
Minuta núm. 21

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

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 20.45 
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
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI ACTAL:
ANTONIO MANSANET MORANT

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa, 

MARIA  CONSUELO  ESCRIVÁ 

HERRAIZ,  en  primera 

convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren la majoria de l’Ajuntament, 

per  dur  a  terme  sessió  ordinària  i 

pública.

Excusa  la  seua  assistència  la 

regidora  Sra.  Immaculada  Ibiza 

Cots.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.  LECTURA  SI  ESCAU,  I  APROVACIÓ  DE  L’ACTA  DE  LES 
SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 10 I 18 DE NOVEMBRE, I DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE 24 DE NOVEMBRE DE 2011.

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  acorda  aprovar  les  actes  de  les  sessions 
extraordinàries de 10 i 18 de novembre, i de l’ordinària de 24 de novembre 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.  303,  de  17  de  desembre  de  2011,  on  es  publica  el  Reial  Decret 
1.782/2011, de 16 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població 
que resulten de la  revisió del  Padró Municipal,  referides  a  1  de gener  de 2011. 
(Oliva 28.400 habitants).

 BOE núm. 308, de 23 de desembre 2011, on es publica l’ordre MEH 3.479/2011, 
de  19  de  desembre,  per  la  qual  es  publiquen  els  limits  dels  distints  tipus  de 
contractes a efectes de la contractació del sector públic, a partir de l’1 de gener de 
2012.

Publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

 DOCV núm. 6680, de 28 de desembre de 2011, on es publica la Llei 9/2011, de 26 
de  desembre,  de  mesures  fiscals,  de  gestió  administrativa  i  financera,  i 
d’organització de la Generalitat.

Pàgina: 2



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. 
4.341 al 4.834, que en extracte són els següents:

 Decret  núm.  4341  Ordenar  a  NICOLA  HILDERBRANT,  titular  del  bar  NIKKI'S 
LOUNGE, de la c/ Sant Vicent, 9 la retirada en un termini màxim de 24 hores dels elements 
privats situats en el domini públic (terrassa).

 Decret núm. 4342 Autorització a ENCARNA CÍSCAR NALDA en nom de PANADERIA 
EL GALANO SL per ocupar una superfície de 20 m2 en el passeig Gregori Maians

 Decret núm. 4343 Autorització a DANIEL GONZÁLEZ LILLO per ocupar una superfície 
de 15 m2 en c/ Ausiàs March, 19 BAR ESTADIO

 Decret núm. 4344 Autorització a JOSÉ VICENTE CABRERA MORELL per muntar una 
terrassa en el carrer Santa Cecília, 26 BAR L'ALBERGINA

 Decret núm. 4345 Autorització a FRANCISCO ANDRÉS BERMÚDEZ SALA del bar EL 
NOU ROTGLE en c/ Alexandre Fléming, 3 a la ocupació de 12 m2

 Decret  núm.  4346  Concedir  a  AMPARO  MORELL  NAVARRO,  llicència  de  segona 
ocupació en c/ Gabriel Ciscar, 1-3º-6ª y aprovar la liquidació provisional de la Taxa per 278 
Euros Núm. 126/2011-LO

 Decret núm. 4347 Concedir a CASAS, OBRAS Y PROYECTOS SL, llicència de primera 
ocupació parcial, a les vivendes dúplex 2ª i 3ª en carrer Gaudi, 24 i aprovar la liquidació 
provisional de la Taxa Núm. Urbanisme 371/2009

 Decret  núm.  4348  Concedir  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA 
llicència per a ocupació de la via pública carrer SALVADOR MESTRE PARRA i aprovar 
la liquidació provisional de la Taxa

 Decret núm. 4349 Concedir a MARIA CARMEN ANGEL MEJIAS llicència per ocupació 
de la via pública carrer molí, 1 i aprovar la liquidació provisional de la taxa 33 Euros.

 Decret núm.  4350 Denegar llicència sol·licitada per ELENA MARTIN JIMENEZ de les 
obres en carrer Font del Garrofer, 18 d

 Decret  núm.  4351 Incoació i  designació d'instructor del  procediment  de responsabilitat 
patrimonial Ref. 32/11 a MARY PEARSON

 Decret  núm.  4352  Desestimació  de  la  petició  d'indemnització  de  NOELIA MUNERA 
MASCARELL Ref. 13/11

 Decret núm. 4353 Autorització per exhumació de les restes cadavèriques de FRANCISCO 
ALEMANY MORELL a sol·licitud de ISABEL MULERO IVARS

 Decret núm. 4354 Deixar sense efecte anul·lació fraccions 5-1, 5-2, 5-3 y 5-4 parc núm. 36 
U.A. CANYAES-8 i exigència pagament voluntari a ENRIQUE PARDO GOMEZ
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 Decret núm. 4355 Fraccionament del deute per taxa llicència activitat 2011-act-083 a ANA 
OLMO PALLARES

 Decret núm. 4356 Declaració de desistit de la seua petició de llicència d'obres a CARMEN 
ALICIA ESTEVE CUBEL, Llicències Urbanístiques: OM 128/2011-OME

 Decret núm. 4357 Denegació llicència urbanística sol·licitada per EVA MARIA LINUESA 
ANCIO per realització d'obres en carrer Macomer, 3 PBJ

 Decret núm. 4358 Concedir a JOSE VICENTE LLORCA CANET llicència d'agrupació i 
segregació

 Decret  núm.  4359  Concedir  llicència  d'ocupació  de  via  pública  i  aprovar  liquidació 
provisional de la taxa a la CDAD. PROPIETARIOS GARAJE GUILLEM DE CASTRO, 7 
en carrer Fonteta de Soria Núm. Urbanisme: 186/2011-LOVP

 Decret  núm.  4360  Rentabilització  puntes  de  tresoreria  amb  l’obertura  de  llibreta 
d'imposició a termini fix.

 Decret núm. 4361 Concedir llicència per la ocupació de via pública i aprovar la liquidació 
provisional de la taxa a CARMEN ANGEL MEGIAS en carrer molí, 1 Núm. Urbanisme: 
190/2011-LOVP

 Decret  núm.  4362 Concedir  llicència  d'ocupació de la  via  pública  i  aprovar  liquidació 
provisional de la taxa a JUAN JOSE PONS SALORT en carrer Sant Ignasi de Loyola, 24 
Núm. Urbanisme: 191/2011-LOVP

 Decret  núm.  4363  Concedir  llicència  per  ocupació  via  pública  i  aprovar  la  liquidació 
provisional del import de la taxa a JUAN JOSE PONS SALORT en carrer Sant Ignasi de 
Loyola, 24 Núm. Urbanisme: 189/2011-LOVP

 Decret núm. 4364 Aprovar i imposar a VICTOR ALEMANY GILABERT una sanció per 
import de 90 Euros Exp. Sancionador núm. 39/11

 Decret  núm.  4365 Acordar arxiu expedient  sancionador  per venda ambulant  a nom de 
ANDREU VICENT AMAT IBIZA

 Decret  núm.  4366  Incoacció  expedient  sancionador  a  QUESERIA  ARTESANAL 
AMECO,  S.L.  per  venda  ambulant  i  concedir  al  interessat  un  termini  de  10  dies  per 
al·legacions. Exp. sancionador: 92/11

 Decret  núm.  4367  Acordar  el  arxiu  del  expedient  sancionador  núm.  IO  34/11  contra 
VICENTE FRANCISCO RUIZ PASTOR

 Decret núm.  4368 Acordar arxiu de l’Exp. Sancionador núm. IO 35/11 de PAU SOLER 
COSTA

 Decret núm. 4369 Aprovar i imposar a VICENTE SANCHIS BARRERES sanció per 90 
Euros  en  qualitat  de  responsable  de  la  infracció  administrativa  en  matèria  de  tinença 
d'animals. Exp. Sancioador núm. 40/11

 Decret núm. 4370 Deixar sense efecte la aprovació de la liquidació núm. 5300 control de 
abocaments entre 01/01/10-31/12/10 i aprovar la liquidació núm. 5301 per import de 596,30 
Euros
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 Decret núm. 4371 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables a nom de EUSEBIO 
CASTELLANOS POZO Exp. de constrenyiment 2003EXP20000214

 Decret núm. 4372 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
KRAMER SCHMIDT DORIS 2011 en el exp. de constrenyiment: EXP20000092

 Decret núm. 4373 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
BOUSMARA ABDELLAH Exp. de constrenyiment: 2006EXP20000892.

 Decret  núm.  4374  Autorització  a  la  Germandat  Nostra  Senyora  de  la  Pietat  per  a  la 
celebració de les activitats sol·licitades

 Decret núm. 4375 Denegació del servei d'ajuda a domicili per cobrar prestació per cuidador 
no professional de Dependència a VICENTE MESTRE SAVALL

 Decret núm. 4376 Ordenar el pagament a la Diputació de València per import de 35.342,83 
Euros en concepte de Recàrrec Provincial de l’Impost de Activitats econòmiques del 2010

 Decret núm. 4377 Aprovació de l’expedient núm. G/19/2011 de modificació del Pressupost 
per generació de crèdits per ingressos per import de 1.457,47 Euros

 Decret núm.  4378 Adjudicació de contracte menor de serveis de "Prestació dels serveis 
preventius de seguretat i sanitaris en actes públics" a la mercantil ASAMBLEA LOCAL DE 
LA CRUZ ROJA

 Decret núm. 4379 Aprovar i autoritzar el contracte administratiu de prestació dels serveis 
de TRANSPORT ADAPTAT per a persones discapacitades a favor de la ASSEMBLEA 
LOCAL DE CREU ROJA ESPANYOLA A OLIVA per 30.000,00 Euros

 Decret núm. 4380 Aprovar la certificació obra Trinquet d'Oliva i reconéixer l’obligació i 
ordenar el pagament

 Decret núm. 4381 Iniciació del expedient núm. G/19/2011 de modificació del Pressupost 
per generació de crèdits per ingressos

 Decret núm. 4382 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció per al 2011 a 
la Junta de Presidents Festes del Santíssim Crist de Sant Roc per 1905,00€, una vegada 
exclosa la quantitat de 191,00€ per promoció del valencià. Ordenar el pagament de 952,50€.

 Decret  núm.  4383  Aprovar  la  devolució  a  OSCAR  ALCOCER  ROGER  la  fiança 
dipositada per import de 10000 € per a garantir la correcta reposició del domini públic ZMT 
2011 per instal·lacions temporals. Xiringuito entitat núm. 18

 Decret núm. 4384 Aprovar la devolució a CARLOS PEREIRA RODRIGUEZ la quantitat 
de 20 € per desistir de la petició d'informe urbanístic

 Decret  núm.  4385  Aprovar  la  devolució  a  NURIA  FUSTER  LLOPIS  de  22  €  per 
modificació horaris curs Dansa Clàssica 2011

 Decret  núm.  4386  Habilitar  a  ANTONIO  MANSANET  MORANT  com  a  secretari 
accidental d'aquest Ajuntament amb data 01/10/2011

 Decret núm.  4387 Aprovar l'adscripció temporal de JUAN FCO ESCRIVA ROCHER al 
lloc de treball de CAPATÀS
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 Decret núm. 4388 Fer pública la llista d'admesos i exclosos del procediment selectiu per a 
la contractació laboral d'una plaça de netejadora/ajudant de cuina

 Decret núm. 4389 Concedir a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicència 
de primera ocupació edifici C/ Vermeer, 101. Exp. 0115/2011-LO

 Decret núm. 4390 Aprovar l'exp. T/23/2011 de modificació de crèdit

 Decret núm. 4391 Aprovar l'exp. T/24/2011 de modificació de crèdit

 Decret  núm.  4392  Autoritzar  a  la  JUNTA  LOCAL  FALLERA  D'OLIVA  rep.  per 
INMACULADA ISNARDO MORENO celebració de cercavila el 26/11/2011

 Decret  núm.  4393  Autoritzar  a  la  JUNTA  CENTRAL  DE 
GERMANDATS/GERMANDAT  DE  L'ECCE  HOMO  celebració  de  cercavila  el 
26/11/2011

 Decret  núm.  4394  Incoar  exp.  administratiu  sancionador  contra  RAFAEL  CLIMENT 
COLLADO per deixar fem fora dels contenidors. exp. 93/11

 Decret núm. 4395 Aprovar la devolució a PAU CAÑAMAS PEREZ la quantitat de 65 € 
per Curs de Voleibol 2011-2012 no realitzat

 Decret  núm.  4396  Aprovar  la  devolució  a  ANDREU  i  JULIA GRACIA SALORT  la 
quantitat de 163 per Curs Hoquei 2011-2012 no realitzat

 Decret núm. 4397 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
TRANSFORMA SA

 Decret núm. 4398 Elevar el contingut de les propostes de resolució a resolució. Aprovar la 
baixa de liquidacions per import de 2993,06€, aprovar les liquidacions que ascendeixen a  
1577,51€ i devolucions que ascendeixen a 15967,87€

 Decret núm.  4399 Aprovar la compensació de 2 dies i 3 hores en concepte de vacances 
anuals retribuïdes no disfrutades a ANTONIO SAVALL TOMAS

 Decret  núm.  4400 Aprovar  la  compensació de  5  dies  en concepte  de  vacances  anuals 
retribuïdes no disfrutades a EMILIANO DE LA DUEÑA RODRIGUEZ

 Decret  núm.  4401 Aprovar  la  factura  núm.  CI0531855638 del  01/11/11 per  import  de 
2571,81€ emesa per la mercantil VODAFONE ESPAÑA SAU per facturació del 01/10/11 
al 31/10/11

 Decret núm. 4402 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de  terrenys  de  nat.  urbana  a  nom  de  AIGO  CLARA  SL  UNIPERSONAL.  Exp. 
20010000058542

 Decret núm. 4403 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat.  urbana a nom de PROMOCIONES Y OBRAS GUADALPEÑA SL. 
Exp. 20010000058557

 Decret núm. 4404 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana a nom de IVAN MONTES MATA. Exp. 20010000058524

 Decret núm. 4405 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana a nom d’AUREBA 2010 SL. Exp. 20010000058561
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 Decret núm. 4406 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana a nom de VILEIA URBANA SL. Exp. 20010000058560

 Decret núm. 4407 Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de nat. urbana a nom de VILEIA URBANA SL. Exp. 20010000058564

 Decret  núm.  4408 Procedir  a arxivar  l'exp.  20010000058567 a  nom de EL PORTELL 
OLIVENSE EN LIQUIDACION per estar l'immoble fora del municipi d'Oliva

 Decret  núm.  4409  Procedir  a  arxivar  l'exp.  20010000058554  a  nom  de  GRUPO 
PROMOTOR 3000 MARTIN SL per estar l'immoble fora del municipi d'Oliva

 Decret  núm.  4410 Procedir  a  arxivar  l'exp.  20010000058340 a  nom de  ARLINGTON 
AUTOS SL per no estar subjecte a l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de nat. 
urbana

 Decret núm. 4411 Aprovar la factura núm. 20111028100000642 del 28/10/2011 emesa per 
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU per import de 93,73€

 Decret  núm.  4412  Ordenar  el  pagament  de  factures  en  favor  de  diferents  proveïdors 
aprovades en l'exercici 2011 per import de 298077,43€

 Decret  núm.  4413  Ordenar  el  pagament  en  favor  de  la  JUNTA  DE  FESTES  SANT 
FRANCESC D'OLIVA l'import de 623,50 € (50% de la subvenció corresponent)

 Decret núm. 4414 Reconéixer nou trienni a AIMON PELLICER ALCARAZ amb efectes 
del 01/11/11

 Decret núm. 4415 RESERVAT ANDRES CARDONA DECRET A LA FIRMA

 Decret  núm.  4416  Aprovar  el  Projecte-Memòria  de  l'obra  "Treballs  ambientals  en  el 
Municipi d'Oliva (Conservació i manteniment de llits i sèquies", per l'import de 17.331,66 
Euros.

 Decret núm. 4417 Sol·licitud de subvenció per al finançament de despeses al marc del pla 
de xoc de la DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

 Decret núm. 4418 Concedir llicència urbanística a AMPARO MORELL NAVARRO. Exp. 
0249/2011-OME

 Decret  núm.  4419  Aprovació  nòmina  personal  mes  de  novembre  2011  per  import  de 
464.583,26 Euro

 Decret  núm.  4420  Aprovació  de  manament  de  pagament  "a  justificar"  a  favor  de 
VICENTE MORERA ROMAGUERA 150,00 Euros

 Decret núm. 4421 Aprovació del manament de pagament "a justificar" a favor de JESÚS 
APARISI ROMERO per 300,00 Euros

 Decret núm.  4422 Denegació llicència urbanística a SILVESTRE GIRAU CLIMENT en 
pda. AIGUA MORTA

 Decret núm. 4423 Concessió llicència urbanística i aprovació liquidació provisional Taxa i 
ICO 109,44 a ANA MARIA GARCIA PELLICER en carrer Barranc del Xiricull, 2

 Decret núm. 4424 Concessió llicència urbanística i aprovació liquidació provisional Taxa i 
ICO per 360,00 Euros a VICENTA MOÑINOS LLOPIS en carrer Illot d’Alborà 4 P02 004
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 Decret núm. 4425 Concessió llicència urbanística i aprovació liquidació provisional Taxa i 
ICO per 43,24 Euros a FRANCISCO MIRALLES PARRA

 Decret núm. 4426 Concessió llicència urbanística i aprovació liquidació provisional Taxa i 
ICO per 169,02 Euros a MANUEL FUSTER NAVARRO

 Decret  núm.  4427  Aprovació  devolució  fiança  dipositada  per  AMALIA  GUIJARRO 
BENITO per import de 1.200,00 Euros per la correcta reposició del domini públic per obres  
en c/ Puríssima, 38

 Decret núm.  4428 Aprovar liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor terrenys de 
naturalesa urbana PER 61,62 Euros a nom de VICENTA VIRGILI SABATER

 Decret núm. 4429 Aprovació liquidació provisional Impost sobre l’increment dels terrenys 
de naturalesa urbana per 143,78 Euros a CISA CARTER DE INMUEBLES SLU

 Decret núm. 4430 Aprovació de la relació de factures per import de 13.633,05 Euros

 Decret núm.  4431 Aprovar relació núm. 092/2011 de factures per import  de 93.079,42 
Euros

 Decret  núm.  4432  Concessió  llicència  i  aprovació  de  taxes  per  81,08  Euros  per  pas 
permanent de vehicles en C/ Bellreguard, 3 a SALVADOR BARRERES MARTINEZ Exp. 
V105/2011

 Decret  núm.  4433  Concessió  llicència  i  aprovació  de  taxes  per  38,13  Euros  per  pas 
permanent  de  vehicles  en  c/  Del  Teix,  16  a  AMALIA  RAMIREZ  SABATER  Exp.  
V101-/2011

 Decret  núm.  4434  Concessió  llicència  i  aprovació  de  taxes  per  173,74  Euros  per  pas 
permanent de vehicles en c/ Bellreguard, 3 a CDAD PROP SANTA CECILIA, 30-32 Exp.  
V115/2011

 Decret  núm.  4435  Informació  pública  per  termini  de  20  dies  per  instal·lació  activitat 
carnisseria en c/ Joanot Martorell, 24 Exp. LA 059/2011

 Decret  núm.  4436  Informació  pública  per  termini  de  20  dies  per  instal·lació  activitat 
Clínica odontològica en c/ Francisco Brines, 1 Exp. LA 291/2007

 Decret  núm.  4437  Informació  pública  per  termini  de  20  dies  per  instal·lació  activitat 
aparcament de vehicles en c/ del Pomer, 17 Exp. LA 0107/2011

 Decret  núm.  4438  Informació  pública  per  termini  de  20  dies  per  instal·lació  activitat 
carnisseria en c/ Guillem de castro, 12 Exp. LA 072/2011

 Decret núm. 4439 Aprovació amb efectes del dia 01/12/2011 l'adscripció i l'encomanament 
temporal de funcions pròpies del lloc de Cap de departament de comerç i consum a MARIA 
ISABEL ARDID CLIMENT

 Decret núm. 4440 Aprovació de l'autoliquidació per 208,90 Euros per al BOP en concepte 
de la inserció de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la provisió d'una  
plaça de ajudant de cuina
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 Decret  núm.  4441  Declaració  de  caducitat  de  l’exp.  LC176/2010  de  sol·licitud  de 
autorització  municipal  per  canvi  titularitat  de  la  llicència  municipal  d'obertura  i 
funcionament

 Decret  núm.  4442  Rectificació  error  en  decret  d'Alcaldia  de  canvi  de  titularitat  de  la  
llicència de gual en c/ Illa de Gerba, 18 de ANTONIO NAVARRO SORIA A RAIMUNDO 
CORTES PASTOR de data 18/05/2006 de compra-venda del inmoble

 Decret núm. 4443 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom 
de CIPRIAN MARIUS BUHLEAT

 Decret  núm.  4444  Aprovació  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  a  ADDINE  EL 
YAHYAOUI CHARAF I ALTRES

 Decret  núm.  4445 Concessió llicència  urbanística  i  liquidació Taxa per  44,90 Euros  a 
ANDRES SABATER COLLADO en carrer del Faig, 10

 Decret núm. 4446 Concessió llicència urbanística i liquidació Taxa per 1.376,39 Euros a 
VERTYDECOR INNOVA SL en Passeig Gregori Maians i Ciscar

 Decret  núm.  4447 Concessió llicència  gual  i  liquidació taxes  per  138,38 Euros  en av. 
Ernesto Paulino, 50 a JOSE RAMON PEIRO LLOPIS

 Decret  núm.  4448 Concessió llicència  urbanística  i  liquidació Taxa per  44,90 Euros  a 
MARIA VICENTA ESCRIVA BARRERES en carrer Ramon y Cajal, 31

 Decret  núm.  4449 Concessió llicència  urbanística  i  liquidació Taxa per  30,99 Euros  a 
JOSE ROIG BAS en carrer RAMON AVARGUES, 4

 Decret núm.  4450 Concessió llicència urbanística i  liquidació Taxa per 127,65 Euros a 
FERNANDO ALCARAZ ESCRIVA en carrer Illa de Còrsega, 4

 Decret núm. 4451 Concessió llicència 1ª ocupació i liquidació taxa a CONSTRUCCIONES 
HISPANO GERMANAS a Edificio de una vivenda unifamiliar en la c/ Vermeer, 53

 Decret  núm.  4452  Aprovació  llistes  provisional  d'aspirants  admesos  i  exclosos  i 
nomenament del tribunal per a la provisió d'una plaça d'oficial electricista

 Decret  núm.  4453  Resolució  per  el  que  es  posa  fi  al  procediment  de  responsabilitat 
patrimonial núm. 24/11 de MARIA NAVARRO LLACER

 Decret núm. 4454 Concessió llicència urbanística a VICENTA SANCHIS ARLANDIS en 
carrer Pere III El Gran, 19 núm. 257/2011-OME

 Decret núm.  4455 Concessió a GAS NATURAL CEGAS llicència per la ocupació de la 
via publica en carrer Navarra Núm. Urbanisme: 136/2011-LOVP

 Decret núm.  4456 Concessió llicència urbanística i  liquidació Taxa per 149,16 Euros a 
MIGUEL SALORT MENA en av. Font d'en Carros

 Decret núm. 4457 Concessió llicència urbanística i liquidació de la taxa per 96,20 Euros a 
MARIA ROSA SORIA TORRES en Pda. Passadores

 Decret  núm.  4458  Concessió  llicència  per  ocupació  via  pública  a  GAS  NATURAL 
CEGAS en Av. Loygorri, 20-21
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 Decret núm. 4459 Concessió llicència per ocupació de la via av. Loygorri, 15-17 a GAS 
NATURAL CEGAS

 Decret núm.  4460 Concessió a la COMUNITAT DE PROPIETARIS de C/ Juan Antoni 
Maians, 8 llicència ocupació via pública en Passeig Rei en Jaume I

 Decret núm. 4461 Autorització per l'exhumació del cadàver de FRANCISCO GIL RUIZ.

 Decret núm. 4462 Aprovació liquidació definitiva ICO i TAXA 854,44 Euros Exp. LTIU 
núm. 103/07 JUAN R. GARCIA PEREZ I ANTONIA RAMOS CARTAGENA

 Decret núm. 4463 Aprovació sanció econòmica a JUAN R. GARCIA PEREZ i ANTONIA 
RAMOS CARTAGENA per import de 10.325,67 Euros Exp. núm. 103/07

 Decret núm. 4464 Revocació del Decret núm. 1437/07 i arxiu de l’Exp. LTIU núm. 54/03

 Decret núm. 4465 Revocació del Decret núm. 1436/07 i arxiu de l’Exp. Sancionador núm. 
54/03

 Decret núm. 4466 Aprovació relació factures núm. 089/2011 R per import de 218.666,16 
Euros

 Decret núm. 4467 Aprovació relació núm. 091/2011 R per import de 2.849,51 Euros

 Decret  núm.  4468 Incoació exp.  administratiu  de restauració de la  legalitat  urbanística 
núm. 76/2011-ERU a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS

 Decret núm. 4469 Incoació exp. sancionador núm. RC 88/07 a ELISA ESCRIVA NADAL

 Decret  núm.  4470  Aprovació  liquidació  ICO per  1.254,10  Euros  a  ELISA ESCRIVA 
NADAL

 Decret  núm.  4471 Incoació  i  designació  d'instructor  del  procediment  a  D.  SEBASTIA 
ESTELA CLIMENT Exp. responsabilitat patrimonial Ref. 33/11 de ANTONIO BENITO 
ARCOS

 Decret  núm.  4472  Concessió  llicència  segona  ocupació  a  VICENTE  JUAN  GARCIA 
PELLICER en Alejandro Cardona núm. 16 y 18

 Decret  núm.  4473  Concessió  llicència  primera  ocupació  a  ALBERO  GARCIA 
PROMOTORES SL en la C/ Ròtova, 7, 4 vivendes

 Decret núm.  4474 Autoritzar a la Junta Local Fallera d'Oliva per a la celebració de les  
activitats sol·licitades

 Decret núm. 4475 Autoritzar a la Comissió de la Falla l'Estació per a la celebració de les 
activitats sol·licitades

 Decret  núm.  4476 Comunicació que el  Sr.  SALVADOR FENOLLAR COTS haurà de 
complir en aquest Ajuntament la pena imposada consistent en 50 dies de treball en benefici 
de la comunitat.

 Decret  núm.  4477  Aprovar  la  relació  núm.  093/2011  R  de  factures  per  l’import  de 
10.520,36 Euros

 Decret  núm.  4478  Concessió  llicència  segona  ocupació  a  JAVIER  BERNABEU 
SANSALONI, referida a l’edifici de planta baixa de una vivenda unifamiliar aïllada
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 Decret núm. 4479 Aprovació i ordenació de pago de 12,45 Euros a Vodafone España

 Decret  núm.  4480  Aprovació  de  la  factura  i  ordenació  de  pago  de  154,49  Euros  a 
Cableuropa SAU

 Decret núm. 4481 Aprovació i ordenació de pago de 1.836,68 Euros a Telefonica España

 Decret  núm.  4482  Aprovació  i  ordenació  pago  per  5.115,31  Euros  a  VODAFONE 
ESPAÑA SAU

 Decret núm. 4483 Concessió llicència ambiental al taller de vehicles i venda de pneumàtics 
de JOSE MANUEL TORMOS CRESPO

 Decret núm.  4484 Concessió llicència ambiental a URBE TELECOM LEVANTE SL en 
Ronda Rebollet, 11 Baix Exp. LA150/2010

 Decret núm. 4485 Concessió llicència ambiental a HUANG CHEN CB en Av. Loygorri, 
46-48 Exp. LA182/2010

 Decret  núm.  4486  Concessió  llicència  ambiental  a  MARIA  NIEVES  RAMIREZ  DE 
MAYA Exp. LA152/2010

 Decret núm. 4487 Concessió llicència ambiental a SILVIA SANTACREU CRESPO en c/ 
Guillem de Castro, 7

 Decret núm. 4488 Concessió llicència ambiental a MARIA FRANCISCA ROIG CAMPS 
en Av. Loygorri, 38 Exp. LC043/2011

 Decret núm. 4489 Concessió llicència ambiental a AJUNTAMENT D’OLIVA en Alcalde 
Juan Sancho, 16 Camí Passadores Exp. LC106/2010

 Decret núm. 4490 Concessió llicència ambiental a FERRAN BONET ESCANDELL en c/ 
Walt Disney, 9 Exp. LC018/2011

 Decret núm. 4491 Concessió llicència ambiental a JUAN FUSTER PIERA en Camí Aigua 
Blanca, 6 Exp. LC072/2010

 Decret núm. 4492 Arxiu Exp. núm. 20010000059619 per no estar subjecte a l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de IMAGINA COCINAS SL

 Decret  núm.  4493  Aprovació  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  a  nom  de 
FRANCISCUS LUDOVICUS MEEUS EXP. 2003EXP20003227

 Decret  núm.  4494  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  incobrables  a  nom  de 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VICENTA SERRANO GILABERT SL Exp. de 
constrenyiment. 2006EXP20000630

 Decret  núm.  4495  Concessió  fraccionament  sol·licitat  per  ROSA  MARIA  IBIZA 
PIZARRO per taxa retirada vehicle via publica

 Decret núm. 4496 Concessió fraccionament sol·licitat per ALIZ ZAHAF per sanció tràfic 
Exp. núm. 169097 y 169098 A

 Decret  núm.  4497 Compensació deutes  a  D.  MIGUEL ANGEL BORRAS SARIO per 
import de 565,52 Euros i aplicació crèdits per pagar deute de CARMEN SANCHO PONS 
per import de 388,83 Euros
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 Decret  núm.  4498  Devolució  ingrés  indegut  a  PROMOCIONES  EDIFICIOS 
INDUSTRIALES OLIVA CB.

 Decret núm.  4499 Ordenar pagament de la relació de factures per import de 26.949,37 
Euros

 Decret núm. 4500 Relació de multes de trànsit.

 Decret núm.  4501 Autoritzar al Sr. GIAMPAOLO ZAVATT, per la instal·lació del Circ 
Amazonas Show Aquàtic, els dies del 3 a l’11 de desembre de 2011.

 Decret  núm.  4502  Adjudicació  contracte  menor  de  subministraments  de  prendes 
d’uniformitat de la policia local a la mercantil EL CORTE INGLES SA.

 Decret núm.  4503 Declarar la caducitat del procediment de comprovació i  arxiu de les 
actuacions núm. Exp. 20010000056987

 Decret núm.  4504 Desestimació d'al·legacions sobre Impost  de l’increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana núm. Exp. 20010000059626

 Decret núm. 4505 Arxiu de l’Exp. núm. 20010000058543 donat que consta presentada la 
declaració de l’Impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana

 Decret núm.  4506 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. núm. 20010000056985

 Decret núm.  4507 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp.  núm. 20010000055650 per  haver transcorregut  el  termini  màxim en què s’ha de 
notificar la resolució.

 Decret núm.  4508 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp.  núm. 20010000055651 per  haver transcorregut  el  termini  màxim en què s’ha de 
notificar la resolució.

 Decret núm.  4509 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. núm. 20010000055652

 Decret núm. 4510 Aprovació de la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana Exp. núm. 2001000058107

 Decret  núm.  4511  Aprovar  el  Exp.  núm.  T/25/2011  de  modificacions  de  crèdit  per 
transferències d’unes aplicacions pressupostàries a altres de despeses del Pressupost

 Decret  núm.  4512  Aprovació  Exp.  núm.  T/26/2011  de  modificacions  de  crèdit  per 
transferències d’unes aplicacions pressupostàries a altres de despeses del Pressupost

 Decret núm. 4513 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana a DOMINGO SAVALL NAVARRO Exp. núm. 
20010000058108

 Decret  núm.  4514 Ordenació de pagament  de les següents  factures Relació núm. REL 
093/2011 R

 Decret  núm.  4515  Aprovació  i  ordenació  del  pagament  com  a  bestreta  de  dietes  i  
indemnitzacions a VICENTE BENLLOCH GARCIA la quantitat de 300,00 Euros
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 Decret  núm.  4516  Aprovació  i  ordenació  de  pagament  com  a  bestreta  de  dietes  a 
VICENTE CANOVES PONS la quantitat de 300 Euros

 Decret  núm.  4517 Aprovació  de  la  certificació  de  l'obra  CASA DE LA FESTA Exp. 
E/02TEL/23009/M/2921 Contractista ALESA PROYECTOS

 Decret núm.  4518 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057623

 Decret núm.  4519 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057621

 Decret núm.  4520 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057620

 Decret núm.  4521 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057619

 Decret núm.  4522 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057618 de BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4523 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057598 DE BIG BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4524 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057597 de BIG BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4525 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057596 DE BIG BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4526 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057595 DE BIG BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4527 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057591 DE BIG BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4528 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057576 DE BIG BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4529 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057575 DE BIG BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4530 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057574 de BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4531 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057570 de BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4532 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057569 de BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4533 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057567 de BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm.  4534 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057566 de BUSINESS EVERGREEN SA
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 Decret núm.  4535 Declaració de caducitat del procediment i  arxiu de les actuacions de 
l’Exp. 20010000057565 de BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm. 4536 Manar el decomís dels gossos de NICOLE ZAFLEREY en el sector 18

 Decret núm.  4537 Aprovar la factura 0466380080765 de 258,96 euros de la Generalitat 
Valenciana del pagament de la publicació en el DOGV de la proposta de rectificació de la  
modificació puntual de les normes urbanístiques del PGOU (hotels)

 Decret núm.  4538 Aprovar la factura 0466380080740 de 43,16 euros de la Generalitat 
Valenciana per la publicació del anunci en el DOGV de la Modificació puntual del PGOU 
(Redelimitació del nucli antic)

 Decret  núm.  4539  Aprovar  la  factura  0466380080756  de  43,16  de  la  Generalitat 
Valenciana per  la publicació de la modificació puntual  de  les normes urbanístiques  del 
PGOU per augment de l'edificabilitat en l'àmbit poliesportiu

 Decret  núm.  4540 Acceptar  la  proposta  del  Cap de  la  Policia  Local  per  a  fer  control 
d'alcoholèmia els dies 3 i 4 de desembre en Av. Francisco Brines i Ctra. De Pego

 Decret núm. 4541 Deixar sense cap efecte l'apartat primer del Decret d'Alcaldia 2842/06 
que obligava a AGUSTIN CAMACHO SERRANO a constituir aval bancari de 12200 euros

 Decret núm. 4542 Autoritzar a la Junta Central de Germandats de Jesús de Natzaré per a la 
celebració de les activitats per a fer cercavila el dia 3 de desembre

 Decret núm. 4543 Relació de multes de trànsit.

 Decret núm. 4544 Nomenar al funcionar Sr. RAMON LLOPIS MARTINEZ, representant 
tècnic d'aquest Ajuntament en la Unitat d'Actuació "Calaix Jove" de la Mancomunitat de  
Municipis de la Safor.

 Decret núm. 4545 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a la COMUNIDAD DE 
PROPIETARIS de l'edifici emplaçat al carrer Illa de Menorca núm. 7.

 Decret  núm.  4546  Concedir  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  al  Sr.  HOWARD 
TREVOR ROWLANDS a la Plaça Ganguis núm. 8.

 Decret núm. 4547 Concedir llicència d'ocupació de la via pública a la COMUNIDAD DE 
PROPIETARIS de l'edifici emplaçat al carrer Gabriel Miró núm. 1.

 Decret  núm.  4548  Concedir  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  a  VERTYDECOR 
INNOVA SL, al carrer Guillem de Castro núm. 2.

 Decret  núm.  4549 Concedir  llicència  d'ocupació  de la  via  pública  a  GAS NATURAL 
CEGAS SA, a l'Av. Ernesto Paulino.

 Decret  núm.  4550  Concedir  llicència  d'ocupació  de  la  via  pública  a  GASNATURAL 
CEGAS SA, al Passeig Rei Juan Carlos I.

 Decret núm. 4551 Concedir a la Sra. SANDRA MLGORZAT BIGUS, llicència urbanística 
en el carrer Manuel Broseta núm. 42-44.

 Decret núm.  4552 Aprovar, la mobilitat de la funcionària Sra. MIRIAM DOMINGUEZ 
ESTRUCH, que passe a exercir les seues funcions d'Auxiliar d'Administració General en 
l'àrea de Secretaria General.
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 Decret núm. 4553 Aprovar les depeses de rebuts emesos per BANCAJA, per l'import de 
55,64 Euros.

 Decret  núm.  4554  Aprovar  les  depeses  per  comissions  emeses  per  BANCO  DE 
VALENCIA, per l'import de 12,60 Euros.

 Decret  núm.  4555  Aprovar  les  depeses  per  comissions  emeses  per  BANCO  DE 
VALENCIA, per l'import de 6,30 Euros.

 Decret núm. 4556 Aprovar les depeses per comissions emeses per BANESTO, per l'import 
de 23,75 Euros.

 Decret núm. 4557 Aprovar les depeses per comissions emeses per LA CAIXA, per l'import 
de 38,99 Euros.

 Decret  núm.  4558  Admetre  la  documentació  presentada  per  l'ASOCIACION  DE 
VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS SAFOR OLIVA".

 Decret  núm.  4559  Aprovar  despeses  de  carburants  i  ordenar  el  pagament  a  GALP 
ENERGIA ESPAÑA SAU, per l'import de 6.207,99 Euros.

 Decret núm.  4560 Aprovar la factura emesa per AUMAR SOCIEDAD ANONIMA, per 
l'import de 40,11 Euros.

 Decret núm.  4561 Aprovar la factura emesa per AUMAR SOCIEDAD ANONIMA, per 
l'import de 21,94 Euros.

 Decret núm.  4562 Aprovar la factura emesa per AUMAR SOCIEDAD ANONIMA, per 
l'import de 11,40 Euros.

 Decret núm.  4563 Aprovar la factura emesa per AUMAR SOCIEDAD ANONIMA, per 
l'import de 62,95 Euros.

 Decret núm. 4564 Aprovar la despesa i ordenar el pagament de 33,25 Euros a favor del Sr. 
VICENTE MORERA ROMAGUERA.

 Decret  núm.  4565  Declarar  l'obligació  legal  de  mantenir  els  immobles  propietat  de 
BIOIBERICA SA en adequades condiciones de salubritat,  conservació,  seguretat  i  ornat 
públics, ordre d’execució núm. 196/2011.

 Decret  núm.  4566  Declarar  l'obligació  legal  de  mantenir  els  immobles  propietat  de 
BOOKINGPARK TCKETING WORLDWIDE SL en adequades condiciones de salubritat, 
conservació, seguretat i ornat públics, ordre d’execució núm. 195/2011.

 Decret  núm.  4567  Declarar  l'obligació  legal  de  mantenir  els  immobles  propietat  de 
GRUPO  4  ASESORES  DE  PUBLICIDAD,  en  adequades  condiciones  de  salubritat, 
conservació, seguretat i ornat públics, ordre d’execució núm. 194/2011.

 Decret  núm.  4568  Declarar  l'obligació  legal  de  mantenir  els  immobles  propietat  de 
CARMEN FERNANDEZ ROJAS,  en adequades condiciones  de salubritat,  conservació, 
seguretat i ornat públics, ordre d’execució núm. 193/2011.

 Decret núm.  4569 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat de SAN 
FERNANDO MULTISERVICIOS SL en adequades condiciones de salubritat, conservació, 
seguretat i ornat públics, ordre d’execució núm. 119/2011.
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 Decret  núm.  4570  Declarar  l'obligació  legal  de  mantenir  els  immobles  propietat  de 
CAMPING PEPE en adequades condiciones de salubritat,  conservació, seguretat  i  ornat 
públics, ordre d’execució núm. 75/2011.

 Decret núm. 4571 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat de ROSA 
Mª JUST SALORT, en adequades condiciones de salubritat, conservació, seguretat i ornat 
públics, ordre d’execució núm. 20/2011.

 Decret núm. 4572 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat de MEM. 
MARKETING Y MEDIOS en adequades condiciones de salubritat, conservació, seguretat i 
ornat públics, ordre d’execució núm. 18/2011.

 Decret  núm.  4573  Declarar  l'obligació  legal  de  mantenir  els  immobles  propietat  de 
PROMOTORA LAS SALINAS SA en adequades condiciones de salubritat, conservació, 
seguretat i ornat públics, ordre d’execució núm. 224/2011.

 Decret  núm.  4574  Declarar  l'obligació  legal  de  mantenir  els  immobles  propietat  de 
CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA en adequades condiciones de salubritat, 
conservació, seguretat i ornat públics, ordre d’execució núm. 226/2011.

 Decret  núm.  4575  Declarar  l'obligació  legal  de  mantenir  els  immobles  propietat  de 
CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA en adequades condiciones de salubritat, 
conservació, seguretat i ornat públics, ordre d’execució núm. 196/2011.

 Decret núm. 4576 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat de ROSA 
Mª SOLERA MONCHO en adequades condiciones de salubritat, conservació, seguretat i  
ornat públics, ordre d’execució núm. 258/2011.

 Decret núm. 4577 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat de JOSE 
GISBERT LEON en adequades condiciones de salubritat,  conservació,  seguretat  i  ornat 
públics, ordre d’execució núm. 255/2011.

 Decret núm. 4578 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat de JOSE 
MIGUEL GOMIS MOLL. en adequades condiciones de salubritat, conservació, seguretat i 
ornat públics, ordre d’execució núm. 250/2011.

 Decret núm. 4579 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat de la Sra.  
MARIA  MALONDA  MESTRE.  en  adequades  condiciones  de  salubritat,  conservació, 
seguretat i ornat públics, ordre d’execució núm. 248/2011.

 Decret núm. 4580 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat de la Sra.  
VICENTA  MARIA  MORATO  CLIMENT,  en  adequades  condiciones  de  salubritat, 
conservació, seguretat i ornat públics, ordre d’execució núm. 246/2011.

 Decret núm.  4581 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat del Sr.  
MIGUEL MESTRE SORIA, en adequades condiciones de salubritat, conservació, seguretat 
i ornat públics, ordre d’execució núm. 245/2011.

 Decret  núm.  4582  Declarar  l'obligació  legal  de  mantenir  els  immobles  propietat  de 
CONSTRUCCIONES  HISPANO  GERMANAS,  SA,  en  adequades  condiciones  de 
salubritat, conservació, seguretat i ornat públics, ordre d’execució núm. 201/2011.
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 Decret núm. 4583 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat de lla Sra. 
CRISTINA PONS PONS en adequades condiciones de salubritat, conservació, seguretat i  
ornat públics, ordre d’execució núm. 135/2011.

 Decret núm.  4584 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat del Sr.  
VICENT LLIDO MORELL en adequades condiciones de salubritat, conservació, seguretat i 
ornat públics, ordre d’execució núm. 249/2011.

 Decret núm. 4585 Declarar l'obligació legal de mantenir els immobles propietat de la Sra.  
JOSEFA  MONZO  SERRANO  en  adequades  condiciones  de  salubritat,  conservació, 
seguretat i ornat públics, ordre d’execució núm. 254/2011.

 Decret núm. 4586 Contractar a la Sra. SUSANA NOVELL DEL FERRO, la representació i 
defensa de l'Ajuntament d'Oliva en el procés judicial núm. 192/2011, davant del Jutjat del 
Contenciós Administratiu núm. 8 de València.

 Decret  núm.  4587  Concedir  al  funcionari  d'aquest  Ajuntament  Sr.  MANUEL  PERIS 
BARRERES, una bestreta de 1.190 Euros.

 Decret núm.  4588 Aprovar l'autoliquidació i ordenar el pagament de 161,70 Euros a la 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA-Butlletí Oficial de la Província.

 Decret núm. 4589 Aprovar la relació 094/2011 de factures per l'import de 771,71 Euros.

 Decret núm.  4590 Pendre raó de la cessió de crèdit a l'empresa GRUAS Y TALLERES 
BURGOS SL, per l'import de 2.360 Euros.

 Decret  núm.  4591 Aprovar  l'informe  sobre  l'activitat:  Càmping Segona  categoria  "Rio 
Mar", Ex. LC116/2005.

 Decret núm. 4592 Aprovar l'informe emés referent a l'activitat:: FRUITES I VERDURES 
CIO MENOR, Exp. LA044/2011.

 Decret  núm.  4593  Incoar  al  Sr.  FRANCISCO  JESUS  FERNANDEZ  MORALES, 
expedient de restauració legalitat urbanística núm. 000056/2011-ERU.

 Decret  núm.  4594  Incoar  al  Sr.  JOHN  DAVID  WIGMORE  i  JOANNA  LESLEYN, 
expedient de restauració legalitat urbanística núm. 119/08.

 Decret núm.  4595 Incoar a la Sra. ANA MARIA MONCHO SANTAPAU, expedient de 
restauració legalitat urbanística núm. 000055/2011-ERU.

 Decret  núm.  4596  Aprovar  el  reconeixement  i  pagament  de  l'amortització  anticipada 
parcial  del  préstec concertat  amb el  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,  per 
l'import de 76.488,04 Euros.

 Decret  núm.  4597 Aprovar  el  reconeixement  i  pagament  d'interessos  de demora al  Sr. 
JOSE Mª PEREZ ROMAN, per l'import de 2.286,40 Euros.

 Decret núm. 4598 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarat incobrables a nom de la 
mercantil ELECTRICIDAD PEREZ CANTAL SL

 Decret núm. 4599 Declarar la caducitat del procediment d'inspeccions i comprovacions del 
subjecte passiu ARCA LA LLAR SL, Expedient 20010000055745.
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 Decret núm. 4600 Declarar la caducitat del procediment de comprovació limitada i arxiu de 
l'expedient núm. 20010000055703, subjecte passiu ARCA LA LLAR SL.

 Decret núm. 4601 Concedir a DANISA ECOAUTO SL, el fraccionament del deute per la 
Taxa Llicència d'activitat en Ctra. Convent, 28-B.

 Decret núm. 4602 Aprovar la devolució de taxa prestació del servei públic poliesportiu, per 
import de 47 Euros, a la Sra. CONCEPCION CABRERIZO GILA.

 Decret núm.  4603 Aprovar la devolució a la Sra. ISABEL JUST BLASCO, de l'ingrés 
indegut per taxa retirada de vehicle de la via pública.

 Decret  núm.  4604  Desestimar  a  la  Sra.  AMPARO  LLODRA  SENDRA  la  petició  de 
devolució taxa abonada per la prestació dels serveis públics en el poliesportiu municipal.

 Decret  núm.  4605 Aprovar  la  devolució  al  Sr.  CYRON CRONIN MC ELVOGUE la 
quantitat de 87 Euros per taxa prestació serveix públic poliesportiu municipal.

 Decret núm. 4606 Aprovar la devolució a la Sra. MARINA Y ANA BORRAS MORERA 
de part de la taxa per prestació dels serveis públic en el poliesportiu municipal, per l'import 
de 16 euros.

 Decret  núm.  4607 Aprovar  i  reconèixer  l'obligació de la  factura  28 del  Sr.  VICENTE 
SALA LLIDO.

 Decret  núm.  4608 Autoritzar  la  exhumació del  cadàver  de la  Sra.  MARIA CLIMENT 
CLIMENT.

 Decret núm. 4609 Aprovar la realització dels controls preventius d'alcoholèmia els dies 10 
i 12 de desembre.

 Decret  núm.  4610  Declarar  la  caducitat  del  procediment  d'infracció  urbanística  núm. 
140/03,  instruït  contra  Mº  ROSARIO  BARBER  MESTRE  I  SALVADOR  PASCUAL 
COTS.

 Decret núm.  4611 Aprovar, amb caràcter provisional, la liquidació complementària de l' 
ICO, Expedient: RC 140/03.

 Decret núm. 4612 Aprovar les despeses bancàries meritades per les operacions rebutjades 
en el cobrament de rebuts de la Guarderia Infantil Municipal el mes de novembre de 2011.

 Decret núm.  4613 Aprovar les despeses por l'import de 11,88 Euros, per comissió d'us 
datafon emés per LA CAIXA.

 Decret  núm.  4614  Adjudicació  del  servei  de  Bar  del  Centre  Social  de  Sant  Francesc 
d'Oliva.

 Decret núm. 4615 Ordenar el pagament de la factura de CLIMATIZACIONES MEDISAL 
SL, per l'import de 18.726,60 Euros.

 Decret núm.  4616 Aprovar la certificació de l'obra: Rehabilitació i adequació del Centre 
Olivense-Casa de la Cultura.

 Decret núm. 4617 Aprovar la certificació núm. 7 de l'obra de Rehabilitació i adequació del 
Centro Olivense-Casa de la Cultura.
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 Decret núm. 4618 Aprovar la certificació núm. 8 de l'obra de Rehabilitació i adequació del 
Centro Olivense-Casa de la Cultura.

 Decret núm. 4619 Aprovar la certificació núm. 9 de l'obra de Rehabilitació i adequació del 
Centro Olivense-Casa de la Cultura.

 Decret núm. 4620 Aprovar la certificació núm. 10 de l'obra de Rehabilitació i adequació 
del Centro Olivense-Casa de la Cultura.

 Decret núm. 4621 Aprovar la certificació núm. 11 de l'obra de Rehabilitació i adequació 
del Centro Olivense-Casa de la Cultura.

 Decret núm. 4622 Contractació treballadors desocupats per la realització d'obres i serveis 
d'interés social d'acord amb el PACTSAFOR.

 Decret núm. 4623 Contractació treballadors desocupats per la realització de l'obra: Treballs 
ambientals en el Municipi d'Oliva, conservació i manteniment de llits i sèquies".

 Decret núm. 4624 Aprovar a la mercantil SUCESORES DE PASCUAL BOLINCHES la 
compensació  del  cànon  per  la  concessió  administrativa  per  al  subministrament  d'aigua 
potable en el casc urbà d'Oliva.

 Decret  núm.  4625 Denegar  ajudes  sol·licitades  per  tindre  prestacions públiques  (Ingrid 
Prezacki Quilis i altres)

 Decret  núm.  4626 Denegar  ajudes  per  no  presentar  documentació en forma i  terminis 
(Maria Manzanares Guillem)

 Decret núm. 4627 Reconeixement nou trienni a VICENTE CARRIO IBIZA TUR

 Decret núm. 4628 Reconeixement nou trienni a JULIA BAÑULS ALEMANY

 Decret núm. 4629 Reconeixement nou trienni a LAURA VILLATORO BONO

 Decret núm. 4630 Reconeixement nou trienni a CELESTINO MULLOR COTAINA

 Decret núm. 4631 Reconeixement nou trienni a JAVIER NAVARRO PELLICER

 Decret núm. 4632 Reconeixement nou trienni a EDUARDO SALORT LLORCA

 Decret núm. 4633 Reconeixement nou trienni a ROSA IRENE GUILLEM COTS

 Decret núm. 4634 Aprovar la compensació de 6 hores per vacances anuals no disfrutades a 
JUAN ROBLEDILLO VERGARA (permís de paternitat no gaudit)

 Decret núm. 4635 Concedir a PEDRO RAMON GISBERT PONS llicència per l'ocupació 
de la via pública en c/Zorrilla, 1

 Decret  núm.  4636  Desestimar  recurs  de  Reposició  contra  el  Decret  núm. 2106/11  de 
incoació d'expedient  eru 80/06 contra MANUEL ALFREDO FARO TORRES en Pol  7 
parc. 11 Pda. Bomba

 Decret núm. 4637 S'obri el temini de 15 dies per tal de fer al·legacions en l’exp. eru 9/11 
contra EUGENIO SORIA PASCUAL

 Decret núm. 4638 Desestimar el Recurs de Reposició contra el Decret núm. 2105/11 contra 
MANUEL ALFREDO FARO TORRES eru 20/10

Pàgina: 19



 Decret núm. 4639 S'obri un termini de 15 dies per tal de fel al·legacions en l'expedient eru 
26/11 contra Mª CONSUELO PEREZ ALENTADO

 Decret  núm.  4640  Acordar  el  sobreseïment  i  l'arxiu  de  l'expedient  eru  34/11  contra 
ANTONIO JOSE MURILLO MOLINES

 Decret núm. 4641 Aprovar la concessió d'ajudes econòmiques individualitzades.

 Decret núm.  4642 Rectificar el Decret de l'Alcaldia núm. 2365/10, referent al contracte 
menor de direcció d'instal·lacions del Centre Polivalent d'Activitats socioculturals.

 Decret núm. 4643 Rectificació Decret concessió fraccionament del deute a la Sra. ROSA 
Mª IBIZA PIZARRO per taxa retirada de vehicle de la via pública.

 Decret  núm.  4644 Aprovar  la  relació  número  095/2011 R de  factures  per  l'import  de 
27.110,58 Euros.

 Decret núm. 4645 Acordar la baixa per caducitat en la inscripció padronal de SILVIDA DE 
LOURDES ACOSTA VAZQUEZ i altres més.

 Decret núm. 4646 Declarar el desistiment de la sol·licitud d'autorització municipal per al  
canvi de titularitat de la llicència municipal de obertura i funcionament del bar MUSEO.

 Decret  núm.  4647 Rectificació  error  del  decret  d'Alcaldia  de  canvi  de  titularitat  de  la 
llicència de gual del carrer Illa de Gerba, 18.

 Decret  núm.  4648  Declarar  la  caducitat  de  l'expedient  LC176/2010  de  sol·licitud 
d'autorització municipal per el canvi de titularitat de la llicència d'obertura i funcionament 
de l'establiment emplaçat al carrer Verge del Mar núm. 130.

 Decret  núm.  4649  Rectificar  error  del  Decret  d'Alcaldia  de  canvi  de  titularitat  de  la 
llicència de gual del c/Illa de Gerba, 18

 Decret núm.  4650 Autoritzar a la Comissió de la Falla Casa d'Alonso, la celebració de 
diverses activitats.

 Decret núm. 4651 Declarar l'obligació legal que incompleix SARAH LOUISE ALLKINS, 
de  mantindre  l'immoble  emplaçat  la  Plaça  Camacho,  26  en  adequades  condiciones  de 
salubritat, conservació, seguretat i ornament públics.

 Decret núm.  4652 Declarar l'obligació legal que incompleix ERIC BELL, de mantindre 
l'immoble  emplaçat  al  carrer  Collado núm.  46,  en adequades  condiciones  de salubritat,  
conservació, seguretat i ornament públics.

 Decret núm. 4653 Aprovar la factura núm. SAF-3201266-EMPRESA DE VALENCIA, per 
l'import de 1.500 Euros.

 Decret  núm.  4654  Ordenar  el  pagament  de  7.900,-  Euros,  a  favor  de  l'Associació  El 
Bastidor.

 Decret  núm.  4655  Ordenar  el  pagament  de  la  relació  de  factures  a  CENTRE 
INFORMATIC OLIVA SL i altres, per l'import de 6.270,63 Euros.

 Decret núm. 4656 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida al 
Consell Local de la Joventut, per import de 800,00 Euros.
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 Decret núm. 4657 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida a 
l'Associació Veïnal Raval Gerreria d'Oliva, per import de 369,00 Euros.

 Decret núm.  4658 Aprovar l' autoliquidació i ordenar el pagament de 110,00 Euros, a la 
Excma. Diputació Provincial de València, en concepte d'inserció en el BOP.

 Decret núm. 4659 Aprovar la baixa de liquidacions per l'import de 2815,32 Euros, aprovar 
les liquidacions per l'import de 47,21 Euros i les devolucions per l'import de 1883,79 Euros.

 Decret  núm.  4660  Aprovar  la  relació  núm.  096/2011  R  de  factures  per  l'import  de 
20.230,31 Euros.

 Decret  núm.  4661  Adjudicar  el  contracte  del  serveis  d'ajuda  a  domicili  a  favor  de 
l'Assemblea Local de CREU ROJA ESPANYOLA A OLIVA.

 Decret núm. 4662 Acceptar la proposta del Cap de la Policia Local per realitzar els controls 
preventius d'alcoholèmia els dies del 13 al 17 de desembre de 2011.

 Decret  núm.  4663 Ordenar el  pagament de la  factura  emesa per ENTITAT PUBLICA 
EMPRESARIAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.

 Decret  núm.  4664  Aprovar  l'expedició  d'un  Manament  de  Pagament,  amb  caràcter  a 
justificar, a favor del Sr. JUAN FRANCISCO PI APARICI.

 Decret núm. 4665 Reconéixer l'obligació a favor de varies persones que es relaciones per 
diversos conceptes

 Decret  núm.  4666 Denegar  les ajudes sol·licitades  per varis  motius  segons relació que 
s'adjunta (MARIA ESTHER ANDRADES YÉPEZ i altres)

 Decret núm. 4667 Aprovar la liquidació a ENRIQUE PONS GILABERT sobre l'increment 
del  valor  dels  terrenys  urbans  per  transmissió  en  c/Literat  Azorín,  12-1-2-3  rc:  
0122804yj5102s0027my

 Decret núm. 4668 Aprovar la liquidació a AIGO CLARA SL sobre l'increment del valor 
dels terrenys urbans per transmissió en c/Santa Cecília, 1/01/m rc: 0213705yj5101s0033hg

 Decret núm. 4669 Aprovar la liquidació a CONSTRUCCIONES ALBACETE-CUENCA-
VALENCIA,  SL  sobre  l'increment  del  valor  dels  terrenys  urbans  per  transmissió  en 
c/MANUEL  BROSETA,  37  rc:  0519817YJ5101N0078WJ-0519817YJ5101N0079EK-
0519817YJ5101N0105XF-0519817YJ5101N0112EK

 Decret núm.  4670 Aprovar la liquidació a CEDEÑO MARCILLO KELY MARICELA. 
sobre l'increment del valor dels terrenys urbans per transmissió en c/NOU D'OCTUBRE, 5-
1-3-A rc: 9325602YJ4192N0043IO

 Decret núm.  4671 Nomenar, amb efectes del dia 15-desembre-2011, funcionari eventual 
d'aquest Ajuntament al Sr. JULIO LLORCA ESTEVE.

 Decret núm. 4672 Aprovar la liquidació a MONTOYA CRESPO, JOSE MANUEL sobre 
l'increment del valor dels terrenys urbans per transmissió en c/AUSIÀS MARCH, 27 rc: 
9525811YJ4192N0031XM (

 Decret núm. 4673 Aprovar la liquidació de les prestacions econòmiques per fills/cònjuges 
disminuïts any 2011
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 Decret  núm.  4674 Aprovar  la  liquidació  de  les  subvencions  médico-sanitàries  exercici 
2011

 Decret  núm.  4675  Aprovar  la  imposició  de  sanció  a  MOR  DESARROLLOS 
URBANISTICOS, SL per l'import de 197,70 euros (2011/ex 1519)

 Decret  núm.  4676  Aprovar  la  imposició  de  sanció  a  MOR  DESARROLLOS 
URBANISTICOS, SL per l'import de 188,66 euros (2011/ex 1517)

 Decret  núm.  4677  Aprovar  la  imposició  de  sanció  a  MOR  DESARROLLOS 
URBANISTICOS, SL per l'import de 197,70 euros (exp 2011/ex 1518)

 Decret núm.  4678 Aprovar la imposició de sanció a ANGEL BONAL MARTINEZ per 
l'import de 165,67 euros (2011/EX1540)

 Decret núm. 4679 Aprovar la imposició de sanció a MERCEDES PILAR MATA LEON 
per l'import de 93,66 euros (2011/EX1544)

 Decret  núm.  4680  Aprovar  la  imposició  de  sanció  a  SALVADOR  JAVIER  SIGNES 
OROVAY per l'import de 201,94 euros (2011/EX1539)

 Decret  núm.  4681  Aprovar  la  imposició  de  sanció  a  ROSA  NUÑEZ  COLLADO  per 
l'import de 153,27 euros (2011/EX1537)

 Decret  núm.  4682  Aprovar  la  imposició  de  sanció  a  ROSA  NUÑEZ  COLLADO  per 
l'import de 42,61 euros (2011/EX1538)

 Decret núm. 4683 Aprovar la imposició de sanció a BIG BUSINESS EVERGREEN, SA 
per l'import de 144,38 euros (2011/EX1531)

 Decret núm. 4684 Aprovar la imposició de sanció a BIG BUSINESS EVERGREEN, SA 
per l'import de 182,01 euros (2011/EX1530)

 Decret núm.  4685 Aprovar la imposició de sanció a LAPPATEOS,  SL per l'import  de 
61,43 euros (2011/EX1520)

 Decret  núm.  4686  Aprovar  la  imposició  de  sanció  a  RICARDO  VICENTE  COSTA 
MAGALLO per l'import de 20,13 euros (2011/EX1522)

 Decret  núm.  4687  Aprovar  la  imposició  de  sanció  a  RICARDO  VICENTE  COSTA 
MAGALLO per l'import de 196,36 euros (2011/EX1521)

 Decret  núm.  4688 Contractació  de  treballadors  desocupats  per  la  realització  de  l'obra: 
"Treballs ambientals en el Municipi d'Oliva, conservació i manteniment de llits i sèquies".

 Decret núm. 4689 Concedir a CAÑAMAS HERMANOS SA., llicència urbanística en Pda. 
Canyades, Pol. 8, parcela ru 00643-

 Decret  núm.  4690  Concedir  a  Dª.  AMELIA  ROMAGUERA  ARMENGOL,  llicència 
urbanística en el c/. Sant Joan núm. 3.

 Decret núm.  4691 Concedir  a Dª.  BARBARA PLA GAUS,  llicència urbanística en C/ 
Poeta Querol, 23-b.

 Decret núm. 4692 Concedir al Sr. LACHE IONEL, llicència urbanística en C/. Ramblar, 
18-2º.
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 Decret núm. 4693 Concedir a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del edifici emplaçat 
al carrer Ausiàs March, 20, llicència d'ocupació de la via pública.

 Decret núm. 4694 Iniciació expedient núm. G/20/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos.

 Decret núm. 4695 Aprovar l'expedient núm. G/20/2011 de modificació del Pressopost per 
generació de crèdits per ingressos.

 Decret núm.  4696 Aprovar la liquidació a MATRI CHEORGHE. sobre l'increment del 
valor dels terrenys urbans per transmissió en c/. Isabel de Villena D'OCTUBRE, 5-1-3-A rc:  
9325602YJ4192N0043IO

 Decret  núm.  4697  Aprovar  la  liquidació  a  GUILLERMO  RAMON  CANET.  sobre 
l'increment del valor dels terrenys urbans per transmissió en c/. Llocnou de Sant Jeroni, 12.

 Decret núm. 4698 Aprovar la liquidació a DIEGO RAMON CANET. sobre l'increment del 
valor dels terrenys urbans per transmissió en c/. Llocnou de Sant Jeroni, 12.-6ª.

 Decret núm. 4699 Aprovar la liquidació a OLIVA TURISMO OCIO SL sobre l'increment 
del valor dels terrenys urbans per transmissió en c/ Ausiàs March,17-1ª

 Decret núm.  4700 Aprovar la liquidació a HOLTER CORNELIA IDA sobre l'increment 
del valor dels terrenys urbans per transmissió en Urb. Sant Pere, núm. 58, 62 i 63.

 Decret núm. 4701 Aprovar la liquidació a ANTONIO BENITO MAÑO. sobre l'increment 
del valor dels terrenys urbans per transmissió en c/. Santa Cecília, 41.

 Decret  núm.  4702  Concedir  al  Sr.  JULIO  FUSTER  GREGORI,  llicència  de  primera 
ocupació de la vivenda emplaçada al carrer Barranc del Xiricull núm. 4.

 Decret núm. 4703 Deixar sense efecte el DA núm. 2881/11, referent a la compensació de 
les deutes de PERSIANAS VIDAL SA, per l'import de 324,56 Euros.

 Decret núm. 4704 Desestimació devolució a la Sra. ANGELS LAZAARO CIVERA la taxa 
abonada per estada del seu vehicle en el dipòsit municipal.

 Decret  núm.  4705 Ordenar  el  pagament  de  la  factura  emesa  a  HIDROCANTABRICO 
ENERGIA SAU.

 Decret núm.  4706 Aprovació de la cancel·lació comptable de la bestreta de Caixa Fixa 
GUARDERIA INFANTIL

 Decret  núm.  4707 Autoritzar  la obertura  i  constitució de la  bestreta  de Caixa fixa per 
obligacions de caràcter periòdic per l'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL EL CARAGOL

 Decret núm. 4708 Aprovació del compte justificatiu presentat pel regidor D. Jesús Aparisi 
per import de 300 Euros per adquisició llibres per a la biblioteca municipal.

 Decret núm. 4709 Aprovar el compte justificatiu presentat pel regidor D. Vicente Morera 
per import de 113,25 Euros per taxes butlletins d'enganxament serveis Centre Polivalent

 Decret núm. 4710 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom 
de JENNIFER MARIN UTRERAS

 Decret núm. 4711 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
NEWTON GRAHAM PETER
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 Decret  núm.  4712  Aprovar  reconeixement  de  l'obligació  i  ordenar  el  pagament  als 
guanyador III Concurs de Karaoke Fira i Festes d'Oliva 2011

 Decret núm. 4713 Ordenar el pagament de les factures REL 095/2011 R

 Decret núm. 4714 Adjudicació del contracte menor privat de serveis d’assegurances de tots 
els vehicles de titularitat municipal a favor de MAPFRE FAMILIAR per 17.020,80 Euros

 Decret núm. 4715 Aprovació de la certificació d'obra TRINQUET D'OLIVA

 Decret  núm.  4716  Aprovar  la  certificació  núm.  12  de  l'obra  REHABILITACIÓ  I 
ADEQUACIÓ  DEL  CENTRE  OLIVENSE  –  CASA  DE  LA  CULTURA  (Exp. 
E/02TEL/2009/M/2905.

 Decret  núm.  4717 Aprovació de la  certificació núm.  13 de l'obra  REHABILITACIÓ I 
ADEQUACIÓ  DEL  CENTRE  OLIVENSE-  CASA  DE  LA  CULTURA  (EXP. 
E/02TEL/2009/M/2905)

 Decret  núm.  4718 Aprovació de la  certificació núm.  14 de l'obra  REHABILITACIÓ I 
ADEQUACIÓ  DEL  CENTRE  OLIVENSE  -  CASA  DE  LA  CULTURA  (  Exp. 
E/02TEL/2009/M/2905)

 Decret núm. 4719 Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques, administratives i tècniques 
particulars que ha de regir el contracte administratiu especial per a la prestació del servei de  
perruqueria en la LLAR DE JUBILATS D'OLIVA Exp. ESP-SEC/01-2011

 Decret núm. 4720 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres de RED DE 
COLECTORES  PLUVIALES  Y  AMPLIACION  DE  ACERAS  CTRA.  DENIA/ 
RINCONADA ERMITAS- FASE III PPOS 2011/124 Exp. OBRES NSP-SEC/37-2011

 Decret  núm.  4721  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributaria  a  PROMOCIONES  DE 
INMUEBLES OLIVA MAR SA per 23,22 Euros núm. Exp. 20010000059405

 Decret núm. 4722 Resolució d'imposició de sanció tributaria a CHIMENEAS ESTAR per 
38,46 Euros núm. Exp. 20010000059386

 Decret núm. 4723 Resolució d'imposició de sanció tributaria a OKISA SA per 16,72 Euros 
núm. Exp. 20010000059392

 Decret núm. 4724 Resolució d'imposició de sanció tributaria a OKISA SA per 16,91 Euros 
núm. Exp. 2001000059372

 Decret núm.  4725 Resolució d'imposició de sanció tributaria a MOR DESARROLLOS 
URBANISTICOS SL per 120,04 Euros núm. Exp. 20010000059431

 Decret núm. 4726 Resolució d'imposició de sanció tributaria a OKISA SA per 16,70 Euros 
núm. Exp. 20010000059391

 Decret núm. 4727 Resolució d'imposició de sanció tributaria a OKISA SA per 22,21 Euros 
núm. Exp. 20010000059373

 Decret núm. 4728 Resolució d'imposició de sanció tributaria a OKISA SA per 21,96 Euros 
núm. Exp. 20010000059394

 Decret núm. 4729 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana per 656,38 Euros núm. Exp. 20010000059579
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 Decret núm.  4730 Resolució d'imposició de sanció tributaria a MOR DESARROLLOS 
URBANISTICOS SL per 17,21 Euros núm. Exp. 20010000059600.

 Decret  núm.  4731  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributaria  a  VICENTA  ISABEL 
COLLADO ESCRIVA per 448,93 Euros núm. Exp. 20010000059637.

 Decret núm. 4732 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana per import de 62,48 Euros a TERESA COLLADO 
ESCRIVA

 Decret núm. 4733 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana per import de 153,43 Euros a MIGUEL DOMINGO 
MOÑINOS MIRALLES

 Decret núm. 4734 Resolució d'imposició de sanció tributaria a VILEIA URBANA SL per 
84,79 Euros Exp. 20010000059823

 Decret núm.  4735 Imposició de sanció tributaria a Mª TERESA MONCHO COLLADO 
per 128,77 Euros núm. Exp. 20010000059795

 Decret núm. 4736 Resolució d'imposició de sanció tributària a VILEIA URBANA SL per 
40,26 Euros núm. Exp. 20010000059822

 Decret núm.  4737 Resolució d'imposició de sanció tributaria a MOR DESARROLLOS 
URBANISTICOS SL per 201,05 Euros Exp. 20010000059366

 Decret núm.  4738 Resolució d'imposició de sanció tributaria a MOR DESARROLLOS 
URBANISTICOS SL per 190,70 Euros Exp. 20010000059408

 Decret núm. 4739 Resolució d'imposició de sanció tributaria a OKISA SA per 16,98 Euros 
Exp. 20010000059467

 Decret  núm.  4740 Resolució  d'imposició  de  sanció  tributaria  a  BENALBE III  SL  per 
300,00 Euros Exp. 20010000059334

 Decret  núm.  4741 Resolució  d'imposició  de  sanció  tributaria  a  BENALBE III  SL  per 
514,05 Euros Exp. 20010000059350

 Decret núm. 4742 Resolució d'imposició de sanció tributaria a VILEIA URBANA SL per 
300,00 Euros Exp. 20010000059867

 Decret núm. 4743 Resolució d'imposició de sanció tributaria a VILEIA URBANA SL per 
300,00 Euros Exp. 20010000059864

 Decret núm. 4744 Resolució d'imposició de sanció tributaria a JUAN JOSE ROMERALES 
VERGARA per 39,05 Euros Exp. 20010000059833

 Decret  núm.  4745  Concessió  llicència  d'obertura  a  CDAD  PROPIETARIS  GARAJES 
PINTOR SOROLLA Expte: LA128/2009

 Decret  núm.  4746  Aprovar  mobilitat  temporal  de  SALVADOR  BERBEGALL 
VILLALBA per a peó a partir del dia 13/12/2011

 Decret núm. 4747 Reintegrament de quantitats satisfetes indegudament en nòmina a Rosa 
Isabel Vives Sanchis per 143,72 Euros
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 Decret  núm.  4748  Reintegrament  de  la  quantitat  satisfeta  indegudament  a  CRISTINA 
MIRAGALL RIERA per 70,15 Euros

 Decret  núm.  4749 Aprovació  de la  liquidació  de  les  taxes  per  llicència  d'obertura  per 
280,00 Euros Café - Bar APARCADERO Exp. LC025/2011

 Decret núm. 4750 Aprovar la liquidació de les taxes de la llicència d'obertura per 280,00 
Euros Café- Bar ALBARGINA Exp. LC092/2011

 Decret núm. 4751 Autoritzar la instal·lació de l'Acadèmia Idiomes de CARIDAD MATEO 
MARTINEZ Exp. CA096/2011

 Decret núm. 4752 Autorització d’instal·lació de Despatx d'advocats a LAURA ESCRIVA 
MARTI

 Decret núm. 4753 Aprovar la liquidació de les taxes per llicència d'obertura per 55 Euros a 
VODAFONE

 Decret núm. 4754 Concessió llicència d'obertura a CALATAYUD Y MONCHO SL Exp. 
LA038/2009

 Decret núm. 4755 Aprovació del contingut de l’informe per la Ponència tècnica municipal 
d’Anàlisis Ambiental a GUILLERMO LLOPIS CLIMENT Exp. LA066/2011

 Decret  núm.  4756 Aprovació  de la  baixa en  comptes  de valors  incobrables  a  nom de 
WALTER BRUNO HERBRANT núm. 2010EXP20001108

 Decret  núm.  4757 Aprovació  de la  baixa en  comptes  de valors  incobrables  a  nom de 
SALVADOR LLIDO ARANDA núm. 2010EXP20001025

 Decret  núm.  4758  Concessió  a  DOLORES SANTIAGO  MARIN Llicència  de  segona 
ocupació connexió aigua Núm. Urbanisme 72/2011-LO en c/ Muntanya, 22

 Decret  núm.  4759 Designar  de  defensa  i  representació  per  recurs  davant  del  Tribunal  
Suprem  contra  sentència  núm.  1020/2011  de  la  Sala  del  contenciós  administratiu  del  
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

 Decret núm. 4760 Realització de controls preventius d'alcolèmia els dies 19, 20, 21, 22 i 24

 Decret núm. 4761 Realització de controls preventius d'alcolèmia els dies 26, 27, 28, 29, 30 
i 31

 Decret núm. 4762 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables a nom de VICENTE 
ALCARAZ SL núm. Exp. 2005exp20000857

 Decret  núm.  4763  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA per 191,56 Euros núm. Exp. 20010000059365

 Decret núm. 4764 Autorització d'inici del procediment sancionador al subjectes passius de 
la relació adjunta respecte de les infraccions tributàries PELLICER Y MARTIN SL i altres.

 Decret núm. 4765 Autorització d'inici del procediment sancionador al subjectes passius de 
la  relació  adjunta  respecte  de  les  infraccions  tributàries  CONSTRUCCIONES 
UNIVERSAL 2003 SL i altres.
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 Decret  núm.  4766  Aprovació  del  manament  de  pagament  "A  Justificar"  a  D.  JUAN 
FRANCISCO PI APARICI per 100,00 Euros assegurança transport i estada en el museu de 
documents exposició.

 Decret núm.  4767 Declaració de mantindre l’immoble del carrer Bisbe Juan Osta, 1 en 
condicions de salubritat, conservació i seguretat públics Orde d'execució Núm. 259/2011

 Decret núm. 4768 Concedir a JUAN COSTA MOLLA llicència de primera ocupació exp. 
217/07 de l'edifici de cinc habitatges en carrer Demetrio Pi, 88 c/cavallet de mar, 50

 Decret núm. 4769 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom 
de MANUEL MARIN SEGUI Exp. De constrenyiment 2007EXP20001462

 Decret núm. 4770 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom 
de EDITH BUCETA EGUEZ Exp. De constrenyiment 2011EXP20000092

 Decret núm. 4771 Aprovació de la baixa de les liquidacions per import de 25.825,47 Euros, 
aprovació de les liquidacions per 5.744,67 Euros i les devolucions que son 24.767,89 Euros

 Decret núm.  4772 Encomanament al D. GUILLERMO PONZODA IBIZA del control i 
seguiment de la pena imposada a IOAN ALEXANDRU BOGDAN de 46 dies de treball en 
benefici de la comunitat

 Decret núm. 4773 Concessió a VAZGEN YEHISHAN de llicència de segona ocupació en 
el edifici de les Monges Clarisses núm. 26-4º-8ª núm. Urbanisme 132/2011-LO

 Decret núm.  4774 Autorització a L'AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE 
HISTÒRIC per a la realització d'una sèrie d'actes d'animació comercial

 Decret núm.  4775 Incoació del procediment de responsabilitat patrimonial a JOSE LUIS 
PASCUAL GARCIA DEL REAL Ref: 34/11

 Decret núm. 4776 Denegació d’ajudes sol·licitades a MALIKA CHEIKHI I ALTRES

 Decret núm.  4777 Aprovació de la concessió d’ajudes sol·licitades per la quantitat i pel 
període indicat IVAN MASAR I ALTRES

 Decret  núm.  4778  Nomenament  funcionari  en  propietat  de  l'escala  d'Administració 
Especial, subescala Serveis Especials, classe comeses especials, categoria Tècnic Mitjà de  
Biblioteques, grup A2 a Mª JOSE CANET GASCÓ

 Decret núm.  4779 Nomenar funcionari  interí,  escala d'administració especial,  subescala 
Serveis Especials, categoria Oficial cementeri grup C2 a D. VICENTE CANET ORTOLA

 Decret núm. 4780 Aprovar amb efectes del dia 1 de desembre de 2011, el dret de la Sra. 
ROSA  ISABEL  VIVES  SANCHIS  a  percebre  la  quantitat  mensual  corresponent  a  un 
trienni del grup A2

 Decret núm. 4781 Aprovació convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu per 
a la constitució d'una borsa de treball de Tècnics de Comerç.

 Decret núm.  4782 Aprovació factura núm. CIO533233465 i ordenació de pagament per 
5.573,45  Euros  a  VODAFONE  ESPAÑA  SAU,  període  de  facturació  del  08/11/11  al 
07/12/11
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 Decret núm. 4783 Aprovació de la factura núm. CIO538573587 i ordenació del pagament 
de 5.425,62 Euros a VODAFONE ESPAÑA SAU

 Decret núm. 4784 Aprovació de la factura núm. CIO537058253 i ordenació del pagament 
de 4.551,25 Euros a VODAFONE ESPAÑA SAU

 Decret  núm.  4785  Aprovació  nòmina  del  personal  al  servei  d'aquest  Ajuntament 
corresponent al mes de novembre de 2011 per un total brut de 1.093.970,97 Euros i un 
líquid de 892.061,52

 Decret núm. 4786 Aprovació de la baixa en comptes de valors incobrables a nom de JUAN 
GURILLO JUÁREZ Exp. de constrenyiment 2006EXP20000937

 Decret núm. 4787 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
ARIEL SEBASTIAN CASTRO GONZALEZ Exp. de constrenyiment 2008EXP20001902

 Decret núm.  4788 Declaració de caducitat del procediment núm. Exp. 20010000052015 
d’ANA SORIA ESCRIVA

 Decret núm. 4789 Arxiu de l’Exp. núm. 20010000058529 de HOGAR NTRA SRA DEL 
REBOLLET  per  exempció  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de 
naturalesa urbana

 Decret núm. 4790 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana a nom de JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ per 
204,98 Euros núm. Exp. 20010000058541

 Decret núm. 4791 Aprovació de la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana a nom de FRANCISCO MESTRE GARCIA per 
35,19 Euros núm. Exp. 20010000059613

 Decret  núm.  4792  Iniciació  de  les  actuacions  de  comprovació  limitada  de  MANUEL 
PONS GILABERT i altres.

 Decret núm.  4793 Concessió llicència de ocupació via pública en c/ Molí, 11 a MARIA 
CARMEN ANGEL MEJIAS Núm. Urbanisme: 212/2011-LOVP

 Decret  núm.  4794 Concessió llicència  d'ocupació de la via pública  c/  Salvador Mestre 
Parra,  16-18 a PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES OLIVA SA núm.  Urbanisme: 
209/2011-LOVP

 Decret núm.  4795 Concessió a BAMASA SA llicència per ocupació de la via pública c/ 
Guillem de Castro, 12-20 núm. Urbanisme: 211/2011-LOVP

 Decret núm. 4796 Concessió a JOSE GISBERT LEON de llicència per a la ocupació de la 
via pública c/ Arquebisbe Reig, 18

 Decret  núm.  4797  Concessió  a  JOSEP  DOMENEC  MALONDA  MAS  de  llicència 
d'ocupació de la via pública c/ Salvador Mestre Parra, 25

 Decret núm. 4798 Estimació de la valoració contradictòria presentada per Mª ANGELES 
CANET MARTINEZ i imposició d'una sanció econòmica per import de 2.088 Euros

 Decret  núm.  4799  Contractació  de  JOSE  VICENTE  MAYANS  MARI  I  VICENTE 
BERTOMEU  LLOPIS  com  a  peons  per  a  la  realització  de  l'obra  TREBALLS 
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AMBIENTALS EN EL MUNICIPI D'OLIVA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 
LLITS I SEQUIES

 Decret  núm.  4800  Proposició  de  la  imposició  de  una  sanció  econòmica  a  ROSARIO 
BARBER  MESTRE i  SALVADOR PASCUAL  COTS  per  la  continuació  de  les  obres 
constitutives d'infracció urbanística Exp. Sancionador: Rc 140/03

 Decret núm. 4801 Revocació llicència municipal de gual del c/ Guillem de Castro, 4 a nom 
de CAPRABO I A NOM DE CONSUM després i ampliació de la autorització del gual a 
nom de ALDI

 Decret núm. 4802 Declaració de la finalització del procediment de concessió de llicència 
ambiental  per  exercir  l'activitat  de  fabricació  d'estructures  metàl·liques  per  part  de 
FERROMETAL SAFOR SL

 Decret núm. 4803 Declaració de la finalització del procediment de concessió de llicència 
ambiental  per  exercir  l'activitat  de  fabricació  de  fertilitzant  per  ús  agrícola  per  part  de  
FERTILIS SL

 Decret núm. 4804 Declaració de la finalització del procediment de concessió de llicència 
d'obertura per exercir l'activitat de taller de reparació de camions per part de SOGAPE SL

 Decret núm. 4805 Declaració de la finalització del procediment de concessió de llicència 
ambiental per exercir l'activitat de comerç al major per part de SHIC MEDITERRANEA SL

 Decret núm. 4806 Declaració de la finalització del procediment de concessió de llicència 
municipal d'obertura per exercir l'activitat de magatzem de materials de construcció per part 
de EL PORTELL OLIVENSE SL

 Decret núm. 4807 Declaració de la finalització del procediment de concessió de llicència 
municipal  d'obertura  per  exercir  l'activitat  de  magatzem de  maquinària  pneumàtica  per 
TECNICOS DE MAQUINARIA GANDIA SL

 Decret núm. 4808 Declaració de caducitat del procediment de comprovació limitada i arxiu 
de l’Exp. 20010000051649

 Decret núm. 4809 Declaració de caducitat del procediment de comprovació limitada i arxiu 
de l’Exp. 20010000051886

 Decret núm. 4810 Aprovació de les liquidacions de l’Impost d'activitats econòmiques per 
import 2.694,49 Euros.

 Decret núm. 4811 Incoació exp. Administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
per realització d'obres sense llicència en pda. Bomba, promotor DANIEL MILLET COTS

 Decret  núm.  4812 Aprovar  la  certificació  de l'obra  núm.  15 CENTRE POLIVALENT 
D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 Decret  núm.  4813  Aprovació  certificació  obra  núm.  14  CENTRE  POLIVALENT 
D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS (Exp. E/02TEL/2009/M/2988)

 Decret núm. 4814 Aprovació de la certificació núm. 13 de l'obra CENTRE POLIVALENT 
D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS (Exp. E/02TEL/2009/M/2988)
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 Decret núm. 4815 Aprovació de la certificació núm. 12 de l'obra CENTRE POLIVALENT 
D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS (Exp. E/02TEL/2009/M/2988)

 Decret núm.  4816 Declaració de obligació legal a MARIA GREGORI MENA, de neteja 
POLÍGON 7 PARCEL·LA 324 ORDRE D’EXECUCIÓ núm. 262/2011

 Decret núm. 4817 Declaració de la obligació legal a LUISA ROIG LLORCA de neteja de 
la parcel·la en carrer ANGUILA, 13 ORDRE D’EXECUCIÓ núm. 261/2011

 Decret  núm.  4818  Declaració  de  la  obligació  legal  a  VICENTE  NAVARRO  MAS 
d’executar  les  obres  obligatòries  en  PG RAJOLARS,  14  ORDRE D’EXECUCIÓ núm. 
260/2011

 Decret  núm.  4819  Reconeixement  de  la  obligació  de  54.461,12  Euros  a  la  mercantil 
GESTION, SALUD Y DEPORTES S.L.U

 Decret núm.  4820 Cessió de crèdit de FRANCISCO JUST SEMPERE per el import de 
5.550,69 Euros

 Decret núm. 4821 Aprovació de l’Exp. núm. G/21/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos per import total de 2.397.428,29 Euros

 Decret núm. 4822 Iniciació de l’Exp. núm. G/21/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos amb la finalitat que es quantifiquen els ingressos que 
pugueren generar crèdit en el Pressupost Municipal vigent.

 Decret núm.  4823 Reconéixer l’obligació i ordenar el pagament per import de 4.704,00 
Euros  en  concepte  de  gratificació  de  juny  a  desembre  de  2011  i  de  627,20  Euros  en 
concepte d’ajuda mèdica sanitària del 2011 a favor de VICENTE COLLADO LLORCA

 Decret  núm.  4824 Autorització instal·lació  d'activitat  d'AUTOESCOLA en c/Alejandro 
Cardona, 21 a MARIA SOLEDAD JORDA IBAÑEZ (CA122/2011)

 Decret  núm.  4825  Autorització  instal·lació  d'activitat  d'AUTOESCOLA  en  Ctra.  del 
convent, 28 baix a DANISA ECOAUTO, SL (CA118/2011)

 Decret  núm.  4826  Aprovar  l'expedició  d'un  manament  de  pagament  amb  caràcter  a 
justificar a favor del membre d'aquesta corporació SALVADOR ESCRIVA TORMO de 
600 euros amb càrrec a la partida pressupostària 92400,6229077 "CENTRE POLIVALENT 
SOCIOCULTURAL"

 Decret  núm.  4827  Aprovar  el  compte  justificatiu  presentat  per  la  senyora  alcaldessa 
MARIA  CONSUELO  ESCRIVA  HERRAIZ  acreditat  pels  justificants  de  la  despesa 
realitzada que s'adjunta d'import 266,50 euros

 Decret núm. 4828 Aprovar la factura emesa per trànsit a l'autopista del vehicle destinat a 
l'Alcaldia-Presidència corresponent al mes de novembre de 2011, reconéixer l'obligació i 
aplicar  al  pressupost  el  pagament  per  l'import  de  57,77  euros,  a  favor  de  l'empresa  
AUMAR, SA

 Decret núm. 4829 Aprova el compte justificatiu presentat pel regidor JUAN FRANCISCO 
PI APARICI per l'import de 90,22 euros per assegurança de transport i estada al museu de 
documents exposició.
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 Decret  núm.  4830  Autoritzar  a  la  GERMANDAT  DE  LA  PIETAT  representada  per 
SALVADOR LLACER TORRES, per a la celebració de l'arribada del Pare Nadal al Passeig 
i cercavila pel barri per al dia 24/12/11

 Decret núm. 4831 Autoritzar a l'associació de veïns del Pinet representada per LORENZO 
JORDA CATALA per a la realització d’una cavalcada del Pare Nadal pel barri del Pinet per  
al divendres 23 de desembre

 Decret  núm.  4832 Aprovació  Exp.  núm.  G/22/2011 de  modificació del  Pressupost  per 
generació de crèdit per ingressos (INEM 4.95,54 Euros)

 Decret  núm.  4833  Iniciació  Exp.  núm.  G/22/2011  de  modificació  del  Pressupost  per 
generació de crèdits per ingressos, a l’objecte que es determinen i quantifiquen els ingressos

 Decret  núm.  4834  Aprovació  Exp.  núm.  T/27/2011  de  modificacions  del  crèdit  per 
transferències  d’unes  aplicacions  pressupostàries  a  altres  de  l’estat  de  despeses  del 
Pressupost Municipal vigent.

QUART.  DONAR  COMPTE  DELS  INFORMES  DE  TRESORERIA  I 
INTERVENCIÓ EN RELACIÓ A LA MOROSITAT A 30/09/201.

Es dóna compte al Ple dels informes, sobre l’assumpte de l’epígraf, que són del següent 
tenor literal:

[INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: Informe sobre el compliment dels terminis de pagament de l’Ajuntament d’Oliva
La funcionària que subscriu, en l’exercici de les funcions que contempla l’article 196 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i article 5 
del  RD 1174/1987,  de 18 de setembre,  pel  qual  es regula el  règim jurídic  dels  funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:

ANTECEDENTS DE FET
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual  
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en 
vigor el dia 7 de juliol del 2010, és d’importància perquè afecta els poders adjudicadors en els  
terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes.

NORMATIVA APLICABLE

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la  

morositat en les operacions comercials.
• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
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ANTECEDENTS DE DRET
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n’hi ha, interventors de les 
Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en esta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà 
necessàriament  el  nombre  i  quantia  global  de  les  obligacions  pendents  en  què  s’estiga 
incomplint el termini”

El termini de pagament per a l’any 2011, segons allò establert  per la Disposició Transitòria 
Vuitena de la Llei 30/2007 afegida per la Llei 15/2010, es fixa en 50 dies següents a la data 
d’expedició  de  les  certificacions  d’obres  o  dels  corresponents  documents  que  acrediten  la 
realització total o parcial del contracte. Aqueix termini s’aplicarà a tots els contractes realitzats 
amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 15/2010, per la qual cosa per als anteriors es pot 
considerar que continua regint el termini de 60 dies.

CONSIDERACIONS  PRÀCTIQUES  PER  A  L’OBTENCIÓ  DE  LES  DADES 
APORTADES EN EL PRESENT INFORME
A continuació s’assenyalen les premisses de què s’ha partit per a l’obtenció de les dades de la  
comptabilitat municipal:
- Únicament s’ha inclós despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i 

inversions),  ja  que  la  Llei  15/2010  es  refereix  a  les  operacions  comercials,  i  aquestes 
bàsicament  s’apliquen a  aquestos  capítols.  Per  tant  no s’inclouen despeses  de personal, 
subvencions o altres que no corresponguen a aquestos capítols.

- En l’informe de Tresoreria s’inclouen totes les factures en què s’incompleix el termini de 
pagament, l’obligació del qual estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què es  
refereix l’informe (30 de setembre).

- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la mateixa aplicació de 
comptabilitat amb les premisses que s’acaben d’assenyalar.

Informe tercer trimestre 2011
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l’aplicació  de  comptabilitat,  corresponents  a  despeses  imputables  als  capítols  2  i  6  del  
pressupost de l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament a data 30 de setembre de 
2011 un total de 1.662 factures, la quantitat global de les quals puja a 2.721.032,74 €.

En l’annex I d’aquest informe s’inclou una llista resum de factures pendents de pagament en la 
qual es diferencien les que es troben dins del període legal de pagament (129 factures per import  
de 210.512,20 €) i aquelles que estan fora del període legal de pagament (1.533 factures per 
import de 2.510.520,54 €)

L’annex II de l’informe és una llista dels pagaments realitzats en el trimestre, en la qual es  
diferencien  els  que  s’han  realitzat  dins  del  període  legal  de  pagament  (90  factures  per  
377.564,67 €) d’aquells que ho han sigut fora del termini legal de pagament (927 factures per 
922.041,65 €).
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L’annex II fa referència als interessos de demora pagats en el trimestre. Aquesta és la llista que  
té  definida l’aplicació de comptabilitat  i,  respecte  d’ella,  s’ha d’assenyalar  que en l’apartat  
Sense desagregar, i per import de  1.583,98 €, s’inclouen conceptes que no són interessos de 
demora sinó altres despeses financeres.

ACTUACIONS POSTERIORS 1 CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN 
MORA
El  present  informe,  relatiu  a  la  morositat  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  l’haurà  d’emetre  
trimestralment la tresorera municipal, tal com estableix l’article 4.3 de la Llei 15/2010.

Aquest  informe  sobre  morositat  s’haurà  de  remetre,  en  tot  cas,  als  òrgans  competents  del  
Ministeri  d’Economia  i  Hisenda  i  a  l’òrgan  de  tutela  de  la  Comunitat  Valenciana,  sense  
perjudici de la seua possible presentació i debat en el Ple de la Corporació Local, segons el que  
estableix l’art 4.4 de la Llei 15/2010. Els dits òrgans podran igualment requerir la remissió de 
l’informe.

Els efectes de l’incompliment de terminis s’estableixen en l’article 200 bis de la Llei 30/2007, 
que es transcriu tot seguit:

“Transcorregut  el  termini  a  què  es  refereix  l’article  200.4  d’aquesta  Llei,  els  contractistes  
podran  reclamar  per  escrit  a  l’administració  contractant  el  compliment  de  l’obligació  de 
pagament  i,  si  és  el  cas,  dels  interessos  de  demora.  Si,  transcorregut  el  termini  d’un  mes,  
l’administració  no  haguera  contestat,  s’entendrà  reconegut  el  venciment  del  termini  de 
pagament i els interessats podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat 
de l’administració, podent sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. 
L’òrgan  judicial  adoptarà  la  mesura  cautelar,  llevat  que  l’administració  acredite  que  no 
concorren  les  circumstàncies  que  justifiquen  el  pagament  o  que  la  quantia  reclamada  no 
correspon a la que és exigible, i en aquest cas la mesura cautelar es limitarà a aquesta última. La  
sentència condemnarà en costes a l’administració demandada en el cas d’estimació total de la 
pretensió de cobrament.”

Així mateix l’article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent:

“Quan el deute incórrega en mora, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una indemnització  
per  tots  els  costos  de  cobrament  degudament  acreditats  que  haja  patit  a  causa  de  la  mora 
d’aquest.  En  la  determinació  d’aquestos  costos  de  cobrament  s’aplicaran  els  principis  de 
transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, 
en cap cas, el 15% de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no supere els  
30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà constituït per l’import del deute de què 
es tracte.”

Tot això s’informa els efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent.

Oliva, 19 de desembre del 2011. La tresorera. Rubricat.]

[INFORME D’INTERVENCIÓ
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ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 30/09/2011 sobre les factures o documents justificatius 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de  
factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja 
justificat per l'òrgan gestor l'absència de la seua tramitació.

Vist el que disposa l'article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, aquesta Intervenció emet l'informe següent:

I.-  D'acord  amb el  que  disposa  l'article  cinqué  de  la  Llei  15/2010,  aquesta  Intervenció  té 
obligació d'incorporar a l'informe previst en l'art. 4t sobre els termini de pagament una relació 
de les  factures  o documents justificatius respecte als  quals  hagen transcorregut  més de tres  
mesos des de la seua anotació en el registre de factures i no s'hagen tramitat els corresponents  
expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja justificat per l'òrgan gestor l'absència de la 
seua tramitació.

II.- Sense perjudici de la seua presentació i debat en el Ple de la corporació, el  dit  informe 
s'haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el 
seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que tinguen atribuïda la tutela  
financera de les entitats locals.

El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinga coneixement de  la  
dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li  
hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.

III.- Basant-se en l'anterior, es relacionen en annex adjunt les factures o documents justificatius  
amb incompliments de tramitació, per un import total de 192.324,88€ en funció dels següents 
estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l'obligació:

ESTAT DESCRIPCIÓ
VF Factura d’altres exercicis pendents de REX
B Bloquejada
R Registrada pendent de comptabilitzar
RC Registrada amb reserva de crèdit

Es el que he d’informar en compliment de les meues funcions; i trasllade aquest informe als 
efectes oportuns.

Oliva, 14 de novembre de 2011. La interventora. Rubricat.]

CINQUÉ.  PROPOSTA  DE MODIFICACIÓ  BASES  REGULADORES  PER  A 
SUBVENCIONS PER A ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS LOCALS.
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Vista  la  promulgació  de la  nova Llei  2/2011,  de 22 de març,  de la  Generalitat,  de 
l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, publicada en el DOCV 6.467 
(24/03/2011).

Vista  l’aprovació  per  unanimitat,  en  la  sessió  del  dia  28  de  novembre  de  2011 de 
l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO), de la petició a l’Ajuntament 
d’Oliva de la modificació de les bases reguladores de subvencions a entitats esportives i 
club esportius locals.

Atés que l’ALEEO proposa dos modificacions a aquestes bases reguladores, una d’elles 
per  la  voluntat  de  la  seua Comissió  Econòmica  d’avaluar  activitats  ja  realitzades,  i 
l’altra a causa de l’entrada en vigor de la nova Llei Valenciana de l’Esport i l’Activitat 
Física.

Vist  l’informe del Sr.  Guillermo Ponzoda, tècnic Esportiu Municipal,  de data  12 de 
desembre de 2011, en el qual considera necessàries les modificacions plantejades i no hi 
presenta cap objecció.

Vista la proposta presentada pel Sr. Salvador Escrivà, regidor d’Esports, de modificació 
de les bases reguladores de subvencions a entitats i clubs esportius d’Oliva d’acord amb 
allò aprovat per l’ALEEO i ratificat pel tècnic Esportiu Municipal.

Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 20 de desembre de 2011, va emetre dictamen favorable a la modificació que 
es proposa.

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

 Sr. González Martínez: “Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta, que ve de 
l’ALEEO;  tot  i  que  és  una  proposta  que  hauria  pogut  vindre  d’ofici  des  dels 
mateixos  serveis  tècnics  esportius  municipals.  Així  i  tot  pensem  que  és  una 
adaptació a la llei, i per tant raonable, i nosaltres votarem a favor.”

 Sra. Morell Gómez: “Evidentment nosaltres també votarem a favor. Tot allò que 
vaja encaminat a la millora de les entitats esportives, evidentment per la nostra part, 
a  banda que  és  una  adaptació  a  la  llei,  nosaltres  també  estarem al  seu  costat  i 
votarem a favor.”

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

Primer.- Aprovar la modificació de les bases reguladores de subvencions a entitats i 
clubs  esportius  locals  d’Oliva,  segons  la  voluntat  de  la  Comissió  Econòmica  de 

Pàgina: 35



l’ALEEO  de  baremar  activitats  ja  realitzades,  en  les  seues  disposicions  generals, 
disposició segona, Projectes d’activitats esportives, la qual quedaria redactada així: 

“Els  projectes  d’activitats  esportives  objecte  de  subvenció  es  referiran  a  aquelles 
activitats  emmarcades  en  l’àmbit  de  l’activitat  física  de  les  persones,  i  que  es 
desenvolupen des de l’1 de juliol de l’any anterior al de la convocatòria fins el 30 de 
juny de l’any en curs, amb càrrec als pressupostos d’aquest mateix any.

L’organització  d’aquestes  activitats  l’hauran  d’assumir  totalment  els  promotors  dels 
acords, tant des del punt de vista econòmic, com tècnic, jurídic, etcètera, tot complint 
algun dels objectius plantejats anteriorment.”

Segon.- Aprovar la modificació de les bases reguladores de subvencions a entitats  i 
clubs esportius locals d’Oliva, a causa de la publicació de la nova Llei de l’Esport i 
l’Activitat  Física  de  la  Comunitat  Valenciana,  en  les  seues  disposicions  generals, 
disposició cinquena, sol·licitants, apartat 2, en el qual s’hauria d’eliminar la part del text 
compresa  des  de  “s’entendrà  per  entitat  esportiva  local  als  efectes  d’aquestes 
subvencions” fins “Art. 48, Seccions Esportives d’altres entitats” i substituir-la per la 
següent redacció:

“S’entendrà per ‘entitat esportiva local, als efectes d’aquestes subvencions, les entitats 
que estiguen degudament constituïdes a l’empara de la llei 2/2011, de 22 de març, de la 
Generalitat  (Llei de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana), sota la 
regulació dels següents articles:

- art. 59. Clubs Esportius
- art. 71. Grups de recreació esportiva
- art. 73. Agrupacions de recreació esportiva
- art. 75. Seccions esportives i seccions de recreació esportiva d’altres entitats

SISÉ. SOL·LICITUD DEL CANVI D'ASCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA PER ALS 
CENTRES DE BATXILLERAT D'OLIVA.

Atés que, la Universitat de València ha notificat als centres educatius de la nostra ciutat 
amb alumnat de batxillerat,  que els  alumnes d’aquest centres hauran de realitzar les 
Proves d’Accés a la Universitat (PAU) en la ciutat de València.

Atés que, aquesta mesura obligarà els estudiants olivers a un desplaçament de més de 
vuitanta quilòmetres per tal de realitzar les proves, amb la lògica inversió de temps i de 
diners.
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Atés  que,  el  Consell  Escolar  Municipal,  en  reunió  que  va  tindre  lloc  el  dia  1  de 
desembre  de  2011,  acordà  per  unanimitat  recolzar  les  peticions  dels  IES  Gregori 
Maians, Gabriel Ciscar i San José de la Montaña, de canvi d’adscripció de la Universitat 
de València a la Universitat Politècnica per tal que els nostres alumnes puguen fer les 
PAU a Gandia.

Vista la proposta presentada pel Sr. José Jesús Aparisi Romero, regidor d’Educació, de 
sol·licitud  a  la  Conselleria  d’Educació  de  la  Generalitat  Valenciana  del  canvi 
d’adscripció universitària dels centres locals de batxillerat.

Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 20 de desembre de 2011, va emetre dictamen favorable al canvi d’adscripció 
que es proposa.

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

Primer.- Sol·licitar  a  la  Direcció  General  d’Ordenació  i  Centres  de  la  Conselleria 
d’Educació de la Generalitat Valenciana, el canvi d’adscripció dels IES Gabriel Ciscar, 
Gregori Maians i San José de la Montaña de la Universitat de València a la Universitat 
Politècnica, per tal que els alumnes dels centres locals de batxillerat puguen realitzar a 
la ciutat de Gandia les proves d’accés a la Universitat (PAU).

Segon.- Trametre  certificar  de l’acord a la  Conselleria  d’Educació  de la  Generalitat 
Valenciana.

SETÉ.  SOL·LICITUD  A  CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ  DE  LA 
GENERALITAT  VALENCIANA  DE  MILLORES  EN  ELS  CENTRES 
EDUCATIUS DE LA CIUTAT.

Atés que, el Consell Escolar Municipal, en reunió que va tindre lloc el dia 19 d’octubre 
de  2011,  acordà  per  unanimitat  que  la  Comissió  d’Escolarització  presentara  una 
proposta  de  millores  dels  centres  educatius  públics  de  la  ciutat,  per  traslladar-la 
posteriorment a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

Atés que, la dita Comissió d’Escolarització,  en reunió que va tindre lloc el dia 9 de 
novembre  de  2011,  va  acordar  presentar  al  Consell  Escolar  Municipal  proposta  de 
dictamen de les esmentades millores.

Atés  que,  el  Consell  Escolar  Municipal,  en  reunió  que  va  tindre  lloc  el  dia  1  de 
desembre de 2011, aprovà per unanimitat  les propostes presentades per la Comissió 
d’Escolarització.
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Vista la proposta presentada pel Sr. José Jesús Aparisi Romero, regidor d’Educació, de 
sol·licitud  a  la  Conselleria  d’Educació  de la  Generalitat  Valenciana,  de les  millores 
presentades per la Comissió d’Escolarització i aprovades pel Consell Escolar Municipal.

Atés que, la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre 
lloc el  dia 20 de desembre de 2011, va emetre dictamen favorable a sol·licitud a la 
Conselleria d’Educació que es proposa.

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

 Sr. González Martínez: “Nosaltres en aquest cas, des del Bloc-Compromís, també 
votarem a favor. És una proposta que ve del mateix Consell Escolar Municipal; el 
que passa és que no ens sembla bé que es porte a votació quan tot això ja s’ha enviat 
a la conselleria, ja que segons hem pogut vore pel registre d’eixida 10.019, ja s’ha 
enviat a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, tot això. Per tant, no sabem 
què fem ací  votant.  Això no respon,  segons se’ns  va  comunicar   en la  mateixa 
comissió, a una ordre concreta de la conselleria sinó que respon, segurament, a la 
visita que va fer el conseller Ciscar a la nostra ciutat on es va demanar tot això. 
Nosaltres  estem d’acord.  Està  bé haver-ho passat  pel  Consell  Escolar;  no estem 
criticant això, però si es porta ací per a l’aprovació plenària, com a mínim el que es 
pot fer és esperar a enviar-se a la conselleria després de l’aprovació plenària.”

 Sr.  Aparisi  Romero: “Per  contestar  el  tema.  Simplement  perquè  en  vindre  el 
conseller  se’ns  va  indicar  que calia  presentar  una  relació  de projectes;  que com 
estàvem finalitzant l’any no es podia perdre temps. Això ha significat un treball de 
la tècnica d’Educació, reunions amb el Consell Escolar, i fer una valoració. S’ha 
portat, s’ha fet l’escrit corresponent i s’ha enviat. Òbviament com estem en un tema 
educatiu  que  és  competència  de  tots,  això  no  passa  només  per  la  delegació 
d’Educació,  s’havia  de  passar  a  proposta  a  la  comissió,  donar  la  informació 
corresponent  i  enviar-ho.  Però  precisament  tindre  la  informació  per  part  nostra, 
enviada prèviament, per a poder més o menys tindre l’aprovació el més ràpidament 
possible. Per un tema de temps o premura que no tinguérem l’aprovació d’algun 
dels projectes, tan important per als col·legis. Òbviament havia de passar també pel 
ple, i així ho hem fet. Va passar per comissió, i fins i tot es van incorporar millores  
fetes pels regidors, i en aquest  moment agraesc la proposta de poder tindre vots a 
favor.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Proyecto  Oliva  votarà  a  favor  d’aquesta  sol·licitud  a  la 
conselleria, perquè així es va acordar en el Consell Escolar Municipal. Sí que volem 
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fer referència  i  agrair  a la  delegació que ha inclós,  dins del  que són les eixides 
d’emergència del col·legi Verge dels Desemparats, fer referència i deixar clar que hi 
ha encara tres col·legis d’Oliva, Lluís Vives, Alfadalí, i la Carrasca, que no disposen 
d’eixida  d’emergència;  que  aqueixes  obres  són  necessàries,  i  que  preguem a  la 
delegació que com més prompte es puga fer efectiu les eixides d’emergència, millor, 
ja que estem parlant de xiquets, i  edificis que disposen, almenys Lluís Vives, de 
molts alumnes.”

 Sr. Pi Aparici: “Prenem nota d’aquests aspectes que acaba de fer esment el Sr. Blai; 
però el tema de centrar-nos en la prioritat de Desemparats és perquè aqueix immoble 
realment no és d’educació primària, sinó que es va edificar com a institut, i per tant 
ha d’anar readaptant-se als usos de l’educació primària. Aqueix és el motiu principal 
que comencem per ahí.”

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

Primer.- Sol·licitar  de  la  Conselleria  d’Educació  de  la  Generalitat  Valenciana,  la 
millora en els centres educatius públics de la nostra ciutat que tot seguit s’indiquen:

1.- FER EIXIDES D’EMERGÈNCIA AL CEIP V. DELS DESEMPARATS.
En gener de 2009 es va cremar el quadre de comptadors. Aquest quadre de llums està situat sota  
l’única escala per on entren i ixen els xiquets i xiquetes que tenen classe al primer pis.
Aquest quadre de comptadors centralitza l’entrada d’energia elèctrica a tot el complex educatiu: 
escola d’adults, escola de música i el propi centre escolar V. Dels Desemparats. Els electricistes  
van comprovar que es va cremar per l’excés de consum produït pels tres centres. Aquesta avaria 
es va solucionar, però amb l’avís dels tècnics que és probable que torne a succeir, perquè una 
instal·lació de fa 40 anys no està pensada ni calculada per als consums actuals.
Aquest fet va posar de manifest la necessitat urgent de realitzar eixides d’emergència per a la  
protecció  dels  xiquets/xiquetes  i  tot  el  personal  de  l’escola,  cosa  que  es  va  demanar  a  la  
Conselleria d’Educació, però que encara està per solucionar.
Fent  constar  i  ressaltar  que els  CEIPs Lluís Vives,  Alfadalí  i  La Carrasca tampoc disposen 
d’eixides d’emergència, sent també necessàries per a la seguretat de tots.

2.- FER NOUS ELS SERVEIS AL CEIPS LA CARRASCA, LLUÍS VIVES I VERGE 
DELS DESEMPARATS
En general totes els serveis d'estos centres presenten humitats i desperfectes que fan necessària  
una modificació integral.

3.-  SOLUCIONAR  EL  PROBLEMA  DE  LA  GRAVA  AL  PATI  DE  L’  HORT  DE 
PALAU.
Aquest centre ha estat inaugurat el curs 2010/2011. Al pati hi ha dos espais de més de 300  
metres quadrats, situats al costat de les pistes poliesportives, que estan coberts per una capa de 
grava de la més fina, que contínuament està fora de la seua ubicació, per damunt de la zona  
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formigonada del pati i que representa un vertader perill, donat que els alumnes i les alumnes 
corren pel pati i rellisquen amb les pedretes (ja han hagut moltes caigudes per aquest problema, 
afortunadament  sense  massa  importància)  i  és  pel  que  es  sol·licita  que  aquesta  grava  siga 
retirada del pati  i substituïda per altres materials més adequats a l’edat dels alumnes i a les 
instal·lacions del centre, abans que hàgem de lamentar algun accident.

4.- CONSTRUIR L’AULARI D’INFANTIL AL CEIP ALFADALÍ
L’octubre  de  2003,  amb motiu  de les  necessitats  educatives  de la  nostra  ciutat,  el  Consell  
Escolar Municipal va sol·licitar a la Direcció Territorial la construcció de les aules d’infantil al  
CEIP Alfadalí.
El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, va acordar recolzar la petició del Consell  
Escolar Municipal i va sol·licitar a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport l’adequació del 
centre, davant l’evidència de les mancances observades al centre, construït per a huit unitats,  
però que en la pràctica funciona amb onze unitats d’aula.

5.- DOTAR DE CALEFACCIÓ EL CEIP SANTA ANNA
El curs 1993-1994 es va rehabilitar el CEIP SANTA ANNA. L’arquitecte de Conselleria va dir 
que la calefacció vindria en una segona fase. En previsió del que va dir, i com que en estar prop  
de la muntanya no podia instal·lar-se la calefacció per gas-oil, va fer una preinstal·lació elèctrica 
per a calor negre, col·locant més endolls elèctrics per a les estufes.
Per tant, demanem que s’acaben la instal·lació elèctrica i es pose la potència corresponent.

Segon.- Trametre  certificar  de l’acord a la  Conselleria  d’Educació  de la  Generalitat 
Valenciana.

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ QUE PRESENTA 
EL REGIDOR SR. SALAZAR SOBRE ATACS PERSONALS.

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

“José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Gent d’Oliva, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord 
amb l’art.  97.3 de l’esmentat  text  reglamentari,  eleva al  Plenari  de l’Ajuntament la següent 
MOCIÓ:

En la nit del 8 de gener d’enguany coincidint amb un acte de les Falles al Teatre Olímpia de la  
nostra ciutat, durant el transcurs del mateix, el vehicle particular del portaveu del Grup Gent  
d’Oliva va patir una agressió en les rodes en forma de punxada, amb un objecte tallant. Eixe 
mateix tipus d’agressió, s’ha donat durant la celebració del plenari del 14 de juliol passat, també  
el 13 de desembre d’enguany en acabar la Comissió Informativa de Governació. L’agressió es  
va tornar a repetir el 20 de desembre, després de la celebració última de la Comissió Informativa 
de Serveis Socioculturals. Mai abans havia sigut objecte d’este tipus d’agressions.
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Desgraciadament, com s’acaba d’esmentar, estes agressions al vehicle particular del portaveu 
del Grup Gent d’Oliva no han estat un fet aïllat, ja que no s’han donat només al llarg del més de 
desembre, sinó també al llarg dels últims mesos de manera reiterada.

Els fets han sigut denunciats davant la Guàrdia Civil i la Policia Local, amb la intenció que  
s’investigue l’origen i els seus autors.

Per tal de no donar justificació als violents és imprescindible una condemna ferma i unívoca de 
les seues accions per part de tots els demòcrates i les forces polítiques de la nostra ciutat, amb 
independència de la consideració dels danys materials causats.

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

1. Condemnar  les  agressions  al  vehicle  particular  del  portaveu  del  Grup  Gent  d’Oliva,  i 
expressar la solidaritat de la corporació amb ell.

2. Condemnar qualsevol tipus de violència, amb independència del seu origen i ideologia.
3. Demanar a la Delegació de Govern que dispose els mitjans necessaris amb l’objectiu que 

s’investigue sobre l’origen de les agressions i els seus autors.

Oliva, 28 de desembre de 2011. Rubricat.”

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

 Sr.  González  Martínez: “Simplement  per  avançar  el  vot  favorable  per  part  del 
Grup  Bloc-Compromís,  perquè  entenem  que  aquestes  agressions  al  vehicle 
particular  d’un  regidor,  d’un  company  de  corporació,  amb  independència  de  la 
ideologia  i  del  partit  que  siga,  mereixen  ser  condemnades  i  mereixen  que 
s’investiguen;  perquè  nosaltres  rebutgem  qualsevol  tipus  de  violència,  tinga  la 
justificació  que  tinga,  i  siga  cap  a  un  regidor,  amb  independència  de  la  seua 
ideologia o de la seua adscripció al partit.”

 Sra. Morell Gómez: “Des del Grup Socialista també condemnem aquest tipus de 
violència i ens sumem a tot el que s’està reivindicant. Considerem que en el temps 
actual, i en el sistema democràtic que vivim, i en què ens trobem, no es pot consentir 
que un regidor que treballa per a aquesta ciutat, independentment del color polític 
que represente, no pot estar sotmés a aquest tipus de repressió. Nosaltres, tot el Grup 
Socialista, des d’ací ho condemnem, i ens sumem a aquesta moció.”

 Sr. Pi Aparici: “El Partit  Popular també avança un vot afirmatiu,  pels mateixos 
continguts que han exposat els portaveus dels grups majoritaris de l’oposició; tot i 
que pensem que és un tema que d’ofici l’ha d’investigar la Guàrdia Civil, que és una 
part integrant de la Delegació del Govern.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Des de Proyecto Oliva també recolzarem aquesta moció, i al 
nostre company de corporació José Salazar. Pensem, com han dit la resta de grups 
municipal, que no té cap sentit, i ens sembla un desgavell el que està passant. No és 
la  primera  vegada,  s’ha  reiterat  diverses  vegades,  i  per  tant  nosaltres,  donarem 
suport a aquesta moció.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  l’única  cosa  que  puc  fer,  de  moment,  és  agrair  el 
recolzament que he tingut per part de tots els regidors d’aquesta corporació; i és 
evident  que  això  va  en  contra,  la  moció  presentada,  d’aquells  que  entenen  la 
violència com una forma d’expressar-se, alguna cosa que  ha d’estar eradicat, no 
només ací en la corporació, sinó en qualsevol àmbit de la societat. És intolerable que 
persones que  es deixen portar pel sentiment irracional, siga la que siga la ideologia 
política de cadascú, i que actuen d’aquesta forma. Això  no pot quedar impune. S’ha 
d’investigar, i s’ha d’arribar a intentar desvetlar als qui actuen d’aquesta forma; i 
denunciar-ho públicament, i arribar fins les últimes conseqüències, quan se sàpiga la 
persona que ha comés aquest tipus de delictes. No m’havia passat mai en la vida, 
durant  vuit  anys  com a  regidor  no  havia  tingut  cap  fricció,  ni  mitja,  ni  cap;  i 
últimament,  com  apunta  la  moció,  estic  patint  aquestes  conseqüències.  No  sé 
exactament el motiu, encara que me’l puc pensar; però no vaig a pensar en veu alta i 
em callaré. Però sí que vull que s’arribe a la fi; jo arribaré a la fi en aquesta qüestió; 
i torne a dir el mateix, agraesc el recolzament que he tingut de tots els regidors, i  
espere  el  més  prompte  possible  poder  arribar  a  saber  exactament  qui  és  l’autor 
d’aquestes agressions, i també el motiu.”

 Sra. alcaldessa: “M’agradaria, a la vista de la moció, que en l’acord, en el primer 
punt, on posa condemnar les agressions al vehicle particular del portaveu del Grup 
Gent d’Oliva, i expressar la solidaritat, m’agradaria que es modificara la redacció, i 
que es fera extensiu a la resta de regidors d’aquest ajuntament, perquè per part del 
Grup Popular també tenim reiterades denúncies a la Guàrdia Civil de punxades de 
rodes, de trencar vidres dels vehicles, i fins i tot de les vivendes, i també del vehicle 
oficial,  en el primer viatge que el  vaig utilitzar com a alcaldessa. Per tant, si ho 
consideren oportú canviar la redacció, del primer punt, i fer-ho extensiu a tots els 
actes vandàlics, i a la persona, que estem sofrint tots.”

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

Sotmesa a votació la proposta de modificació que indica l’Alcaldia, de fer extensió la 
condemna de les agressions a tots els regidors de l’Ajuntament d’Oliva.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda: 
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Primer.-  Condemnar les agressions al vehicle particular del portaveu del Grup Gent 
d’Oliva, i les agressions als béns de la resta de regidors de l’Ajuntament, i expressar la 
solidaritat de la corporació amb tots ells.

Segon.-  Condemnar qualsevol tipus de violència, amb independència del seu origen i 
ideologia.

Tercer.-  Demanar a la Delegació de Govern que dispose els mitjans necessaris amb 
l’objectiu que s’investigue sobre l’origen de les agressions i els seus autors.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  REFERENT  A 
L’OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PARC NATURAL DE LA MARJAL DE 
PEGO-OLIVA.

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

“La Sra.  Ana Maria  Morell  Gómez,  portaveu del  Grup Socialista  Municipal  d'Oliva,  el  Sr. 
David González Martínez,  portaveu del  Grup BLOC-Compromís,  el  Sr.  Blai  Peiró Sanchis,  
portaveu del Grup Municipal Proyecto Oliva, i el Sr. José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup 
Municipal Gent d'Oliva, a l’empara del que disposa l’article 91.4 del Reglament d'Organització, 
Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  d'acord  amb l’article  97.3,  eleven al 
Plenari de l'Ajuntament d'Oliva la següent MOCIÓ

Des de mitjans de la dècada dels 90 del segle XX, l'Oficina Administrativa del Parc Natural 
Marjal Pego-Oliva ha estat situada a Oliva, al Centre Social Sant Francesc de la Carretera de  
Pego. Això va ser possible gràcies a un acord entre la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient  
i l'Ajuntament d'Oliva, quan era Alcalde Enrique Orquín (PP).

L'acord  suposava  per  a  l'Ajuntament  d'Oliva  la  cessió  a  la  Conselleria  d'un  despatx  de  
dimensions reduïdes. A canvi, des de l'oficina de gestió administrativa s'oferien als ciutadans  
assessorament  i  serveis  relacionats  amb el  Parc  Natural  com la  localització i  adquisició de 
terrenys, transmissions, la tramitació de les subvencions per "no cultiu", informes de la direcció 
del Parc per a permisos d'obres en l'entorn de la Marjal,  així com la tramitació de diverses  
autoritzacions.

A finals de setembre, l'esmentada l'Oficina Administrativa del Parc Natural Marjal Pego-Oliva 
es  va  traslladar  a  Pego,  després  que  en  la  Conselleria  d'lnfraestructures,  Territori  i  Medi 
Ambient  tinguera  entrada  un  escrit  de  l'Ajuntament  d'Oliva,  signat  suposadament  per 
l'alcaldessa, on es demanava el desallotjament de dita oficina.

Al llarg d'octubre, mitjançant el Registre d'Entrada, diverses organitzacions i associacions van  
demanar  el  retorn a  Oliva de l'esmentada oficina  com ara  l’Agenda  21,  Joves  Ecologistes, 
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Plataforma pels Pobles de La Safor, Club Local de Pescadors Esportius d'Oliva, Asociación 
Valenciana de Mujeres y Familiares de Ámbito Rural i l’Associació Valenciana d'Agricultors 
-Assemblea Oliva.

A hores d'ara, tot i que l'escrit de petició de trasllat no ha estat reconegut per l'Alcaldia, als  
usuaris d'este servei no els queda altre remei que haver de traslladar-se a esta localitat veïna per  
realitzar les seues gestions.

Per tant, donat el perjuí causat als usuaris d'este servei, i donat que Oliva no esta per a perdre 
serveis  d'altres  administracions,  sinó  al  contrari,  per  recuperar-ne  més  i  augmentar  la  seua 
centralitat com a ciutat.

Els portaveus dels grups polítics sotasignants proposen les següents  PROPOSTES D'ACORD 

1. Que  l'Ajuntament  d'Oliva  sol·licite  formalment  i  per  escrit  a  la  Conselleria 
d'lnfraestructures, Territori i Medi Ambient el retorn de l'Oficina Administrativa del Parc 
Natural Marjal Pego-Oliva.

2. Que  l'Ajuntament  d'Oliva  cedisca  a  la  Conselleria  d'lnfraestructures,  Territori  i  Medi  
Ambient  una  dependència  municipal  on  estime  més  convenient  per  a  la  ubicació  de 
l'Oficina Administrativa del Parc Natural Marjal Pego-Oliva.

3. Donar  trasllat  dels  acords  a  la  Direcció  General  de  Gestió  del  Medi  Natural  de  la  
Conselleria d'lnfraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. 

Oliva, 29 de desembre de 2011. Rubricat.” 

Sotmesa a votació la urgència de la moció presentada, voten a favor els regidors Sr. 
Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. 
Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig 
Tomás,  Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr. 
Salazar Cuadrado (14 vots a favor: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup 
Bloc-Compromís, 2 del Grup Proyecto Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva); 
voten  en  contra  els  regidors  Sr.  Aparisi  Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Pi Aparici, Sr. Escrivá Tormo, i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots en contra del Grup PP). Conseqüentment, per 
haver més vots positius que negatius, s’entra en el seu estudi i debat.

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

 Sr. Peiró Sanchis: “Supose que la resta de companys dels grups faran referència; el 
tema que plantegem en la moció, de recuperar l’oficina de la marjal, ens deixa  una 
série de dubtes que ja s’han debatut en aquest plenari  en una altra ocasió, on es 
plantejava determinar si hi havia un escrit signat per l’alcaldessa, que a dia de hui 
encara no tenim clar si es va firmar o no es va firmar; aqueix tema crec que no s’ha 
esclarit.  Tampoc  s’ha  tramés  als  jutjats  el  document  que  es  demanava  que 
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s’investigara, i per tant jo pense que, pel contingut d’aquesta moció, tots demanem 
que retorne aquesta  oficina,  però entenc  que l’alcaldessa té  l’obligació  de donar 
explicacions  de què va passar en aquell  moment;  per què es va prendre aquella 
decisió,  i si realment  el  document està en l’ajuntament  i hi  ha un acord plenari, 
perquè no s’ha tramés als jutjats  perquè s’investigue si realment la firma que vosté 
va fer era, o no era la seua; jo pense que els regidors que estem ací ens devem un 
respecte, i hi ha moltes qüestions que voldria que l’alcaldessa ens contestara.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres,  evidentment,  com a grup polític  que també 
signa aquesta moció, votarem a favor, per una qüestió molt clara; una cosa, com a 
mínim,  va  quedar  clara,  segons  la  conselleria,  va  ser  l’Ajuntament  d’Oliva  qui 
oficialment va sol·licitar el trasllat de l’oficina; així ho van rubricar al nostre grup 
parlamentari  de Compromís  en les Corts Valencianes,  el  mateix president de les 
Corts, la mateixa consellera de Meni Ambient, Isabel Bonig, i la mateixa consellera 
de vicepresidència, la Sra. Sánchez de León. Per tant, ací el que vam poder esclarir 
del plenari és que aqueix escrit no se sabia si havia eixit de l’ajuntament, o no havia 
eixit de l’ajuntament, perquè efectivament no se’ns va esclarir en el plenari de 29 de 
setembre.  Per  tant,  si  l’ajuntament  no  ho  ha  sol·licitat,  el  que  hem  de  fer  és 
sol·licitar-li  ràpidament  a  la  conselleria  que  l’ajuntament  no  ho  ha  sol·licitat,  i 
reclamar el retorn d’aquesta oficina, perquè prestava un servei a determinats usuaris 
del parc natural. I en segon lloc, a mi també em queda pendent la qüestió de saber si 
finalment s’ha complit amb aquell acord plenari de 29 de setembre, en el qual es 
demanava que ja que no estava clar si la signatura, i el document, corresponia a 
l’alcaldessa,  i  a  l’Ajuntament  d’Oliva,  el  que  demanàvem  era  que  la  fiscalia 
investigara  si  algú  havia  suplantat  la  identitat  de  l’alcaldessa  i  d’aquesta 
administració  local.  Fa uns  dies sabíem que aqueix document  encara no s’havia 
tramés a la fiscalia; sabíem que encara no s’havia donat compliment a aqueix acord 
plenari de 29 de setembre; no sabem si ara s’haurà complit  o no, però també és 
evident que s’ha de complir aqueix acord plenari, i s’ha de trametre a la fiscalia. La 
qüestió és si s’ha fet o no s’ha fet, i quan es pensa fer.”

 Sra. Morell Gómez: “Des del Grup Socialista també ens preocupen dues coses. Ja 
ho han comentat els altres portaveus d’altres partits,  però la preocupació és molt 
gran. També nosaltres ens havíem assabentat que no s’havia complit  l’acord que 
s’havia votat i s’havia arribat en el mes de setembre, que es portara a fiscalia i es 
denunciara davant dels tribunals, el tema de la falsificació de la firma. A nosaltres 
això ens preocupa molt, perquè pot ser un dia un acord plenari com aquest, però un 
altre dia en pot ser un altre d’acord, i que no es tinga l’interés que els acords es 
complesquen, i més si s’han acordat i s’han votat ací en el plenari. Una altra cosa 
que  ens  preocupa  és  que  davant  la  polèmica  de  si  reconeix,  o  no  reconeix  el 
document, és la falta d’interés que ha tingut, Sra. alcaldessa, de no demanar i fer les 
gestions oportunes amb la conselleria   perquè es torne aqueixa oficina a la nostra 
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ciutat.  No és per menysprear cap població,  però que la tinga Pego, i no la tinga 
Oliva amb més de 28.000 habitants, deixa molt a desitjar.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo diré, pràcticament, el que diu la moció; tampoc vaig a 
repetir-la, però sí que pronunciar-me en el sentit que s’han pronunciat els companys 
dels diferents partits polítics. És evident que estem davant d’un fet molt greu. És un 
servei  que  ha  perdut  la  ciutat  d’Oliva.  Tot  apunta  que  ha  sigut  un  caprici  de 
l’alcaldessa; no entraré en els motius en cas que siga així, i per tant estem parlant 
que s’ha demanat, a més, que s’esclaresca definitivament en tant que l’alcaldessa no 
reconeixia la seua signatura en el document. Es va demanar, com ja s’ha dit, el 29 de 
setembre,  a  través  d’un acord plenari;  i  per  tant  estem parlant  que això no s’ha 
complir encara, i això és greu. No només que no s’ha iniciat la investigació que es 
demanava en el seu  moment, com ja s’ha dit, sinó que fa la sensació que s’està 
intentat entrebancar que a la fi s’esclaresca el tema aquest. Per tant, jo li demanaria 
que faça el favor de donar tràmit a la proposta d’acord que es va aprovar. Vosté és 
una persona que  amb facilitat ha acudit als jutjats quan ho ha cregut convenient, i 
no ha sigut una vegada només; per tant, espere que ara també, i més en tant que és 
un tema que beneficia, o almenys afecta la ciutadania d’Oliva, que faça el mateix 
que  quan  vosté  ha  cregut  convenient  que  havia  d’acudir  als  jutjats.  Per  tant,  li  
demane  això,  que  deixe  d’entrebancar  l’acció  fiscalitzadora  en  aquest  cas  de  la 
justícia, i que, com es diu ací,  que almenys, com vosté no ha demanat el retorn, 
nosaltres demanem el retorn, la majoria d’aquest plenari demana el retorn d’aquesta 
oficina, perquè creiem que Oliva no està per a perdre serveis; i no podem consentir 
que una ciutat, amb menys de la meitat dels habitants que té Oliva, haja centralitzat 
un servei que afecta a molta gent vinculada al parc natural. Per tant, votaré a favor 
de la moció, com no podia ser d’una altra forma, perquè a més sóc part dels qui la  
firmen.”

 Sr. Pi Aparici: “A causa de les reformes que ha fet  en la tardor la Generalitat, 
referent als parcs naturals de l’autonomia, el Partit Popular local no pot fer un vot 
discrecional  diferent  al  de  la  Generalitat  que  gestiona  realment  aquestos  parcs 
naturals. Per tant el nostre vot serà en contra. I respecte al document que va viatjar i 
va  entrar  en  els  registres  d’entrada  de  la  Generalitat  Valenciana,  indagarem 
internament en quin grau del procediment administratiu es troba.”

 Sr.  González  Martínez: “És  que  no  se’ns  ha  contestat  i  ens  veiem obligats  a 
continuar.  No  se’ns  ha  contestat.  És  a  dir,  en  la  conselleria  hi  ha  un  escrit  de 
l’Ajuntament  d’Oliva,  avalat  i  certificat,  ja  ho  he  dit,  per  dos  consellers  i  un 
president de les Corts, en el qual es diu que l’Ajuntament d’Oliva, mentre no es 
demostre el contrari, va sol·licitar el trasllat, o el desmantellament de l’oficina del 
parc  natural,  situada  en  el  Centre  Social  de  sant  Francesc.  I  per  tant,  en 
conseqüència, la conselleria el que va fer va ser traslladar l’oficina. Si això no va 
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passar, no va ocórrer, el que hem de fer és demanar el retorn de l’oficina. O és que 
vosté, sempre que la Generalitat, encara que prenga decisions que siguen lesives, i 
que siguen contràries als interessos de la nostra ciutat, vosté votarà en contra de la 
nostra ciutat perquè ho ha decidit la Generalitat? Jo crec que no, estic segur. Per tant 
ací estem en un exemple clar. La ciutat ha perdut un servei i per tant vostés, encara 
que ho haja decidit la Generalitat, que està governada pel seu partit, jo crec que el 
mínim que poden fer és reclamar a la Generalitat  que torne aqueix servei.”

 Sr. Pi Aparici: “Torne a insistir-li Sr. González, que la gestió que es porta dels 
parcs naturals, són competències de l’autonomia,  i efectivament tenen més dades 
sobre aquesta oficina, i el seu benefici la gestora que és la mateixa Generalitat.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, 
Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr.  Salazar 
Cuadrado (14 vots a favor: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 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. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr.  Sánchez  Gámez,  Sr.  Pi  Aparici,  Sr.  Escrivá  Tormo,  i  l’alcaldessa  Sra.  Maria 
Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots en contra del Grup PP), acorda:

Primer.- Sol·licitar formalment i per escrit a la Conselleria d'lnfraestructures, Territori i Medi 
Ambient el retorn de l'Oficina Administrativa del Parc Natural Marjal Pego-Oliva.

Segon.- Cedir a la Conselleria d'lnfraestructures, Territori  i  Medi Ambient  una dependència 
municipal  on estime més convenient  per  a  la ubicació de l'Oficina Administrativa del  Parc 
Natural Marjal Pego-Oliva.

Tercer.- Donar trasllat dels acords a la Direcció General  de Gestió del Medi Natural de la 
Conselleria d'lnfraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. 

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ REFERENT AL 
PERIÒDIC D’INFORMACIÓ MUNICIPAL.

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

“La  Sra.  Ana  Maria  Morell  Gómez,  portaveu  del  Grup  Socialista  Municipal,  el  Sr.  David 
González Martínez, portaveu del Grup BLOC-Compromís, el Sr. Blai Peiró Sanchis, portaveu 
del  Grup Projecte  Oliva,  el  Sr.  José  Salazar  Cuadrado,  portaveu del  Grup Gent  d’Oliva,  a 
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l’empara del que disposa l’article 97.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Regim 
Jurídic de les Entitats Locals, eleven al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva la següent MOCIÓ

Que des de fa un temps a esta part, l’Ajuntament d’Oliva, de la mateixa manera que la majoria 
dels seus veïns, ve patint les conseqüències de la crisis econòmica i que afecta principalment a 
la liquidesa de les arques municipals, en este sentit, fa poc tinguérem que aprovar un préstec  
ICO  per  fer  front  a  factures  de  proveïdors  pendents  de  pagament.  És  per  això  que  els  
responsables polítics hem de ser especialment escrupolosos a l’hora d’administrar els poquets  
recursos econòmics que en l’actualitat  disposem. Ara més que mai,  cal  donar exemple a la 
ciutadania  aplicant  polítiques  de  gestió  encaminades  a  garantir  les  necessitats  bàsiques  de 
funcionament  del  serveis  municipals,  sense  incrementar  impostos,  i  donar  mostres  clares 
d’austeritat  en  tot  allò  que  en  estos  moments  és  prescindible.  Hem de  ser  els  primers  en 
desterrar de la vida política qualsevol actitud de vanagloria i de desbalafiament, i no com els  
polítics  irresponsables,  que  per  norma  general,  estos  sols  persegueixen  satisfer  el  seu  ego 
personal i enaltir la seua imatge, coste el que coste, deixant de costat l’interés general de la 
ciutadania.

No estem dispostos a tolerar que l’alcaldessa d’Oliva i el seu govern minoritari es dediquen, 
amb actitud clarament caciquil i sense previ avís ni del consens de la resta de grups municipals,  
a desbalafiar diners públics, quantitats econòmiques que podrien destinar-se a altres menesters 
més prioritaris i productius, i no com a la publicació d’un “periòdic d’informació municipal” 
editat per l’Ajuntament amb la imatge corporativa del mateix, destinada dita publicació a enaltir  
artificial  i  falsament  la  imatge  de  la  pròpia  alcaldessa  i  el  seu  govern,  i  al  mateix  temps  
confondre als olivers i oliveres, donat que les noticies publicades en el mate ix careixen de la 
veracitat i objectivitat necessària per a la bona informació general de la ciutadania. Tampoc, i 
més en estos moments de crisi, és seriós haver canviat innecessàriament el mobiliari del despatx  
d’Alcaldia i el del secretari de la mateixa.

És per tot això, i en ares del bon exemple, la transparència i millor gestió dels recursos dineraris  
municipals, elevem al Ple el següent ACORD 

PRIMER.- Mentre l’Ajuntament d’Oliva tinga problemes per al pagament als proveïdors i/o el 
pressupost anterior liquide amb dèficit, no es destinaran diners per a l’edició de cap Butlletí  
Informatiu Municipal, aleshores s’anteposarà el pagament a aquestes empreses que proveeixen 
al nostre Ajuntament per davant de despeses propagandistes amb l’objectiu d’enaltir la imatge 
de l’Alcaldia i del govern Municipal.

SEGON.- En cas de ser  possible l’edició d’un Butlletí  d’Informació Municipal  es requerirà 
d’acord plenari previ on s ‘acordarà els criteris i el contingut d’aquest BIM.

Oliva, 29 de desembre de 2011. Rubricat.”

Sotmesa a votació la urgència de la moció presentada, voten a favor els regidors Sr. 
Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. 
Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig 
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Tomás,  Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr. 
Salazar Cuadrado (14 vots a favor: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup 
Bloc-Compromís, 2 del Grup Proyecto Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva); 
voten  en  contra  els  regidors  Sr.  Aparisi  Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú,  Sr.  Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Pi Aparici, Sr. Escrivá Tormo, i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots en contra del Grup PP). Conseqüentment, per 
haver més vots positius que negatius, s’entra en el seu estudi i debat.

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, 
Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  i  Sr.  Salazar 
Cuadrado (14 vots a favor: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 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. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr.  Sánchez  Gámez,  Sr.  Pi  Aparici,  Sr.  Escrivá  Tormo,  i  l’alcaldessa  Sra.  Maria 
Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots en contra del Grup PP), acorda:

Primer.- Mentre l’Ajuntament d’Oliva tinga problemes per al pagament als proveïdors 
i/o el pressupost anterior liquide amb dèficit, no es destinaran diners per a l’edició de 
cap  Butlletí  Informatiu  Municipal,  aleshores  s’anteposarà  el  pagament  a  aquestes 
empreses que proveeixen al nostre Ajuntament per davant de despeses propagandistes 
amb l’objectiu d’enaltir la imatge de l’Alcaldia i del govern Municipal.

Segon.- En  cas  de  ser  possible  l’edició  d’un  Butlletí  d’Informació  Municipal  es 
requerirà d’acord plenari previ on s ‘acordarà els criteris i el contingut d’aquest BIM.

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

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que estem davant d’una situació de crisi molt 
greu, que no només la pateix l’ajuntament, sinó la majoria de les famílies oliveres, i 
la gent no entén allò que els polítics últimament estan dient, sobretot en campanya, 
d’austeritat i més austeritat i no intentar gastar en allò superflu; que a l’hora de la 
veritat vegen que els seus polítics, a nivell local, i mentre que els proveïdors tenen 
moltes dificultats per cobrar, i quan cobren, cobren al llarg de molts mesos, que la 
seua alcaldessa  es dedique a fer un publireportatge, per a enaltir artificialment la 
seua imatge. Tot això, és evident, que si estem parlant d’un Butlletí d’informació 
municipal,  els  primers  informats  han de ser  la  corporació  municipal,  que  no ha 
tingut coneixement fins que ha vist aquest pamflet publicitari en el carrer. Per tant, 
ja  és  censurable  de  la  forma  que  s’ha  portat  a  cap  la  publicació  aquesta,  més 
censurable és encara vore com s’intenta donar-li un caràcter públic, municipal, a un 
butlletí que no és res més que un pamflet, com he dit, publicitari, d’un grup polític, 
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que  no  és  altre  que  el  Partit  Popular  i  la  seua  alcaldessa.  Per  tant,  això  ja  és 
censurable per si mateix. Hem de ser els primers a donar exemple, i jo crec que no 
està donant exemple el  Grup del Partit  Popular i  la seua alcaldessa,  com he dit, 
tenint  seriosos  problemes  de  Tresoreria,  com  els  té  l’Ajuntament  d’Oliva,  i  la 
ciutadania veu com es reparteix en quantitats industrials un butlletí que l’única cosa 
que fa és,  com torne a dir,  enaltir  la  imatge d’una persona,  que no és altra que 
l’alcaldessa. Això no s’entén. No són formes, no són maneres, ni tampoc és el millor 
exemple,  tenint  en  compta  la  situació  que  travessa  la  nostra  ciutat,  les  famílies 
oliveres; i per tant el que s’ha de demostrar, si és que ens creiem allò de l’austeritat,  
allò d’administrar els diners públics de la millor forma possible, el primer que hem 
de fer és donar exemple,  i no començar a donar una imatge de pompa i mofa, i 
sobretot alardejar de molt de bombo i platerets. Per tant, torne a dir el mateix, hem 
de  ser  conseqüents  amb això,  amb  els  diners  públics.  Ara  podran  dir  que  açò, 
segurament,  no  ho  ha  pagat  l’ajuntament.  No  és  massa  normal  tampoc,  una 
publicació d’aquestes, que algú pague això, si la contestació serà aqueixa, sense que 
espere cap contraprestació; no val. L’única cosa que sabem és que el butlletí aquest 
porta el nom i l’anagrama de la nostra ciutat. I se li dóna un caràcter públic a un 
butlletí informatiu que almenys el que ha de fer és ser seriós; com a mínim, seriós; i 
primer de tot,  sobretot,  estar consensuat entre totes les forces polítiques d’aquest 
ajuntament, i no fer una utilització partidista d’una informació, que la seua majoria 
està segà per desinformar, més que informar, la ciutadania. I espere que no es torne 
a repetir més un butlletí d’aquestes característiques>; i estarem pendents perquè això 
no ocórrega, i si ocorre de nou saber com i de quina forma actuar perquè el seu 
responsable es faça càrrec de la seua despesa.”

 Sr. Pi Aparici: “El Partit Popular ha votat en contra senzillament perquè la moció 
no s’aguanta des del punt de vista econòmic. El número que ha arribat al públic està 
fet de bades. Per tant, sobra els punts econòmics de l’acord.  I ha sigut de bades 
perquè l’empresa que sí que aspira a tindre la contracta, ens va fer l’oferiment que 
aquest, perquè veiérem la perícia tècnica, l’oferia així, de bades. Els futurs, si es 
queden una contracta per fer el Butlletí d’informació municipal, tenim pensat que 
puga autoabastir-se de la publicitat  local,  que també fa falta  per als comerços.  I 
referent al  possible enaltiment  de la Sra. alcaldessa,  la veritat  és que un Butlletí 
d’informació municipal és una publicació que comunica a la ciutadania la gestió que 
fa l’equip de govern, que òbviament està presidencialitzat per una alcaldessa i el seu 
equip de govern.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que si és un Butlletí d’informació municipal els 
grups  polítics  també  tindran  alguna  cosa  a  dir;  tots,  tots;  que  per  això  es  diu 
d’informació municipal. I vosté mateix ho ha dit; ja li ho apuntava jo perquè sabia 
que eixiria per ahí. Independentment que diguen que no li ha costat absolutament ni 
un  euro  a  l’Ajuntament  d’Oliva,  vosté  ha  dit  l’empresa  que  aspira  a  tindre  la 
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contracta.  Ja  hi  ha  una  empresa  que  aspira  a  una  adjudicació  per  part  de 
l’ajuntament, i està, d’una forma o altra, pagant-se la possibilitat que se li adjudique 
la contracta. Ja hi ha un intent de guany, per part d’una empresa, que d’una forma o 
altra està fent-se el camí perquè vostés els adjudiquen això. Per tant ja em sembla 
totalment  immoral.  Totalment  immoral.  I  que  vosté  siga  capaç  de  dir-ho,  més 
immoral em sembla. Per això li dic que no és normal. Podrà ser legal, però no és 
normal. I és totalment amoral que algú, amb diners puga comprar la voluntat del 
govern de l’Ajuntament d’Oliva; això em sembla censurable del tot, per no utilitzar 
una altra paraula.  I sàpiga una cosa; estarem amb els ulls ben oberts si arriba el 
moment  de  l’adjudicació,  per  mirar-la  amb  lupa  i  vore  en  quines  condicions 
s’adjudica,  i  a  qui  s’adjudica.  No estem disposats  que qualsevol  pose els  diners 
sobre  la  mesa  i  siga  capaç  d’emportar-se  una  adjudicació  perquè  sí.  No  estem 
disposats. Jo no sé; vostés sembla que sí, i em sembla totalment censurable.”

 Sr. Pi Aparici: “Mire, Sr. Salazar; no solament és legal sinó que és totalment moral; 
un contracte menor és perfectament legal, i si estem parlant de menys de 4.000 o 
2.000 euros, no anem a plantejar-nos ací ni compra de voluntats, ni amoralitats.”

 Sra. alcaldessa: “Demanaria un poc de respecte. Les risses no poden enregistrar-se 
en l’acta del plenari.”

 Sr. González Martínez: “És que així no es fan les coses, Sr. Pi i Sra. alcaldessa; 
així  no  es  fan  les  coses.  Vostres  troben  normal,  que  aparesca  un  periòdic 
d’informació municipal, de la corporació, no del govern, de la corporació, i que nio 
tan sols els  regidors  tenim coneixement  que va a  eixir  un periòdic  d’informació 
municipal?  Ni  tan  sols  tenim  coneixement?  Troben  que  és  normal  que  ens 
assabentem perquè ve un veí del carrer i ens diu si hem vist això. Vostes ho troben 
normal? Nosaltres no. Des del Bloc-Compromís, com a mínim no trobem normal 
aquestes formes. Aquestes no són formes. Ni tan sols un govern en una ciutat veïna, 
amb majoria  absoluta,  s’ha atrevit  a fer  això.  Ni  tan sols  un govern de majoria 
absoluta, del seu mateix partit, en la ciutat veïna de Gandia, s’ha atrevit a traure un 
periòdic, o un BIM, un Butlletí d’informació municipal, o un periòdic d’informació 
local, com diu aquesta publicació, sense, com a mínim, haver-ho consultat als grups 
polítics municipals de tota la corporació; de tota la corporació, perquè l’ajuntament 
no és seu, encara que siguen el seu govern; l’ajuntament és de tots els ciutadans, i 
ací tots els grups polítics representem els ciutadans que ens han votat; als qui els han 
votat a vostés, i als qui no els han votat a vostés; i per tant estem parlant de recursos  
públics. En la ciutat veïna, per exemple, amb independència que els grups polítics 
hagen estat d’acord o no, s’ha donat un espai, igual per a tots, perquè cada grup 
polític puga fer una aportació al Butlletí d’informació municipal. Però és que s’han 
dit coses ací que a mi sí que em preocupen. Efectivament a mi sí que em preocupa, 
perquè de bades ningú fa res. Una cosa és que no li haja costat diners a l’ajuntament, 
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però  de  bades  ningú  fa  res.  Efectivament  vosté  ja  m’ha  avançat  que  aquesta 
empresa, que probablement no siga d’Oliva, per allò de la feina i deixar els diners en 
la nostra ciutat, probablement no siga d’Oliva, això m’ho confirmarà vosté, ja que 
coma mínim sí que contesta les preguntes en la comissió, no com la Sra. alcaldessa, 
que li vaig fer una série de preguntes en la darrera Comissió de Governació, sobre 
aquest Butlletí d’informació municipal, i ni tan sols, a hores d’ara, m’ha contestat, 
com per exemple, quin és el seu cost, quina serà la periodicitat d’aquest Butlletí 
d’informació municipal,  qui marca els criteris  de selecció de les notícies  i  de la 
informació; no és només per a vendre els guanys del govern local, en aqueix Butlletí 
d’informació municipal ni tan sols hi havia un número de teléfon de l’ajuntament, ni 
tan sols el número de teléfon de la  Policia Local, ni tan un número de teléfon d’un 
servei municipal, ni tan sols això. Ni tan sols hi havia això. Així no es fan les coses.  
I crec que una bona política hauria sigut donar transparència a aquesta qüestió; i 
probablement no estaríem ací en el plenari tractant aquesta qüestió, però vostés, amb 
la  seua  política,  ens  aboquen  contínuament  a  haver  de  portar  aquestes  coses  a 
plenari, i a demanar els nostres drets fonamentals coma regidors. Tenim dret com a 
regidors i representants del poble, tinguen vostés clar això, a conéixer prèviament 
que aquest ajuntament i aquesta corporació va a editar un periòdic municipal. Tenim 
tot el dret del món a exigir-los la informació; i tenim tot el dret del món a exigir-los 
quina serà la seua periodicitat. Li sembla a vosté bé, vosté mateix ens va preguntar 
en la comissió si ens semblava bé que la distribució l’haguera feta el Partit Popular. 
Contestació en la comissió; qui ha fet la distribució d’aqueix periòdic municipal? 
Qui  l’ha  feta?  Perquè  no  ha  arribat  a  tots  els  barris;  ja  que  es  fa  un  periòdic 
d’informació municipal, com a mínim hauria d’arribar a tots els barris, si se’n fa una 
bustiada;  quina  és  la  seua  tirada?  Qüestions  bàsiques,  no  crec  que  estiguem 
preguntant cap cosa estranya. Quina serà la seua periodicitat.  Contestació de què 
costa la distribució, no costa diners perquè la fan militants del Partit Popular. Vostés 
pensen que  això  és  seriosa,  aqueixa  contestació?  Doncs  nosaltres  no,  i  per  tant 
sempre que ocórreguen aquestes coses nosaltres estarem ací per a dir-ho.”

 Sra. Morell Gómez: “Des del nostre grup ens preocupen dues coses. Aquest tipus 
de despesa no és prioritari, ni necessari. Hem de ser responsables i coherents. I això 
ho diu una dita, que si no hi ha diners no hi ha vicis. A mi em fa igual que siguen 
tres euros, cinc euros, dos mil euros, o cinc mil euros; perquè primers els dos euros 
aqueixos  els  pague  als  proveïdors  que  estan  per  cobrar,  abans  de  fer-nos 
propaganda. I això ho hem de tindre clar. I de fet m’estranya, que vosté que sap que 
vam aprovar un ICO, que als ciutadans d’Oliva els costarà 100.000 euros perquè no 
es van fer les coses quan s’haurien d’haver fet, i d’interessos pagarem els ciutadans 
d’Oliva 100.000 euros, per no haver fet les gestions que s’haurien d’haver fet. Han 
cobrat  divendres  passat  aqueixos  proveïdors,  que estaven aigua al  coll;  i  vostés, 
abans que cobren, presenten un butlletí a bombo i plateret per tot el poble. Ara diuen 
que els ix gratuït; ara que hi ha una contracta. Per a mi això és una política poc 
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responsable, i poc coherent. El segon punt que em preocupa, i considerem que és 
necessari, que abans d’editar un Butlletí d’informació municipal, s’han de prioritzar 
els criteris. No apareix res d’esports, ni de programacions festives, ni culturals, ni 
notícies,  ni  absolutament  res d’interés  per  als  nostres  ciutadans.  Que almenys el 
butlletí el que hauria de dir és el que es fa a la nostra ciutat, i no només enaltir, i ho 
torne a dir, la figura de l’alcaldessa i del govern actual.”

 
 Sr. Peiró Sanchis: “Primer de tot dir que Proyecto Oliva recolzarà aquesta moció. 

Donar-li el nom que és un Butlletí d’informació municipal ens sembla un desgavell; 
ja de per si, un Butlletí d’informació municipal on apareixen notícies que no sabem 
ni qui les ha redactades,  ni  quin criteri  s’ha seguit,  això del BIM, per a algunes 
persones els pot servir,  a nosaltres  ens sembla una presa de pèl.  Dit  això,  per a 
nosaltres sí que és important el que costa. Estem ací, en una corporació que decideix 
que anem a reduir costos per tots els costats, i resulta que ens apareix una publicació 
que els regidors hem conegut una vegada ha arribar a la nostra bústia,  i  que no 
sabem el que costa.  En la comissió, efectivament, com bé s’ha dit, jo vaig preguntar 
el que havia costat,  i algun company de corporació també, i se’ns va dir que era 
gratuït i que s’havia repartit per persones del Partit Popular. Mire, Sra. alcaldessa 
vosté es pot fer tota la propaganda que vulga, en campanya, i fora de campanya; 
però amb els seus diners, no amb diners del poble.”

 Sr. Pi Aparici: “Sr. González, li agraesc les observacions, perquè li faig observar 
que tampoc hi ha res que diga que està prohibit que puguen escriure. Sra. Morell, jo 
sé que a vosté li agrada molt mesclar els temes d’economia amb temes que no vénen 
a l’assumpte. El tema de l’ICO, deixe’l. Efectivament totes les administracions han 
tirat mà de l’ICO. Ajuntaments governtats pel PSOE, com Vilallonga, han tirat mà 
de l’ICO, la Generalitat ha tirat mà de l’ICO; no mescle, no barrege coses que no 
vénen al  cas.  Aqueix és un tema.  I  el  tema vertader  que aquest ajuntament  vaja 
malament  de  diners  és,  per  exemple,  que  algú,  en  l’anterior  legislatura  li  va 
comunicar a l’estat espanyol que Oliva tenia una població de 38.000 habitants, i per 
tant aquest estiu ens han reclamat que tornem 1.400.000 € de la participació que té 
el municipi en els impostos de l’estat; això sí que és una mala gestió. També, per 
una mala gestió de l’anterior corporació, hem de tornar 600.000 euros, d’un edifici 
que està en el passeig, i no done més dades; ahí ja van dos milions d’euros; però és 
que hi haurà més milions d’euros a tornar, per una mala expropiació que es va fer en 
l’avinguda dels Rajolars, ja van quatre milions d’euros; i està parlant-me de 900.000 
euros  que  és  l’ICO? I  d’un butlletí  d’informació  municipal,  que  segurament  no 
passarà ni de 2.000 euros, que en aquest moment és una prova que és de bades, i 
òbviament no sabem si contractarem o no; és una possibilitat, ja ho he dit, hi ha una 
empresa que aspira; però que aspira no vol dir que haja de fer-se ja. Això que a més 
no hi ha notícies que interessen al poble; bé, si no interessa que hem modificat un 
jardí prop de l’ambulatori, que hem creat un acord d’escola d’idiomes, i moltes més 
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coses que apareixen; també recorde que hi ha una notícia sobre l’enllumenat  públic, 
no sé també què s’ha d’escriure.”

 Sr.  Fuster  Mestre: “M’agradaria  que  el  Sr.  secretari,  ací  present,  ens  esclarira 
algunes de les afirmacions que ha fet el portaveu del Partit Popular. Jo tinc tot el 
temps  del  món  per  escoltar-lo,  si  vostés  ho  creuen  convenient.  Ací  s’han  fet 
acusacions molt greus, i algunes d’elles a mi sí que m’agradaria que ens esclaria el 
Sr.  secretari,  que  a  més  ha  fet  les  funcions  aquestos  anys  anteriors  de  TAG 
d’Urbanisme, de cap del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Oliva, que 
ens esclarira les paraules del portaveu del Partit Popular.”

 Sr.  secretari: “No  tinc  en  el  cap  el  que  ha  dit.  Exactament  què  és  el  que  he 
d’esclarir?”

 Sr. Fuster Mestre: “Ens ha parlat d’una mala gestió de l’anterior govern.”

 Sra. alcaldessa: “Per favor, sol·licite silenci en la sala perquè puga escoltar-se les 
intervencions dels regidors i del secretari.”

 Sr. Fuster Mestre: “En tot cas, el Sr. Pi, si és tan amable.”

 Sra. alcaldessa: “Bé; pense intervindre jo per a dir que hi ha una moció al respecte 
que ara la portarem, i on quedarà un poc esclarit tota aqueixa quantitat de diners, 
almenys una part. Perquè és una cosa que s’ha hagut de fer un Decret, per caràcter 
d’urgència,  i  ara  el  portarem;  no  sé  si  tenen  la  moció  davant.  És  el  cas  de 
l’expropiació de l’avinguda dels Rajolars. Ara hi ha una moció al respecte, i  pot 
quedar un poc més esclarit.”

 Sr. secretari accidental: “De totes formes, pel que fa al que diu el Sr. Fuster, jo no 
tinc cap inconvenient que en redactar l’acta, i a la vista de l’exposició que ha fet el  
Sr. Pi, no tinc cap inconvenient que si la Sra. alcaldessa, o l’ajuntament, em demana 
un informe, jo el faré. Però és que en aquest moment no he pres nota del que ha dit.”

 Sr. Fuster Mestre: “Espere Sr. secretari que l’informe estiga el més aviat possible.”

 Sr. secretari: “En estar l’acta.”

 Sr. Fuster Mestre: “I que a més a més el puguem conéixer, no només els regidors, 
que no ens passe com el butlletí d’informació municipal, sinó la gent que hui està 
present ací en el saló de plens.”
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 Sra. alcaldessa: “Per finalitzar les intervencions respecte d’aquest punt, i passar a 
votar  la  moció,  perquè  ha  fet  referència  contínuament  a  la  meua persona,  a  mi 
m’agradaria  dir-li  al  Sr.  David  González  del  Bloc-Compromís,  que  el  butlletí 
informatiu municipal, tot el món que l’haja pogut rebre a sa casa, mostra la feina 
que es fa amb els diners dels ciutadans; qui treballa, porta una delegació, pot mostrar 
la feina que fa. Qui no la porta, no pot mostrar la feina que fa. Qui vulga portar-la, 
pot portar-la i mostrar la feina que fa. I jo pense que tot el món sap que els darrers 
anys  i  enguany  es  reben  targetes  nadalenques;  valien,  en  aquestos  vuit  anys,  al 
voltant de 14.000 € en targetes nadalenques. No sé; podria dir-li alguna cosa més. 
S’ha jugat també molt en recursos públic, com poden ser els Mupis; que a través 
d’un conveni verbal, que encara no ha quedat esclarit, ja que vosté era el regidor de 
Comerç, des de 2009 al 2011, què és el que passava; també se li va preguntar en una 
comissió on estava  la  seua regidora  Imma Ibiza,  que hui  no està,  no ha  pogut 
assistir al plenari. I està clar; jo per exemple puc fer referència a aqueixos Mupis, i  
tornar a repetir la frase que vosté ha dit, que debades ningú fa res; per tant, tampoc 
tenim resposta del que s’ha fet de 2009 al 2011 amb aqueixos Mupis, que no hi 
havia cap conveni; perquè de bades, ningú fa res segons vosté, Sr. David González. 
Està clar Sra. Morell, que si no hi ha diners no hi ha vicis; està clar; però el ciutadà 
té dret a estar informat en què gastem els seus diners; i torne a repetir, s’ha volgut 
felicitar aquestos darrers anys amb targetes nadalenques; ara, a banda de rebre una 
felicitació,  s’ha rebut  també informació  al  ciutadà  de en què,  torne a  repetir,  es 
gasten els seus diners. I la veritat és que el fet que aparega en una moció de forma 
alegre el fet que les notícies que apareixen en el mateix careixen de la veracitat i 
objectivitat  necessàries per a la bona informació de la ciutadania,  puc repetir les 
paraules del Sr. regidor Joan Pi, que jo pense que tot està a la vista; totes les notícies 
que han eixit en el butlletí informatiu. La gent està contenta de saber què s’ha fet 
amb els  seus  diners.  No és  mentida;  no  és  una  actitud  caciquil,  i  no  sé  quants 
qualificatius més despectius i molt pejoratius a les persones del Partit Popular. És 
cert que s’han fet actuacions en els jardins que van cap a l’ambulatori; és cert que 
s’han fet actuacions per desbloquejar el Centro Olivense; és cert que tenim un aulari 
de l’Escola Oficial  d’Idiomes;  és  cert  que s’ha reduït  en un 40% la  despesa en 
enllumenat públic; i és cert també totes i cadascuna de les notícies que apareixen en 
aqueix  butlletí  informatiu  municipal.  Són  certes.  Els  somriures  despectius  són 
falsos.  I  amb  això  acabe  i  procedim   a  votar  la  moció.  S’han  acabat  les 
intervencions, per favor. Donem per finalitzat l’assumpte.”

 Sr. González Martínez: “Vosté ha obert línies de debat noves.”

 Sra. alcaldessa: “Jo no he obert línies de debat, Sr. David González.”

 Sr. González Martínez: “Ha fet acusacions a la meua persona.”
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 Sra. alcaldessa: “Jo no he fet acusacions. He acabat el torn d’intervencions, on s’ha 
pogut intervindre. Procedim a la votació de la moció.”

El  Sr.  secretari  adverteix  l’Alcaldia  que la  moció ha estat  votada pel  que fa al  seu 
contingut; i les intervencions dels diferents portaveus s’han realitzat amb posterioritat a 
la  votació,  per  la  qual  cosa  realment  tenen  més  caire  d’explicació  de  vot  que 
d’intervenció en un debat previ.

La Sra. alcaldessa continua:

 Sra. alcaldessa: “Està ja votada? Per tant acabem les intervencions.”

 Sr. González Martínez: “Sra. alcaldessa, vosté.. Sra. alcaldessa.”

En considerar l’Alcaldia finalitzat el torn d’intervencions, tal com ha manifestat, se li 
inhabilita  el  funcionament  del micròfon al  portaveu del  Grup Bloc-Compromís,  Sr. 
González Martínez, i anuncia que continua el plenari i que es procedeix a la següent 
moció.

El Sr. secretari pretén donar compte de la moció que subscriu la Sra. alcaldessa, amb 
data  27  de  desembre  de  2011,  referida  a  la  petició  que  formula  la  mercantil 
SICOMGLOBE XXI, SL, el nom comercial de la qual és CRONICA DE OLIVA, per a 
la difusió informativa  del  Ple a través d’internet,  mitjançant  la connexió directa  del 
mòdem del saló de plens.

Abans de l’inici  de la  lectura  de  la  moció  es  produeix  l’abandonament  del  saló de 
sessions dels regidors dels grups Bloc-Compromís, Grup Socialista Municipal d’Oliva, 
Grup Proyecto Oliva, i Grup Gent d’Oliva; i queden en el saló de sessions, únicament,  
els regidors del Grup Partit Popular.

Tot seguit la Sra. alcaldessa anuncia:

 Sra.  alcaldessa: “Continuem  el  plenari?  Continuem  la  sessió  plenària,  amb 
l’abandonament dels ...

 Sr. secretari: “Som un terç?”
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 Sra. alcaldessa: “No.”

 Sr. secretari: “Si no som un terç,...”

 Sra.  alcaldessa: “No  som un  terç,  per  tant  com que  la  resta  de  grups  polítics 
abandona la sessió, per no voler diguem-ne respectar el torn de les intervencions, i 
donar per finalitzada l’última intervenció de la moció, s’alça la sessió, i continuarem 
amb  les  mocions  que  teníem  presentades  per  a  un  proper  plenari.  Demanar 
disculpes,  a  tots  els  assistents  que  hi  havia  punts  molt  importants  del  tema  de 
l’hostaleria, i altres punts a tractar. Moltes gràcies. Bon Nadal.”

Resulta procedent esclarir, des del punt de vista legal i de procediment, que el motiu de 
la finalització de la sessió plenària no és, en si mateix, la presència d’un terç del nombre 
legal dels membres de la corporació municipal, circumstància que amb els regidors  del 
Grup Parit Popular (7) es complia i que haurien sigut suficient per a la prossecució de la 
sessió i l’adopció d’acords sobre la resta de mocions, pel que fa al seu contingut.

No obstant això,  cal  significar  que, amb caràcter  previ,  resulta necessària la votació 
sobre la declaració d’urgència de les dites mocions, per no estar incloses en l’ordre del 
dia, i  per a això es requereix,  almenys,  el vot favorable de la majoria absoluta  del 
nombre de membres de la corporació, és a dir 11 vots; i aquesta exigència legal, després 
de l’abandonament dels regidors de l’oposició, no es produeix.
Tot això en la forma que disposen els articles 115 i 116 de la Llei Valenciana 8/2010, de 
23 de juny, i l’article 90.1 del RD 2658/86, de 28 de novembre, en relació amb l’article 
47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril.

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

Pàgina: 57


	Minuta núm. 21
	ORDRE DEL DIA
	Publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
	ANTECEDENTS DE FET
	NORMATIVA APLICABLE
	ANTECEDENTS DE DRET
	Informe tercer trimestre 2011




