I a banda d’això, el que vull és 
llegir el que és l’article  3.1, perquè vostés vegen  que quan es va consensuar això, jo 
no  sé,  respecte  les  decisions  dels  polítics  d’aquell  moment,  però  si  vosté  mira 
l’esperit de l’ordenança, va en contra d’aqueixes  terrasses, i li ho llegiré perquè no 
té pèrdua, ni deixalla “Les instal·lacions o estructures que es puguen utilitzar per a 
cobrir les terrasses podran subjectar-se per mitjà de sistemes que es recolzen sobre 
el paviment, però en cap cas podran ancorar-se. D'esta manera, en principi i amb 
caràcter  general,  es  prohibeix  la  instal·lació  d'estructures  que  cobresquen  les 
terrasses que es fixen o ancoren al paviment. –això és l’esperit de l’ordenança– Les 
instal·lacions  que  es  recolzen  sobre  el  paviment  normalment  seran  del  tipus 
prefabricat.” És a dir, ombrel·les: tipus prefabricat són les ombrel·les; vosté què vol 
ara que anem a ombrel·les? Doncs li diré una cosa, que nosaltres ací vam començar, 
però darrere de nosaltres hi ha moltes més poblacions que estan autoritzant aqueixes 
terrasses  ancorades  a  terra;  i  és  Piles;  a  banda  de  Piles,  tenim  Vilallonga, 
Bellreguard, Palma de Gandia, el Verger, i si vol que li’n diga li puc dir d’ací a 
demà; però és que anem a continuar amb la lectura “Portaran contrapesos adequats i 
aniran muntats  directament  al contrapés,  de manera que garantesquen el seu bon 
comportament davant del vent.”  Ombrel·les una altra vegada. És a dir, vostés el que 
volen és llevar definitivament,  emparant-se en una ordenança, llevar les terrasses 
que estan tapades. I això,  hui,  amb la crisi  que tenim i amb la llei  antitabac,  és 
inviable. I jo no dic cap mentida. Sempre he dit moratòria sis mesos, i estudiar el  
que és l’article 3.1 d’aquesta ordenança.”

 Sr.  González  Martínez: “Anem  a  vore,  Sr.  Morera,  nosaltres  en  cap  moment 
pretenem que els coberts, els tendals, les terrasses, es lleven, sinó, ja ha llegit vosté 

Pàgina: 83



l’esperit de l’ordenança, que no s’ancoren a terra; però el que li hem dit, i li ha dit la  
Sra. Ibiza, és una  cosa clara. Ha esperat vosté a quan no hi havia temps material per 
poder complir amb aqueixa disposició transitòria, per tirar endavant la modificació, 
o per demanar més temps per modificar la disposició transitòria; si vosté haguera fet 
la feina quan li pertocava, i com li pertocava, vosté hauria portat la feina, abans que 
s’acabara aqueixa disposició transitòria, que tenia cinc mesos per davant des que va 
accedir al govern, hauria portat ja a debat i discussió quina era la seua proposta per a 
modificar l’ordenança. Que ja li ho ha dit la Sra. Ibiza, és perfectament legítim que 
vosté vulga canviar l’ordenança; i nosaltres estem disposats a revisar-la, si cal. Però 
vosté no ha fet la feina quan tocava. Vosté, quan tocava no l’ha feta; i per tant ara el 
que crearà, i és això el que intentem dir-li, entre els bars que demanen terrassa a la 
nostra ciutat. Efectivament crearà un greuge comparatiu; perquè vosté sap que hi ha 
bars que estaven esperant al  fet que s’acabara aqueixa disposició transitòria;  què 
passarà quan la disposició transitòria, que ja s’ha acabat; ara les noves sol·licituds 
que entren i que demanen terrasses amb les mateixes característiques; què passarà?”

 Sr. Morera Romaguera: “Una altra volta, per al·lusions, he de dir que aqueixes 
terrasses, de moment hi ha una ordenança feta. Per culpa d’aquesta ordenança s’han 
d’adaptar a la nova normativa; per això el que jo vull, primer de tot, és suspendre 
aquesta  ordenança, i estudiar-la. Vore on volem anar. Si volem   terrasses que en 
ploure se n’han d’entrar tots dins dels establiments, perquè aqueixes terrasses a la 
millor no poden ocupar la via pública, no poden col·locar-se en el lloc, o si volem 
tindre unes terrasses consolidades, perquè el que són les persones que les ocuparan 
estiguen  dins  d’aqueixes  terrasses  ubicades  i  situades  davant  de  qualsevol 
esdeveniment atmosfèric. I després he de dir-li una altra cosa també, que se m’havia 
oblidat  abans.  La situació  dels  bars d’Oliva,  tenim 154 bars  a  Oliva;  hi  ha 109 
terrasses, i hi ha 18 terrasses ancorades; dirà vosté que això és insignificant, però 
aqueixes 18 terrasses tenen una legalitat; i aqueixes 18 terrasses tenen el suport i 
recolzament de Gastroliva; Gastroliva és l’associació que representa a una part dels 
bars d’Oliva, el 57% de bars d’Oliva. Simplement era dir-li això.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres, Proyecto Oliva, recolzarem la proposta que hi haja 
una moratòria. Creiem que en circumstàncies especials, com és aquest cas, s’han de 
prendre decisions especials, o decisions extraordinàries. Fa poc hem vist que s’han 
modificat  ordenances,  per  cert  de  pujada  de  taxes,  i  no  hi  ha  cap  problema 
d’aprovar-ho suspendre-ho, o modificar-ho. Pense que en aquest moment, només pel 
fet que Gastroliva estiga dient-li a aquesta corporació que la situació és greu, que la 
situació comporta parar un poc i pensar, pense que pel simple fet que una associació 
d’hostaleria, que és la que representa el sector ací a Oliva, ho demane públicament, 
seria més que suficient   per a almenys parar i pensar si l’associació ho diu de forma 
gratuïta, o ho diu per alguna raó. Jo sóc partidari que els ancoratges, no sé si estem 
debatent la seguretat, l’estètica, el fet de no destrossar el paviment, totes aqueixes 
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coses són molt importants, però el nostre poble ha tingut ancoratges els últims 25 
anys, o 30 anys; el fet que es demore l’aplicació d’aquest article en aquest moment 
tan greu que estem passant l’hostaleria d’Oliva, no crec que això supose trencar-li la 
vestimenta a ningú. Anem a parar, anem a parlar amb el sector, i em fa igual que 
siguen  18,  o  28.  Efectivament  Yolanda  Pastor,  que  estava  en  la  Comissió  de 
Foment, va demanar l’informe per saber realment a quants bars afectava. Per tant, 
igual ens fa que siguen 18,l o 28. Són empreses d’Oliva, i és prou, i suficient que 
això, aqueixa mesura els perjudicarà, com per a mínim mantindre-la en suspens. És 
més, i ho dic a expenses que es puga interpretar com es vulga; sis mesos no és temps 
suficient. D’ací a sis mesos, el mateix problema estarà sobre la mesa. Per tant, sí que 
demane  una  moratòria,  però  que  siga  una  moratòria  fins  que  l’ajuntament,  la 
corporació,  juntament  amb  l’associació,  juntament  amb  el  Consell  Local  de 
Turisme, que algun paper a dir en tot aquest assumpte, per això estan els consells; 
fins que es prenga una decisió i es raone definitivament quan s’ha d’aplicar aquest 
article. Per tant nosaltres recolzem que continuen ancorades. I és més li diem que 
volem que es  pense  detingudament  si  el  que estem parlant  hui,  d’ací  sis  mesos 
continuarà plantejant-se, perquè la situació de crisi dels bars no és per a dos, ni tres, 
ni quatre mesos, ni la temporada d’hivern; és per a més temps. Així que demane, per 
responsabilitat,   ala corporació que hi tinga en compte; i nosaltres, de moment la 
moratòria la recolzarem, però sí que demanaríem més temps per tal que el sector 
puga, juntament amb l’ajuntament, treballar.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que estem davant d’una problemàtica que és 
salvable,  és  totalment  salvable.  Complicada,  perquè  és  evident  que  hi  ha  una 
ordenança que es va aprovar en el seu moment; hauria d’haver entrat en vigor l’1 de 
gener d’enguany, que es va aplicar una moratòria de sis mesos, i després quatre més, 
en fan deu. Però també és evident que com s’ha dit ací, la crisi ha anat en augment, 
la situació és cada vegada més difícil, hi ha una llei antitabac que ha entrat en vigor i 
ha complicat més la cosa, i per tant la situació és cada vegada més complicada per 
als empresaris del sector. És evident que s’haurà de vore si la decisió que prendrem, 
jo  pense  que  deu ser  la  més  ajustada  en  la  mesura  del   possible  als  interessos 
d’aquells que administren els seus diners, i en aquest cas és la gent del sector de 
l’hostaleria, i per tant crec que no seria qüestió que ens caigueren els anells si en 
aquest moment aprovem  una moratòria de sis mesos per a estudiar com i de quina 
forma ens hem d’aplicar, de la millor forma possible perquè tots eixim guanyant, 
sobretot   aquelles  persones  que  es  dediquen  al  sector;  per  tant,  és  evident  que 
necessitem del  consens,  de   l’ajuda  de  tots,  dels  grups  polítics,  dels  tècnics  de 
l’ajuntament,  perquè a partir  d’ara es  busque la  millor  solució possible,  aqueixa 
solució que faça que tots puguem estar satisfets d’una ordenança que hui, a causa de 
les conseqüències que hem comentat, de crisi i altres, la veritat és que no s’ajusta del 
tot a la realitat dels empresaris del sector. Crec que és el moment, independentment 
d’allò  que  vam  aprovar  per  unanimitat,  que  és  veritat  que  es  va  aprovar  per 
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unanimitat, però crec que tot ha derivat a una situació més complicada, com he dit.  
Per tant  jo vull en aquest moment demanar també, per part de Gent d’Oliva, que 
s’aplique una moratòria de sis mesos, i que s’estudie el sistema que es puga aplicar; 
i espere que durant aquestos sis mesos puguem arribar a un consens i sobretot a una 
solució que a tots beneficie i contente. Tampoc és qüestió d’estendre’m més, i en 
aquest cas votaré a favor de la moratòria.”

 Sra. Morell Gómez: “A mi m’agradaria esclarir que en l’any 2010 jo era regidora 
d’Activitats, i per tant l’encarregada de portar a termini, d’executar, i de fer aquesta 
ordenança.  M’agradaria  fer  una anàlisi  retrospectiva  de com es  va desenvolupar 
aquesta necessitat, la necessitat de tindre una ordenança, i com es va portar a terme 
el procés. Es va detectar que hi havia una necessitat perquè fins ara s’atorgaven les 
llicències  i  s’autoritzaven  les  terrasses  per  voluntat  i  per  una  qüestió  merament 
política;  és a  dir,  els  polítics  que anaven a la  Comissió de Foment  eren els  qui 
dictaminaven i donaven autorització a una terrassa sí, o a una terrassa no; perquè no 
hi havia cap ordenança que regulara per què a una sí que se li atorga, i en quines 
condicions,  i  per  què  a  altres  no.  Jo  no  estic  a  favor  que  les  autoritzacions 
depenguen de voluntats polítiques, perquè hui potser que estiga un, i demà estarà 
governant un altre partit; i jo crec que això, hui en dia, no es pot tolerar, i això ha 
d’estar  regulat.  Què  buscàvem amb una nova  ordenança?  Buscàvem millorar  el 
paisatge  urbanístic,  buscàvem  millorar  les  condicions  de  seguretat,  harmonitzar 
l’activitat hostalera i turística, i per tant el que buscàvem és augmentar la qualitat 
dels nostres establiments. Per què vam decidir si volíem o no els ancoratges? Jo 
sempre ho he manifestat i ho manifestaré ací; és un tema de seguretat. Què passaria 
en una finca si hi ha un incendi, vénen els serveis d’extinció i han de posar un llit 
inflable i les persones hagueren de botar del seu edifici, o dels seus balcons, als llits 
inflables?  Que no podrien fer-ho.  No podrien fer-ho perquè aquestes  estructures 
estan  ancorades  a  terra  i  no  es  poden  desmuntar.  Aqueix  és  l’argument  que  jo 
sempre  he  mantingut  i  que  mantinc  a  dia  de  hui.  Com va  ser  el  procediment? 
Intentaré fer-ho curt per no allargar aquest debat. El 14 d’abril es va trametre un 
esborrany de l’ordenança a l’associació d’hostaleria Gastroliva. El dia 29 d’abril de 
2011, des de Gastroliva ens trameten una série d’al·legacions per a estudiar-les en la 
Comissió de Foment  Econòmic,  i  ens  diuen “agraïm de bestreta  la  seua atenció 
abans d’aprovar l’ordenança en la Comissió de Foment Econòmic de l’Ajuntament 
d’Oliva, per haver considerat oportuna l’opinió dels empresaris hostalers locals en la 
redacció del document final,  ja que el  diàleg entre  les parts  i  el  consens és una 
garantia per as qualsevol tipus d’acció que concerneix a l’administració pública, a 
l’empresari local, i a la ciutadania.” Nosaltres comptem amb Gastroliva. En aquest 
període, tant Gastroliva, com altres establiments, presenten les seues al·legacions a 
aquesta ordenança. Què passa en setembre? El mes de setembre tenim una reunió 
amb Gastroliva, en aquesta reunió l’ajuntament, a petició de Gastroliva, reconsidera 
la seua postura i rectifica alguns punts de l’ordenança; i m’agradaria dir quins punts 
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són els que considera l’ajuntament. Decideix considerar l’al·legació de Gastroliva 
pel que fa a la prohibició que apareixia en l’ordenança general de l’ús de finestres 
per al consum en les voreres. Això en l’esborrany inicial estava totalment prohibit, i 
nosaltres, a petició de Gastroliva ho vam considera i es va eliminar de l’ordenança. 
Considerar  l’al·legació formulada per Gastroliva respecte d’això,  de la prevenció 
prevista  en  l’ordenança  sobre  l’aforament  de  les  terrasses.  En  el  tema  dels 
aforaments també es va reconsiderar, es va considerar l’al·legació de Gastroliva, i es 
va canviar l’ordenança.  Considerar en part l’al·legació sobre això,  respecte de la 
prohibició que conté l’ordenança pel que fa a la instal·lació de plafons informatius 
de menús en la via pública. També vam reconsiderar aquestos punts. Això no hi 
havia  cap  impediment  que  l’ajuntament  ho  rectificara  i  puguérem  arribar  a  un 
consens; no hi havia problema. Es considera l’al·legació sobre això, en el supòsit 
tipificat  com a infracció greu en el punt 8, apartat  b, la col·locació d’aparells de 
reproducció d’imatge i so. En un principi consideràvem que no es podia reproduir, 
no  podien  tindre  col·locació  de  mitjans  reproductors  en  la  via  pública  i  en  les 
terrasses, després es va reconsiderar, que haurien de tindre un permís, perquè de 
vegades  hi ha esdeveniments, de futbol o del que siga, que evidentment s’havia de 
reconsiderar i sí que es podia autoritzar;  no hi havia cap problema. Es considera 
parcialment l’al·legació formulada per la qual s'amplia de 6 a 10 mesos el termini 
d'adaptació a l'ordenança. En un principi, encara que entrara en vigor l’1 de gener, el 
termini que s’havia proposat per part de l’ajuntament era que entrar en vigor als sis 
mesos, és a dir que tenien sis mesos per a llevar els ancoratges; reconsiderem la 
nostra postura, i els donem deu mesos. Bé. Jo crec que queda clar que nosaltres sí 
que tenim predisposició; i en aquell moment jo, com a regidora d’Activitats, sí que 
tenia  molta  predisposició perquè arribàrem a un consens.  El  dia  30 de setembre 
s’aprova definitivament l’ordenança de l’ocupació de la via pública amb terrasses, 
taules  i  cadires.  Jo  recorde  que  en  aquella  reunió  del  mes  de  setembre  amb el 
col·lectiu  de  Gastroliva,  després  de  considerar  aquelles  al·legacions  que  sí  que 
podíem tindre en compte, i vam desestimar les que no es podien considerar, al remat 
vam preguntar, llum verda? I ells van dir, llum verda. És a dir que havíem arribat a 
tindre  una  ordenança  consensuada,  per  unanimitat  política,  i  consensuada  amb 
Gastroliva;  havíem aconseguit  un  consens  total;  i  això  es  va  manifestar  perquè 
políticament  vostés com a Partit popular també van votar a favor. Això no és tot. 
Després ve el govern central, i anuncia la llei antitabac. Davant la preocupació del 
sector  hostaler,  en  el  mes  de  gener  vam tindre  una  reunió,  jo,  com a  regidora 
d’Activitats, i el regidor de Comerç d’aquell moment, David González. Arribàrem a 
prendre una série de mesures, per fer més fàcil, o perjudicar el menys possible al 
sector hostaler. Què consensuem? Que el certificat de solidesa de les estructures de 
les terrasses no es revise anualment, i no es porte cada any sinó cada cinc anys. Jo 
em vaig  preocupar  de  saber  quin  preu  tenia  aqueix  certificat;  vaig  preguntar  a 
determinades  empreses  tècniques  perquè  em  digueren  aproximadament  quin  era 
l’import en què es movia això, i ens van dir que estava al voltant de 150 euros. 
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També ens demanen el tancament dels laterals de les estructures. Nosaltres vam dir 
que no hi havia cap problema. Deixem que es tanquen dos laterals, perquè la llei 
antitabac permet el tancament de dos, si se’n tanquen tres són espais tancats i no es 
pot fumar; i nosaltres cedim, sense cap problema, perquè l’última cosa que volem és 
que  isquen  perjudicats  els  nostres  establiments  hostalers.  Tots  coneixem  la 
importància, i més encara en moments de crisi; i no ha hagut cap problema. Per tirar 
enrere, per rectificar, i per ajudar en el que podem. I en el plenari de 27 de gener, es 
modifica l’ordenança. En resum, hem aconseguit  una ordenança consensuada que 
entra  en  vigor  l’1  de  gener,  hi  ha  un  termini  de  deu  mesos  per  a  eliminar  les 
estructures que estan ancorades, i substituir el sistema d’atornillat per contrapesos. 
Què ha passat ara? Que ha hagut un canvi de govern, i ara vostés han de fer complir 
aquesta  ordenança.  Supose  que  és  molt  fàcil   quan  el  Partit  Popular  estava  en 
l’oposició, votar a favor d’aquesta ordenança, ara que està en el govern, es posen la 
jaqueta d’estar en el govern, la jaqueta de bons, i com no volen donar la cara i fer 
complir una ordenança, que el seu grup va votar a favor quan estava en l’oposició, 
perquè en aquell moment qui donava la cara era qui governava, i no el Partit Popular 
que estava en l’oposició,  un partit  polític  ha de ser responsable,  i  no canviar  la 
jaqueta en funció de si està en l’oposició, o si està en el govern. Després, va portar el 
Sr. Morera a la Comissió de Foment Econòmic, a mi me la va dir personalment, que 
era que l’ordenança s’aplicara, o els ancoratges es permetien a aquells establiments 
que ja  el  tenien,  però  a  les  noves  peticions  que es  demanara  que no estigueren 
ancorats; jo li vaig dir que no. Uns sí, i altre son, nosaltres no anàvem a consentir-
ho. I m’agradaria Sr. Morera que em contestara, què passa amb aquells establiments 
que  sí  que  han  complit  l’ordenança  en  temps  i  forma?  Als  qui  compleixen  la 
legalitat  els  perjudiquem,  i  als  qui  no,  els  premiem.  Això  nosaltres  no  ho 
consentirem. I ara sí que li pregunte; si ara, en aquestos moments, hi haguera cap 
accident en alguna terrassa, qui seria responsable? L’establiment, o vostés per no 
haver aplicat la legalitat, i no aplicar l’ordenança? No es pot ser tan irresponsable.”

 Sr. Morera Romaguera: “Per al·lusions vull dir-li que un certificat d’un tècnic pot 
costar  150  euros;  però  un  projecte  d’un  tècnic  enginyer,  passat  pel  col·legi 
d’arquitectes,  i  a  més  amb  uns  contrapesos  sobre  unes  terrasses  que  ja  estan 
ancorades,  veig  que  és  una  desmesura  això.  I  després,  en  un  principi  aquesta 
ordenança seria positiva, però en canviar la llei antitabac, va ser una revolució; per 
quin motiu? Perquè s’haurien perdut; si aquestes terrasses no s’hagueren creat en 
aquell moment, s’haurien perdut llocs de treball dins dels establiments d’hostaleria, 
perquè aqueixes terrasses també tenen un cost i tenen un suport de  persones que 
treballen  en aqueixes     terrasses.  Aleshores han de tindre també vostés aquesta 
situació de les terrasses, I vull dir-li una cosa, si aquesta ordenança no haguera entrat 
en vigor,  haurien  continuat  les  terrasses  ancorant-se a  terra;  però ara  tenim una 
ordenança; aleshores què fem ara. De tots els bars dels ancoratges que parlem, de les 
divuit terrasses, n’hi havia divuit, i després d’aquesta  ordenança una només, només 
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n’ha hagut una de terrassa que s’ha posat segons aquesta ordenança; però aqueixa 
terrassa justament, encara no esta dins de la legalitat perquè no ha pogut pagar les 
despeses de per aqueixa terrassa nova. No ha pogut pagar les despeses i ha presentat, 
directament, això ho tenim i ho poden vore vostés; les despeses econòmiques ha 
hagut de fer un aval bancari, i vostés ho saben.”

 Sra. Ibiza Cots: “Jo agraesc tota la història que ha fet la Sra. Ana Morell, la veritat  
és que ens ha esclarit moltes coses.  I ací no es tracta d’intentar que les persones que 
tenen les terrasses ancorades a terra deixen de treballar, ni res per l’estil; però el que 
sí que vull és intentar que vosté conteste, tant a la pregunta de la Sra. Ana Morell,  
com a la meua, i és a partir d’ara amb quin criteri hem de dir-los a uns senyors que 
no poden posar els ancoratges, i a altres que estiguen beneficiant-se dels ancoratges. 
Pel que fa a les persones que han complit la norma que vosté diu, s’està referint a un 
bar, i jo concretament no feia referència a aqueix bar, però ja li conteste, perquè la 
que vaig presentar per registre d’entrada, el problema que tenia aquest senyor de les 
taxes vaig ser jo; per això estava intentant corregir-lo. Perquè vaig ser jo qui li vaig 
presentar el  registre d’entrada que va fer aquest senyor.  Aquesta persona,  estava 
dient-li jo, que evidentment també tenia crisi econòmica, que s’havia ajustat a llei, i 
que fins i tot mira si tenia crisi econòmica, que havia demanat l’ajornament de les 
taxes  de  la  terrassa.  Això  és  el  que  vosté  recorda,  però  que  en  concret  era 
l’ajornament de la taxa de l’import de taules i cadires. El que vull dir-li és que no 
faig referència només a aquest senyor, que en el seu dia va complir la llei, i que ara 
no acaba de complir-la presentant un informe tècnic, perquè realment ningú el pot 
obligar, perquè veu que la llei no la compleix la resta de la gent; amb aquest criteri 
és que jo li pregunte on anem, i amb quina força podem dir, o determinar, que ací 
mateix en aquest carrer no poden posar un ancoratge a terra, o que la gran via que 
estem intentant fer un paisatge urbà per potenciar un centre comercial d’hostaleria i 
de comerç, que puga ser un  centre comercial molt bonic i molt transitable, on tot el 
món puga treballar, i per això establírem unes normes, perquè pensem que a la llarga 
és bo per al comerç, i per a l’hostaleria, amb quin criteri li hem de dir a aquestos 
senyors que no munten ancoratges, mentre altres on els han fet complir la llei. Ja sé 
que la llei ha canviat; ja ho sé, que ha canviat la llei. I ja sé que aquestos senyors 
tenien abans una norma establerta i la van complir; però la llei ha canviat; vosté 
mateix m’ho va dir; què van fer les empreses en establir el cinturó de seguretat? Li 
ho vaig dir, tirar endavant. Van donar un temps; però a la fi  agraïm tots tindre el 
cinturó  de  seguretat,  veritat  Sr.  Morera?  I  les  fàbriques  de  cotxes  van  haver 
d’adaptar la seua fabricació a una nova ordenança, o llei,  que era col·locar en la 
fabricació de cotxes el cinturó de seguretat; això és el que volia dir. Quina criteri; 
amb quina força política li he de dir a uns senyors sí, i a altres no.”

 Sr.  Morera Romaguera: “Ací  podríem continuar  fins  demà de matí.  Jo pense, 
primera i principal, hem de fer les coses fàcils a l’hostaleria; per quin motiu? Perquè 
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està en crisi. No comencem a posar-los despeses, que si el que és el projecte tècnic,  
que si el col·legi d’arquitectes, que si contrapesos; són terrasses que ja estan fetes en 
aquest moment; i si no podem donar-los a les altres terrasses la mateixa afinitat que 
aquestes, és per aquesta ordenança; que jo la vaig heretar en arribar. Jo no he de ser 
un botxí, com li vaig dir a vosté, i llevar les terrasses amb ancoratges; per això he 
demanat  un  estudi  de  sis  mesos;  un  estudi  i  una  moratòria;  perquè  si  haguera 
demanat més, que és el que volia, m’haurien dit que sóc un heretge. Sí, sí. Vostés 
van dir que això era alguna cosa inadequada, perquè ja s’havien donat deu mesos. I 
vostés van tirar la pilota; per què no van agarrar vostés en el temps que estaven 
regint, en el seu mandat; per què l’ordenança aquesta la van passar als pròxims que 
venien? Per quin motiu? Pels deu mesos? Haurien pogut fer-la un poc més curta, 
pense jo. Aleshores vostés el que van fer va ser passar la pilota als pròxims que 
venien, i es van llavar les mans.  Cree l’ordenança i em llave les mans. Això no és 
així; disculpe’m. I l’ordenança aquesta el que està fent ara és posar traves. I no hem 
de posar traves a l’hostaleria; ni a l’hostaleria, ni a cap comerç.”

Sotmesa  a  votació  la  proposta  presentada,  voten  a  favor  els  regidors  Sr.  Aparisi 
Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Morera  Romaguera,  Sr.  Sánchez  Gámez,  Sr.  Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i 
l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (10 vots favorables: 7 del Grup PP, 2 
del Grup Proyecto Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva); voten en contra els 
regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó 
Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, 
Sr.  Roig Tomás,  Sr.  Canet  Llidó,  i  Sra.  Ibiza  Cots  (11 vots  en contra:  6  del  Grup 
Socialista  Municipal  d’Oliva,  i  5  del  Grup Bloc-Compromís).  Consegüentment,  per 
havier més vots negatius que positius, la proposta presentada no prospera.

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

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Definitivament,  com  ha  estat  votada  en  contra  pel  Partit 
Socialista i pel Bloc, que no es faça la moratòria, la meua intervenció anava més 
pensant també en les persones que durant aquestos mesos han fet  aqueix esforç, 
siguen poques o moltes; en el cas que s’haguera aprovat, jo sí que li demanava a 
l’Alcaldia que es prengueren mesures per rescabalar, d’alguna forma, les persones 
que sí que han aplicat realment l’ordenança. Com que no s’ha aprovat, no té massa 
sentit el que li plantege.”

 Sra. alcaldessa: “Efectivament. Sra. Morell, disculpe, perquè pense que volia parlar 
abans.”
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 Sra. Morell Gómez: “A mi m’agradaria contestar-li, Sr. Morera, sí que van a fer 
vostés fàcils les coses als comerços de la nostra ciutat. Sí que ho volen fer fàcil. Fa 
una setmana porten una proposta d’augment de la taxa del fem, que suposa per a 
determinades activitats importants, i turístiques, i del gremi d’hostaleria de la nostra 
ciutat, pujades d’un 213%; i en certes activitats pujades del fem superiors   a 250%. 
Com em diu vosté això? Si fa una setmana porta una proposta que era per posar-se 
les mans al cap. I ara vostés estan dient-nos que nosaltres ho posem fàcil. Per favor, 
un menys d’hipocresia.”

PRECS I PREGUNTES.

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

 Sr. González Martínez: “Són dos; una pregunta i un prec. Hem pogut vore per 
registre d’entrada que l’Ajuntament d’Oliva ha sol·licitat a la conselleria que quatre 
de  les  vivendes,  de  les  antigues  vivendes  dels  mestres,  de  la  Carrasca  siguen 
desafectades,  per  acollir  a  víctimes  de  la  violència  de  gènere,  la  qual  cosa  és 
important, però  la pregunta és la següent; han consultat vostés al Consell Escolar 
aquesta petició? Perquè tenim també un document del mateix col·legi que demanava 
aqueixes instal·lacions per adaptar el centre a la nova normativa, i poder fer allí una 
sala multiusos, un gimnàs, etc. ja que no poden créixer per cap lloc i necessiten 
aqueix  espai.  Quan han fet  aquesta  petició  a  la  conselleria,  que quatre  cases  es 
transformen  en  cases  d’acollida  per  a  víctimes  de  la  violència  de  gènere,  han 
consultat al Consell Escolar? Perquè pensem que per la petició reiterativa que ha fe 
el col·legi en múltiples ocasions, pensem que és important la consulta, si més no, al 
centre  la Carrasca. I en segon lloc, una altra cosa. Aquest ajuntament té pendent de 
cobrar  la  quantitat  que  la  Generalitat  li  atorga  als  ajuntaments  en  funció  de  la 
compensació  financera  per  municipi  turístic.  Ja  sap,  pels  sobrecostos  que  té  el 
municipi  a l’hora de ser un municipi  turístic,  en l’època estival  sobretot.  Tenim 
pendent de cobrar la quantitat des de 2007. En 2007 se’ns van atorgar 134.754,77 €, 
la qual cosa no és molt, però bé. No l’hem cobrada encara. En 2008 va baixar a 
50.233,60 €; i tampoc l’hem cobrada. En 2009 va baixar a 24.276,73 €, i tampoc 
l’hem cobrada.  En 2010, ni  ho sabem; no ens han manifestat  encara el  que ens 
ingressaran per compensació de municipis turístics; i en 2011, tampoc. Pensem que 
és  important  que  faça  alguna  gestió;  primera  per  cobrar  el  que  ens  deuen  en 
compensació financera per municipi turístic. I en segon lloc, que faça alguna gestió, 
perquè ja em dirà vosté si la compensació va en la línia de 2009, 24.000 €, què ens 
poden compensar a un municipi com Oliva per ser municipi turístic.”
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 Sra. Morell Gómez: “Jo ja no sé com dir-li-ho, Sr. Pi. No ho sé. Hi he optat per dir-
li-ho en castellà porque como usted no me hace caso, se lo diré en castellano, a ver  
si así me entiende, y por fin esto lo aclaramos.”

 Sra. alcaldessa: “Continue, Sra. Morell, però li recorde una cosa. Estem en l’apartat 
de precs  i preguntes.”

 Sra. Morell Gómez: “El 28 de septiembre nosotros registramos, por registro de  
entrada del ayuntamiento, una moción que fue votada en la sesión plenaria del mes  
de  septiembre,  de  que  se  diera  cuenta  del  acta  de  arqueo,  en  qué  situación  
económica se encontraban en el ayuntamiento, a fecha de 12 de junio, de cuando  
tomaron posesión del cargo. En la comisión de Hacienda del 17 de noviembre, el  
portavoz de Gent d’Oliva, y yo, le volvimos a recordar que diera cuenta en esta  
sesión plenaria del  acta de arqueo. Y vemos, y podemos comprobar que aquí no  
aparece absolutamente nada. Sabemos que han usado, y han justificador que no se  
han pagado las facturas, que no se ha pagado a los proveedores, porque nosotros  
les hemos dejado el ayuntamiento arruinado, y que no les hemos dejado dinero.  
Pero yo quiero recordarle que el gobierno anterior le dejó cerca de cuatro millones  
de euros; que se dice muy fácil, pero son aproximadamente cerca de 600 millones  
de las antiguas pesetas. Le ruego otra vez, y creo que es la tercera vez, que haga el  
favor de dar cuenta, que cumpla una moción que fue aprobada en sesión plenaria  
del  mes  de  septiembre.  Ara  m’agradaria  fer  una  segona  pregunta.  El  dia  9  de 
novembre  ix  en  els  mitjans  de  comunicació,  “Rus  firma  un  convenio  con  la  
alcaldesa de Oliva, para restaurar la cámara agraria en 2012.” Ahí ix la foto, tot 
mot  bonic,  i  molt  bé.  Ahir  es  va  convocar  el  Consell  Local  Agrari,  i  el  nostre 
representant, del Grup Socialista, li va preguntar al regidor d’Agricultura  si li podia 
donar una còpia, que ja l’hem demanada per registre d’entrada, d’aquest conveni; 
què  suposa  aquest  conveni  per  a  l’ajuntament,  ja  que  nosaltres  no  tenim 
coneixement  de  res  del  seu  contingut;  ho  vam demanar  el  15  de  novembre  per 
registre d’entrada, però tampoc se’ns ha facilitat una còpia. El regidor d’Agricultura 
sembla que no va poder contestar perquè tampoc tenia coneixement del contingut 
d’aquest conveni; i m’agradaria que això m’ho esclarira. I per no fer-ho més llar, per 
últim m’agradaria tractar el tema del PACTSAFOR. Nosaltres ens deixàrem, quan 
estàvem en el govern, consignats 60.000 euros perquè es puguera fer efectiva  la 
contractació  de  24  peons.  També  vam  deixar  els  perfils  dels  candidats,  tot 
completament detallat. En el mes d’octubre hi ha 2.700 aturats en la nostra ciutat, i  
jo em pregunte per què encara no s’ha convocat  la comissió de baremació. He mirat 
en els mitjans de   comunicació la seua resposta, i diu que els tècnics encara no han 
parat, i que hui mateix s’ha acabat de baremar. L’altra resposta que dóna és que “el  
motivo por el que aun no ha finalizado el proceso es la gran cantidad de personas  
que han pedido acogerse a este programa”. Jo vull esclarir-li dues coses; el procés 
de  baremació,  i  qui  té  la  potestat   per  baremar  no  és  vosté,  és  la  comissió  de 
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baremació  i  de  valoració.  Per  qui  està  formada?  Està  formada  per  tècnics  de 
l’ajuntament, per sindicats, de Comissions Obreres i UGT, i no és vosté qui barema; 
és la comissió de baremació. No es pot dir que no es fa la comissió de baremació 
perquè vosté s’ha endarrerit baremant, si no és vosté qui barema sinó la comissió de 
baremació. La segona diu que hi ha molta gent que s’ha adherit; és que la gent no es 
pot adherir. Jo crec que les bases del PACTSAFOR estan claríssimes. S’envia una 
oferta al SERVEF, dels 24 peons; el SERVEF envia una llista de les persones que 
poden optar  al  lloc  de  treball,  dels  candidats;  no pot  haver  una  persona que  es 
contracte  a  través  del  PACTSAFOR  que  no  estiga  en  la  llista  que  proposa  el 
SERVEF. És a dir que si són 50 persones són aqueixes les persones que es criden, 
les que se’ls demana documentació, i les que aporten  la documentació. I el termini 
va acabar el 15 d’octubre. Les persones no poden anar adherint-se. no se’ls pot crear 
falses expectatives, perquè el procediment del PACTSAFOR és molt clar. I només 
tenen opció a accedir les persones que apareixen en la llista del SERVEF. Una altra 
cosa és que vam demanar, per registre d’entrada, estar presents en la comissió de 
baremació.  Si  ens diu quin dia  es farà,  també ens agradaria  que ens esclarira  si 
nosaltres podem estar presents. No com a membres de la baremació, simplement 
com a oients. No tocarem cap document, però volem estar presents.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Fa poc hem assistit a un quadre de pluges torrencials ací a 
Oliva, arreu de la Comunitat Valenciana i en especial a la Safor; i per suposat la 
zona del passeig de l’Alcalde Juan Sancho, sobretot la zona on s’ha fet l’ampliació, 
recentment acabada,  de les voreres; siga per la quantitat  d’aigua que ha caigut, i 
també perquè els temes d’evacuació d’aigua no han funcionat com cal, la veritat és 
que s’ha acumulat una quantitat d’aigua enorme; tan gran que podríem parlar de 10 
centímetres per dalt de la vorera l’aigua. És evident que les persones que intentaven 
accedir, o eixir dels immobles, no podien, ni tampoc aquelles que intentaven fer el 
mateix en els locals de restauració de la zona.  Jo crec que és evident que tots sabem 
les dificultats que ens posa quan es produeixen aqueixes trombes d’aigua, però ací la 
veritat és que això no s’havia produït d’aqueixa forma; abans, quan hi havia l’altra 
vorera, plovia però no arribava a sobreeixir l’aigua per dalt de la vorera; i això no es  
pot tolerar; no es pot tolerar i s’ha de pal·liar en el possible. Per tant, s’haurà de 
buscar  algun  sistema  que  pal·lie  en  el  possible  i  que  no  hagen  de  patir  els 
conseqüències els veïns i els usuaris dels bars dels voltants, cada vegada que plou 
amb grans quantitats. Això és un prec que li faig. Després, per altra banda, ja en el 
plenari passat li vaig preguntar com estava l’edifici de la Policia Local, si ha hagut 
cap variació, o si continuen les obres aturades fins saber quant; jo crec que és un 
tema important perquè es facen les gestions necessàries perquè es desbloquege el 
més prompte possible. I després també hi ha una altra petició per part dels veïns del 
Raval, per a reunir-se amb vostés, i a més aportaran una série de mesures a prendre, 
per  una  série  de  problemes  que  pateixen.  Dir  si  ja  s’han reunit,  si  han  intentat 
treballar en aqeust sentit per intentar pal·liar els problemes que pateixen en la zona, i 
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per tant també preocupar-se al màxim d’una zona  tan important com és el Raval 
d’Oliva,  i  que  depenent  del  govern  municipal  pot  tindre  les  millors  condicions 
possibles per als habitants, i també per als visitants de la zona.”

 Sra. alcaldessa: “Sí, Sr. Salazar. Ens hem reunit ja amb els veïns del Raval.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Proyecto Oliva farem un prec. Primer una pregunta referida a 
quan s’aplicarà la Policia de barri. Però la policia de barri, tal com ha manifestat 
l’alcaldessa en els mitjans de comunicació, descentralitzant serveis. Quan té previst, 
si té alguna data prevista per fer-ho. I sí que voldríem la corporació saber-ho, si pot 
ser, abans que els mitjans de comunicació. I en segon lloc volia fer-li una petició, i 
una proposta positiva. Anem cara a desembre, tenim un edifici preciós, que es diu 
biblioteca municipal en el Sector 15; no sé si la coneixem tots. Sabem tots els que 
ens ha costat; sabem tots la inversió que s’ha fet, i sabem tots que estan les portes 
tancades, i algunes vegades, fins i tot de nit, les llums obertes. Quan té pensament, o 
més que quan té pensament, li demanem que la pose en funcionament; que li done 
servei; que no té sentit que els universitaris d’Oliva se’n vagen els caps de setmana a 
la biblioteca de Gandia a estudiar. Allí van fins les cinc de la matinada. Ací tenim un 
edifici que passes de nit, i l’única cos que veus són les portes tancades, i les llums 
obertes.”

 Sr. Canet Llidó: “El meu prec és en referència amb un problema en el carrer de 
sant Jacint, originat per l’enderrocament d’una casa; crec que és l’immoble núm. 9. 
El prec en concret és que de la forma més immediata possible s’acordone la zona, de 
forma que garantesca la seguretat dels vianants. I amb la major brevetat possible, 
també, que s’òbriga el carrer al trànsit rodat, perquè ja fa dies, i crec que setmanes, 
que està la situació com està. I l’altra, reiterar, o saber en quin estat es troba un prec 
que ja vam formular en un plenari anterior, o l’anterior, referent al CPC del Pinet, 
per tal de condicionar alguns espais que hi ha allí i que es puga utilitzar l’edifici,  
tancant la zona més delicada on hi ha arxius, ordinadors, i accés a determinats punts 
que convé que estiguen tancats; però que es puga accedir als serveis de l’edifici.”

 Sra. alcaldessa: “Només tindrem l’ordre judicial  entrarem a tirar  tota  la  casa,  i 
obrir.”

 Sra. Ibiza Cots: “Jo volia fer un prec i és referent a les obres que s’estan fent en el 
subsòl,  i  que  ens  consta,  perquè  ho  hem  preguntat  en  el  departament 
d’Infrastructures, que no hi ha cap cartografia referida a totes les obres que es fan en 
el subsòl, i considerem que seria important que estiguera, per seguretat ciutadana, i 
que seguiren sempre el mateix criteri.”
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 Sr. Canet Llidó: “Simplement  un aclariment.  Els  enderrocs  que hi  ha al  carrer 
també necessiten d’una ordre judicial per llevar-los?”

 Sr. Pi Aparici: “Sra. Morell; de l’acta d’arqueig li vaig donar compliment en el mes 
de setembre, en el ple del mes de setembre, en el ple del mes d’octubre, i el que 
oralment jo vaig exposar queda reflectit  en una acta,  una acta municipal de cada 
plenari, i que és un document oficial. De totes formes, hui venia amb la intenció, 
d’efectivament  l’acta  d’arqueig  que  li  mostre  ara,  dir-li  al  secretari  general  que 
quedara adjunta a l’acta del present ple municipal, i per tant ja concloure la qüestió.”

 Sra. alcaldessa: “Tindran correcta  resposta  per  escrit.  Moltes  gràcies  i  s’alça la 
sessió.”

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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