
Minuta núm. 03

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
23 DE FEBRER DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.15 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sra. ALCALDESSA:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ

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

SR. SECRETARI:
VICENT FERRER MAS

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa, 

MARIA  CONSUELO  ESCRIVÁ 

HERRAIZ,  en  primera 

convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren la totalitat de l’Ajuntament, 

per  dur  a  terme  sessió  ordinària  i 

pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS 
ORDINÀRIA DE 26  DE GENER DE 2012  I  EXTRAORDINÀRIA DE 10  DE 
FEBRER DE 2012.

Abans de procedir a l’aprovació de les actes, es produeixen les manifestacions que tot 
seguit s’indica:

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Projecte  Oliva  pensa  que  s’han  d’aprovar  les  actes;  però 
l’extraordinària de l’últim plenari en llegir-la m’ha fet la impressió que hi ha un 
moment  que no es  reflecteix  literalment  en el  plenari,  que  és  que l’Alcaldia  va 
decidir que s’acabava la sessió, i posteriorment es van fer els discursos. Jo voldria, 
ja que l’acta és un text literal del que ocorre ací en el plenari, que almenys aqueix 
tema es reflectira en l’acta; tot i que després es diga que es va decidir continuar el 
plenari  amb la  intervenció  de Joan Pi.  Però sí  que voldria  que es  reflectira  que 
l’Alcaldia només acabar el punt va donar per conclosa la sessió. Almenys aqueixes 
dues frases, crec que estàvem ací tots presents; i crec que tota la corporació fins i tot  
ho vam trobar estrany. D’acord?”

 Sra. alcaldessa: “De totes formes, és la transcripció literal; possiblement no tindria 
el micro en marxa; no sé el que va passar; però bé. Com que el de hui sí que s’està  
gravant, queda en l’acta.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  acorda  aprovar  les  actes  de  les  sessions 
ordinària de 26 de gener de 2012, i extraordinària de 10 de febrer de 2012, i s’autoritza 
la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

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

El Sr. Secretari  dóna compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia,  des del núm. 
5.003 al 5.031, de 2011, i del núm. 0097 al 0539, de 2012, que en extracte són els 
següents:

 Decret  núm.  5003  Aprovar  la  certificació  d'obra  núm.  14-final  de  data  30/12/2011 
TRINQUET D'OLIVA per import de 12.036,21 Euros

 Decret  núm.  5004  Aprovació  de  les  despeses  relacionades  per  import  de  1,05  Euros 
(despeses de correu)
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 Decret núm.  5005 Aprovació de la despesa amb càrrec a les partides pressupostàries per  
96,41 Euros (despeses correu i aigua ple desembre 2011)

 Decret  núm.  5006  Aprovació  de  les  despeses  relacionades  per  import  de  0,70  Euros 
(despeses de correu)

 Decret núm. 5007 Aprovar la relació núm. 107/2011 import de 94,654,07 euros
 Decret núm. 5008 Aprovar la relació núm. 108/2011 de 3,011,60 euros
 Decret  núm.  5009  Aprovar  la  pròrroga  dels  treballs  de  col·laboració  social  entre 

l'Ajuntament i TERESA ESCRIVA MATA fins el 30 de juny de 2012
 Decret núm.  5010 Aprovar la pròrroga dels treballs de col·laboració social entre aquest 

Ajuntament i DOMINGO VIDAL MORATO fins al 30/06/2012
 Decret núm.  5011 Aprovar la pròrroga dels treballs de col·laboració social entre aquest 

Ajuntament i SALVADOR PEIRO MOLLA fins al 30/06/2012
 Decret núm. 5012 Aprovar la certificació de l'obra NÚM. 1 XARXA DE COL·LECTORS 

PLUVIALS I AMPLIACIÓ DE VORERES FASE III per import de 29.150,60 Euros
 Decret núm.  5013 Aprovació de la certificació NÚM. 15 de l'obra REHABILITACIÓ I 

ADEQUACIÓ  DEL  CENTRE  OLIVENSE  -  CASA  DE  LA  CULTURA  per  import 
32.028,75 Euros

 Decret  núm.  5014  Aprovar  la  factura  CIO535042322  d'import  1,113,93  euros  de 
VODAFONE ESPAÑA SAU del període de facturació 15/11/11 a 14/12/11

 Decret  núm.  5015  Aprovar  la  factura  CIO543774105  d'import  4,645,05  euros  de 
VODAFONE ESPAÑA SAU del període de facturació 26/11/11 a 25/12/11

 Decret núm. 5016 Aprovar la factura d'import 156,66 euros a CABLEUROPA SAU dels 
serveis d'ONO del període de facturació de 26/12/11a 25/01/12

 Decret núm. 5017 Aprovar la despesa i ordenar el pago de 800,00 Euros als guanyadors de 
les  obres  de  VICENTE  CERVERA  CASINO  I  ROBERTO  SANCHEZ  MILAN.  XX 
CERTAMEN DE FOTOGRAFIA DE OLIVA LLIURE ANY 2011.

 Decret  núm.  5018  Aprovar  la  relació  NÚM.  109/2011  R  de  factures  per  import  de 
27.599,17 € amb càrrec a les partides pressupostàries de despeses. 

 Decret núm.  5019 Aplicar al Pressupost el Reconeixement de l'obligació de les factures 
REL 106/2011 REX 2/2011 per import de 5.275,22 Euros

 Decret  núm.  5020 Aprovar  l’abonament  núm.  468 de  GRUP DE TREBALL SOCIAL 
REED 21 SL, descomptant  l’import  de 3.261,84 Euros  de la factura NÚM. 2011/4044, 
2025,00 Euros i de la factura NÚM. 2011/4045 1.236,84 Euros

 Decret  núm.  5021  Concedir  llicència  d'obertura  de  l'activitat  "PUNTO  DE 
DISTRIBUCION DE SERVICIOS DE TEL. MOVIL PARA EMPRESAS (OFICINAS Y 
AULA FORMACION" Exp. LA150/2010 a URBE TLECOM LEVANTE, SL en Ronda 
Rebollet, 11 baix

 Decret núm. 5022 Concedir llicència d'obertura i funcionament de l'activitat "SALON DE 
TE" exp LC011/2011 a MARIA PILAR BARRERES JUST en Ps. Francisco Brines, 11

 Decret  núm.  5023  Concedir  llicència  d'obertura  i  funcionament  de  l'activitat 
"PASTELERIA CON SERVICIO ANEXO DE PIZZERIA Y COMIDAS PARA LLEVAR 
(SIN AMBIENTE MUSICAL)" exp LC112/2008 a CALATAYUD Y MONCHO, S.L. en 
C/Mercado, 8
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 Decret  núm.  5024  Aprovar  la  pròrroga  dels  treballs  de  col·laboració  social  a  Mª 
CONSUELO MENA PONS fins el 30 de juny de 2012

 Decret núm. 5025 Aprovar la pròrroga del nomenament com a funcionari interí com a grup 
C1 a FRANCISCO JOSE LUZ LAGUNAS

 Decret núm.  5026 Aprovar la pròrroga en relació a la ampliació de la jornada laboral a 
temps complet de VICENTE FERRER MUÑOZ i la mobilitat  parcial temporal per a la 
prestació dels seus serveis en els departaments de urbanisme i contractació.

 Decret núm. 5027 Aprovació de la pròrroga del nomenament com a funcionària interina a 
temps parcial a CRISTINA MIRAGALL RIERA treballadora social

 Decret  núm.  5028  Aprovació  de  al  certificació  núm.  7  a  PAVASAL  EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA referent a la modificació de la canalització de trànsit en passeig 
Gregori Maians i Loygorri

 Decret  núm.  5029  Aprovació  de  la  justificació  i  donar  per  justificada  la  subvenció 
concedida per a l'any 2011 al CLUB KARATE-DO per import de 121, 99€

 Decret núm. 5030 Aprovació de la pròrroga del nomenament com a funcionària interina,  
auxiliar administrativa a MARIA TERESA ESCRIVA SERRANO fins la reincorporació de 
Silvia Cotaina Ibiza

 Decret núm. 5031 Aprovar les factures a favor de IBERDROLA per 518,19 Euros

DECRETS DE 2012

 Decret  núm.  97 Autorització  per  a  sol·licitar  de  la  Direcció  General  de  persones  amb 
Discapacitat i Dependència les ajudes que s'expressen en la instància

 Decret núm. 98 Adjudicar el contracte menor de prestació de serveis per l'elaboració del  
projecte de demolició d'una vivenda en carrer  SAN JACINT,  9 a ALVARO SANCHIS 
SANCHIS per import de 3.484,37 Euros

 Decret núm. 99 Adjudicació del contracte de prestació de serveis de vigilància i protecció 
de bens per acollir el Mercat Medieval i Porrat de Sant Antoni a l'Empresa VIGILÀNCIA 
GENERAL DEL MEDITERRÀNEO SL

 Decret núm. 100 Aprovació de la depesa amb càrrec a les partides de l’Estat de despeses 
del  Pressupost  Municipal  i  ordenació del  pago a  GALP ENERGIA ESPAÑA SAU per 
import de 5.039,35 Euros

 Decret  núm.  101 Emplaçament  del  Ajuntament  d'Oliva  en  qualitat  de  demandat  en  el 
Procediment Ordinari núm. 000005/2012-C

 Decret  núm.  102  Ordenació  de  pagament  de  les  relacions  de  factures:  082/2011  R  i  
105/2011 R per import de 19.394,75 Euros

 Decret núm. 103 Ordenació del pagament de les següents relacions de factures: 075/2011 
R, 076/2011 R, 089/2011 R, 105/2011 R per import de 5.505,88 Euros
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 Decret  núm.  104 Aprovació de la certificació NÚM. 16 de l'obra  REHABILITACIÓ I 
ADEQUACIÓ  DEL  CENTRE  OLIVENSE-CASA  DE  LA  CULTURA  per  import  de 
42.414,14 Euros

 Decret  núm.  105 Concessió  a  VICENTE MAS MENA,  llicència  primera  ocupació  de 
l'Edifici de tres plantes amb dos vivendes, duplex A i B en l'avinguda Mar Mediterrani, 9 i  
liquidació de la Taxa per llicència Municipal de Ocupació

 Decret núm. 106 Concedir a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS S.A llicència 
de primera ocupació del Edifici d'una vivenda unifamiliar aïllada en Av. Picasso, 12- F Exp. 
Obra  Major  núm.  34/2011  i  liquidació  provisional  de  la  Taxa  per  llicència  Municipal 
d'ocupació

 Decret  núm.  107 Acordar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  a  nom 
STEFANOV PAVLOV YANKO

 Decret núm. 108 Sol·licitud a la Conselleria de Educació d'ajuda econòmica amb destinació 
al manteniment de l'Escola Permanent d'Adults

 Decret núm.  109 Aprovació de la pròrroga de la situació administrativa de excedència 
voluntària de MARIA GARCIA NARVÁEZ amb efectes del dia 03/02/2012 i per 6 mesos

 Decret núm. 110 Declaració Desistiment de petició de llicència d’ocupació via publica en 
C/  Alcalde  Francisco  Llorca,  1  a  la  COMUNITAT  DE  PROPIETARIS  ALCALDE 
FRANCISCO LLORCA, 1

 Decret  núm.  111  Reconeixement  d'un  nou  trienni  GRUP  C1  a  REGINA  PLANES 
MORERA

 Decret  núm.  112  Reconeixement  d'un  nou  trienni  GRUP  A2  a  FERNANDO  MAS 
MATEO

 Decret  núm.  113  Reconeixement  d'un  nou  trienni  GRUP  A2  a  JOSE  SEBASTIAN 
ESTELA CLIMENT

 Decret  núm.  114  Reconeixement  d'un  nou  trienni  GRUP  E  a  ROSA  ESCRIVA 
COLOMINA

 Decret núm.  115 Reconeixement d'un nou trienni GRUP E a VICENTE BERBEGALL 
VILLALBA

 Decret  núm.  116  Reconeixement  d'un  nou  trienni  GRUP  C1  a  JOSE  MANUEL 
ALEMANY SANCHEZ

 Decret  núm.  117 Reconeixement d'un nou trienni  GRUP E a FRANCISCO SANCHIS 
TERCERO

 Decret  núm.  118 Imposició a  JUAN A.  AMOR PEDRAZA una sanció per  import  de 
8.178,00 Euros i aprovar la liquidació definitiva en concepte d’Impost de Construccions per 
2.180 Euros Expedients sancionadors Ref. Exp. Rc 59/02 - Rc 18/07

 Decret  núm.  119  Declaració  de  l'obligació  legal  a  JORGE  MAURI  RAMIREZ  de 
mantindre neta la parcel·la sita en Pol. 4 Parcel·la 124 Ordre d’Execució núm. 11/2012
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 Decret  núm.  120  Declaració  de  l'obligació  legal  a  JORGE  MAURI  RAMIREZ  de 
mantindre neta la parcel·la sita en Pol. 4 Parcel·la 234 Ordre d’Execució núm. 10/2012

 Decret  núm.  121  Declaració  de  l'obligació  legal  a  JORGE  MAURI  RAMIREZ  de 
mantindre neta la parcel·la sita en Pol. 4 Parcel·la 232 Ordre d’Execució núm. 9/2012

 Decret núm.  122 Declaració de l'obligació legal a FRANCISCO ARNAL SANCHIS de 
mantindre neta la parcel·la sita en Pol. 4 Parcel·la 123 Ordre d’Execució núm. 8/2012

 Decret núm.  123 Declaració de l'obligació legal a FERNANDO BERTOMEU JUST de 
mantindre  neta  la  parcel·la  sita  en  CALLE AIGUES BLANQUES  SECTOR 18  Ordre 
d’Execució núm. 12/2012

 Decret  núm.  124 Declaració  de  l'obligació  legal  a  CONSTRUCCIONES JUST SA de 
mantindre neta la parcel·la sita en CALLE PINTOR GUILLERMO PASTOR BURGALAT, 
5 Ordre d’Execució núm. 13/2012

 Decret  núm.  125  Prendre  coneixement  de  la  cessió  de  crèdit  transcrita 
CONSTRUCCIONES JUST endós 33.122,98 Euros a BANCO POPULAR ESPAÑO S.A

 Decret núm. 126 Toma de raó de la cessió de crèdit transcrita CONSTRUCCIONES JUST 
endós 33.122,98 Euros BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A

 Decret  núm.  127  Incoació  expedient  administratiu  sancionador  núm.  129/09  per  la 
realització d'obres a FRANCISCO MORERA LLORCA

 Decret  núm.  128  Aprovació  de  la  factura  i  ordenació  de  pago  1.357,26  Euros  a 
TELEFONICA  DE  ESPAÑA  SA  (Serveis  veu  del  01/01/12  al  30/01/12  i  ADSL  del 
01/12/11 al 31/12/11)

 Decret  núm.  129  Aprovació  de  la  factura  i  ordenació  de  pago  de  6.269,84  Euros  a 
VODAFONE ESPAÑA SAU (DEL 08/12/11 AL 07/01/12)

 Decret núm.  130 Aprovació de la factura i ordenació del pagament de 2.425,62 Euros a  
VODAFONE ESPAÑA SAU (DEL 01/12/11 AL 31/12/11)

 Decret  núm.  131  Incoació  d'expedient  administratiu  sancionador  a  LUIS  MARTOS 
PASTOR per obres que vulneren la normativa urbanística i proposta sanció urbanística per 
import de 3.3500,32 Euros Exp. Sancionador NÚM. 118/09

 Decret  núm.  132  Incoació  d'expedient  administratiu  sancionador  a  GEORGE JOSEPH 
DAFT per obres que vulneren la normativa urbanística i proposta sanció urbanística per 
import de 5.817,74 Euros Exp. Sancionador NÚM. 117/09

 Decret  núm.  133  Incoació  d'expedient  administratiu  sancionador  a  MARTIN  FRIAS 
CRIADO i RAUL FRIAS RUIZ per obres que vulneren la normativa urbanística i proposta 
sanció urbanística per import de 47.244,58 Euros Exp. Sancionador NÚM. 55/06

 Decret núm. 134 Aprovació provisional de la liquidació del ICO per 3.909,46 Euros Exp. 
LTIU 55/06

 Decret núm. 135 Incoació d'expedient administratiu sancionador a RAMON POUS MARI 
per obres que vulneren la normativa urbanística i proposta sanció urbanística per import de 
600 Euros
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 Decret núm.  136 Aprovació de la liquidació provisional del Impost sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana per import de 205,07 Euros

 Decret núm. 137 Incoació d'expedient administratiu sancionador a PETERDAVY per obres 
que vulneren la normativa urbanística i proposta sanció urbanística per import de 31.027,50 
Euros

 Decret núm.  138 Aprovació de les 5 liquidacions de la Taxa per retirada i eliminació de 
residus  sòlids  urbans  per  import  de  225,00  Euros  i  baixa  en  el  padró  de  la  Taxa  de 
JOAQUINA MORATAL PELLICER i altres.

 Decret núm.  139 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
ANDRES RAMON PELLICER PEIRO Exp. de constrenyiment 2003EXP20002909

 Decret núm. 140 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom 
de AZULGAN SL Exp. de constrenyiment 2004EXP20001550

 Decret núm.  141 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
JUAN MANUEL CANTADOR CUTILLAS Exp. de constrenyiment 2003EXP20000540

 Decret núm. 142 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de la  
mercantil TUTTOFARE SL Exp. de constrenyiment 2010EXP20002862

 Decret núm.  143 Autorització d'inici del  procediment sancionador als subjectes passius 
ITECO PLUS SL

 Decret  núm.  144  Aprovar  el  compte  justificatiu  presentat  per  MARIA  CONSUELO 
ESCRIVÁ HERRÁIZ per import de 442,10 Euros acreditat pels justificants corresponent

 Decret núm.  145 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
PROMOCIONES  URBANISTICAS  BENIARBEIG  Exp.  de  constrenyiment 
2009EXP20003164

 Decret núm.  146 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
EDICO  EDIFICACIONES  Y  CONTRATAS  DE  OLIVA  SL  Exp.  de  constrenyiment 
2009EXP20001661

 Decret núm.  147 Aprovar la baixa en comptes de valor declarats incobrables a nom de 
FLORIN NICOARA DOREL Exp. de constrenyiment 2008EXP20001328

 Decret  núm.  148  Incoació  expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística  NÚM.  000081/2011-ERU  en  C/  Illot  d’Alborà,  8  PROMOTOR  JOSE 
ANTONIO ESTEVE CISCAR

 Decret  núm.  149  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística  NÚM.  000140/2010-ERU  per  la  realització  de  obres  sense  llicència 
PROMOTOR ROSA ISABEL COSTA MAURI

 Decret núm. 150 Toma de raó de la cessió de crèdit de GRUAS Y TALLERES BURGOS, 
SL a CAJAMAR CAJA RURAL per import de 2.360,00 Euros

 Decret núm.  151 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
ROBIN GEORGE TIMONEA Exp. de constrenyiment 2007EXP20001209
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 Decret núm.  152 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
VICENTE POUS VICENS Exp. de constrenyiment 2003EXP20000448

 Decret núm.  153 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
VLADIMIR TCHIRTOULOV Exp de constrenyiment 2004EXP20000318

 Decret núm.  154 Elevar el contingut de les propostes de resolució del  òrgan instructor  
referides als expedients de CONNOLLY GARY ANTHONY i altres

 Decret  núm.  155  Comunicació  ambiental  d'autorització  d'instal·lació  d'activitat 
"MUEBLES Y ARTICULOS DECORACION CIO MENOR BUTAQUES NEGRES" exp. 
CA109/2011 en Poeta Querol, 13 a BUTAQUES NEGRES, SL.

 Decret  núm.  156  Comunicació  ambiental  d'autorització  d'instal·lació  d'activitat 
"GOLOSINAS,  BOMBONES  Y  CARAMELOS  CIO  MENOR"  exp  CA116/2011  en 
Manuel de Falla, 17 a ANA MARIA OLMO PALLARES

 Decret  núm.  157  Comunicació  ambiental  d'autorització  d'instal·lació  d'activitat 
"PRODUCTOS ALIMENTICIOS CIO MENOR" exp CA067/2011 en C/Ausias March, 25 
a PATRICIA FAUS MOCHO

 Decret núm. 158 Llicència d'obertura i funcionament de l'activitat per canvi de titularitat de 
l'activitat  "PELUQUERIA  Y  GABINETE  ESTÉTICA"  Exp  CA119/2011  en  C/  Papa 
Alexandre VI, 14 a CRISTINA MONCHO FUSTER

 Decret núm.  159 Llicència d'obertura i funcionament de l'activitat exp CA100/2011 per 
canvi de titularitat de l'activitat "ACADEMIA ESTUDIOS" en C/ Manuel Broseta, 35-3-2 
Entlo a DAVID MITCHELL GRAHAM

 Decret  núm.  160  Llicència  d'obertura  de  l'activitat  "BIBLIOTECA  PUBLICA 
(SUCURSAL)"  exp  LA023/2010  en  Ps.  GREGORI  MAYANS  I  CISCAR,  30  a 
L'AJUNTAMENT D'OLIVA

 Decret núm.  161 Concedir llicència d'obertura de l'activitat "JUGUETES CIO MENOR" 
exp LA268/2007 a JUGUETES CANJU, SL en C/Les Fonts, 3

 Decret núm. 162 Declarar l'obligació de reintegrar la quantitat satisfeta indegudament en 
nòmina a MARIA CONSUELO MENA PONS

 Decret núm.  163 Concedir llicència urbanística a Mª JESUS BERNABEU SORIA EXP 
OME 266/11 per obre en C/Berenguer d'Entença, 15

 Decret núm. 164 Concedir llicència urbanística a CARMEN ESTEVE CUBEL EXP OME 
125/11 per obre en Ps. Lluís Vives, 13

 Decret núm.  165 Concedir llicència urbanística a PHILLIP HOHN CHARLES BAKER 
exp ome 140/11 per fer obres en C/Santa Lucia, 11

 Decret  núm.  166  Concedir  llicència  urbanística  a  LAURA  AMOR  MORA  exp  Ome 
278/11 per fer obres en C/Isaac Albéniz, 40-2ª

 Decret núm. 167 Concedir llicència urbanística a JOSE LUIS ARLANDIS COLLADO exp 
ome 286/11 per a fer obres en Av. Mar Mediterrani, 26
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 Decret núm.  168 Concedir llicència urbanística a la COMUNITAT DE VEINS exp ome 
275/11 per obres en Av. Loygorri, 5

 Decret núm.  169 Concedir llicència urbanística a VICENTE UBEDA VIDAL exp ome 
274/11 per obres en C/Via de Ronda, 101

 Decret núm.  170 Concedir llicència urbanística a MARIA SOLEDAD JORDA IBAÑEZ 
exp ome 273/11 per obres en C/Alejandro Cardona, 21 Pª Bª

 Decret núm. 171 Concedir llicència urbanística a la COMUNITAT DE PROPIETARIS exp 
ome 269/11 per obres en C/Monges Clarisses, 22 pª Bª

 Decret núm. 172 Concedir llicència urbanística a VICENTE MESTRE VERDU exp ome 
254/11 per obres en Pol 21 Parc. 279

 Decret núm. 173 Denegar llicència urbanística a REMO BULL exp ome 252/11 per obres 
en C/Santa Tereseta, 12

 Decret  núm.  174  Denegar  llicència  urbanística  a  RUTH JOHANNA  ZEIER exp  ome 
243/10 per obres en Pol 19 Parc 895

 Decret núm. 175 Aprovar l'assignació de 865 euros a JOAN BERBEGALL VILLALBA en 
concepte de treballs extraordinaris

 Decret  núm.  176  Aprovar  l'assignació  de  64,76  euros  a  FRANCISCO  LARROSA 
LARROSA en concepte de gratificació per treballs extraordinaris

 Decret núm.  177 Aprovar l'assignació de 388,54 euros a JOSE FENOLLAR COTS en 
concepte de gratificació e treballs extraordinaris

 Decret núm. 178 Aprovar l'assignació de 626,35 euros a MARIA ANGELES SALABERT 
NADAL en concepte de gratificació de treballs extraordinaris

 Decret  núm.  179  Concedir  llicència  urbanística  a  FRANCISCO  JESUS  PASTOR 
ESTRUCH exp ome 211/11 per obres en C/Navarra, 21

 Decret núm.  180 Aprovació de la baixa de liquidacions per import  de 4.525,96 Euros, 
aprovació de les liquidacions per 2.468,77 Euros i les devolucions per 5.967,43 Euros de 
LUAROSA SL i altres

 Decret núm.  181 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
CONSUELO SALA GARCIA

 Decret núm.  182 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
VALENTIN BURUIANA

 Decret núm.  183 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
SOLRASEC SL

 Decret núm. 184 Concedir la llicència per interés particular no retribuïda a la funcionaria 
interina MARTA MASCARELL DURÀ durant el període de 17/01/2012 a 16/04/2012

 Decret núm. 185 Adjudicació del contracte menor de serveis de retirada de la via pública 
d’Oliva  de  aquells  vehicles  que  tinguen  la  consideració  de  residus  sòlids  a  favor  de  
FRANCISCO GARCIA MARTI
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 Decret  núm.  186  Desestimació  del  recurs  de  Reposició  presentat  per  JOSÉ  ARCOS 
MARTÍNEZ contra el Decret de l'Alcaldia NÚM. 4781/2011 de 15/12/2011 (Bases per a la  
constitució de la borsa de treball de Tècnics de Comerç)

 Decret núm.  187 Concessió llicència per ocupació via pública en AV. LOIGORRI,  5 i 
aprovar la liquidació provisional del import de la Taxa per 15,40 Euros NÚM. Urbanisme: 
000006/2012-LOVP

 Decret núm. 188 Concedir a MANUEL FUSTER NAVARRO llicència per a l'ocupació de 
via pública en C/ Cervantes, 5 NÚM. Urbanisme: 000007/2012-LOVP

 Decret núm. 189 Concedir a JOSE LUIS CARDONA SENDRA llicència per a l'ocupació 
de la via pública en C/ Cervantes, 1 i aprovar la liquidació provisional del import de Taxa 
per 11,00 Euros. NÚM. Urbanisme: 000008/202-LOVP

 Decret núm. 190 Concedir a LAURA AMOR MORA llicència per a l'ocupació de la via 
pública C/ Isaac Albéniz, 40 i aprovació de la liquidació provisional de la Taxa per 10,00 
Euros NÚM. Urbanisme: 000009/2012-LOVP

 Decret núm. 191 Concedir a JOSE LLORCA SANTAPAU llicència per a l'ocupació de via 
pública en C/ Santa Rosa, 32 i aprovació provisional de la Taxa per 52,00 Euros NÚM. 
Urbanisme: 000010/2012-LOVP

 Decret núm. 192 Concedir a PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS OLIVA SA llicència 
per  l'ocupació  de  la  via  pública  en  C/  Salvador  Mestre  Parra,  16-18 i  aprovació  de  la 
liquidació  provisional  del  import  de  la  Taxa  per  87,28  Euros.  NÚM.  Urbanisme: 
000012/2012-LOVP

 Decret núm. 193 Concessió a ANTONIO SAVALL COTAINA llicència per l'ocupació de 
la via pública Ctra. Dénia, 15 i aprovació de la liquidació provisional de la taxa per 10,00 
Euros NÚM. Urbanisme: 000013/2012-LOVP

 Decret núm. 194 Concessió a JUAN SANCHIS TORRES llicència per a l'ocupació de la 
via pública en Av. Loygorri, 9 i aprovació de la liquidació provisional de la Taxa per 10,00 
Euros NÚM. Urbanisme: 000014/2012-LOVP

 Decret núm.  195 Concessió a ROSA ESTER JONES llicència per a l'ocupació de la via 
pública en C/ Estora, 13 i aprovació de la liquidació provisional de la Taxa per 10,00 Euros 
NÚM. Urbanisme: 000015/2012-LOVP

 Decret  núm.  196  Concessió  a  ALFREDO  MARTINEZ  E  HIJOS  SL  llicència  per  a 
l'ocupació de la via pública en C/ San Juan, 15-30 i aprovació provisional del import de la 
Taxa per 52,00 Euros NÚM. Urbanisme: 000017/2012-LOVP

 Decret núm. 197 Aprovar la nòmina del personal corresponent al mes de gener de 2012 per  
un líquid de 480.358,88 Euros

 Decret núm. 198 Desestimació del recurs de Reposició interposat per ROSANA MORANT 
CERVERA en representació d’ANTONIO BARRULL MORENO contra la Resolució de 
l'Alcaldia  NÚM.  4276/11  de  data  14/11/2011  sobre  reclamació  de  responsabilitat 
patrimonial Exp. 10/11
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 Decret  núm.  199  Autorització  a  l’Alcaldia  per  sol·licitar  de  la  Direcció  Territorial  de 
Justícia i Benestar Social les ajudes dirigides a programes de intervenció i atenció a família 
per a l’any 2012

 Decret  núm.  200 Autoritzar  la  Sra.  Mª CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ en qualitat 
d'Alcaldessa-Presidenta per sol·licitar de la Direcció Territorial de Justícia i Benestar Social  
les ajudes d'equipament i reforma per a centres de serveis socials del 2012

 Decret núm. 201 Autoritzar a l’Alcaldia per a sol·licitar a la Direcció Territorial de Justícia  
i Benestar Social les ajudes en matèria de serveis socials per a l'any 2012

 Decret núm. 202 Autoritzar a la Sra. Mº Consuelo Escrivá Herraiz en qualitat d'Alcaldessa 
per sol·licitar de la Direcció Territorial de Justícia i Benestar Social les ajudes d'equipament  
i reforma per a centres de serveis socials generals per a l'exercici 2012

 Decret núm. 203 Tindre’s l'Ajuntament d'Oliva per emplaçat en qualitat de demandat en el 
procediment  Ordinari  NÚM.  000615/2011-B interposat  per  ANGELINO  MAS GARI  I 
ALTRES

 Decret  núm.  204  Sol·licitud  a  la  Excma.  Diputació  de  València  la  inclusió  de  l'obra 
denominada MEJORA DEL PAVIMENTO CAMI EL XIULET dins del  Pla de Camins 
Rurals per a l’any 2012, pressupost de licitació de 18.0000 Euros

 Decret núm. 205 Declaració de desistiment de la seua petició de llicència d'ocupació de la 
via pública en C/ Santa Cecília, 34-38 a RAFAEL MUÑOZ GOMEZ NÚM. Urbanisme: 
000143/2011-LOVP

 Decret núm. 206 Declaració de Desistiment de la seua petició de llicència d'ocupació via 
pública en C/ Santa Cecília, 41 a GRUPO TONI BENITO SL

 Decret núm. 207 Declarar a OLGAN SA desistit de la seua petició d'obres en C/ Thomas 
Alva Edison, 9 Sector 3 Magatzems llicència Urbanística NÚM. 000180/- OME

 Decret  núm.  208  Aprovació  de  la  relació  núm.  002/2012  de  factures  per  import  de 
14.565,54 Euros i reconeixement de la obligació

 Decret  núm.  209  Adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  d'instal·lació,  recollida  i 
manteniment de contenidors de roba usada i calçat a favor de la mercantil TEXLIMCA SA

 Decret núm. 210 Ordenar el pagament de les factures REL 105/2011 R per 5.798,65 Euros 
(Correus)

 Decret  núm.  211  Aprovar  l'expedició  d'un  Manament  de  pagament  a  D.  ANDRES 
SANCHEZ  GAMEZ  per  430,00  Euros  amb  càrrec  a  la  aplicació  pressupostària  "Vies 
públiques"

 Decret  núm.  212  Aprovar  l'expedició  d'un  Manament  de  pagament  a  D.  ANDRES 
SANCHEZ GAMEZ per 500,00 Euros amb càrrec a la aplicació pressupostària "Parcs i 
Jardins".

 Decret núm. 213 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2011 al CLUB PESCADORS ESPORTIUS OLIVA per import de 2.638,96 Euros.
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 Decret núm. 214 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2011 al CLUB DE PESCA ESPORTIVA LA CARACOLA per import de 481,59 
Euros.

 Decret núm. 215 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2011 al CLUB D'ESQUÍ LA SAFOR per import de 806,38 Euros

 Decret núm. 216 Aprovar la factura CIO548454811 i ordenar el pago de 1.511,31 Euros a 
VODAFONE ESPAÑA SAU per el període de facturació del 15/12/11 al 14/01/12.

 Decret núm. 217 D'acord amb el plenari de data 28/05/1998 per la concessionària AGUAS 
DEL  BULLENT  SA  no  procedix  abonar  quantitat  per  cànon  concesional,  aprovar  la 
liquidació de la Taxa per prestació de clavegueram per 4.125,31 Euros

 Decret núm. 218 Aprovar a AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA SA la compensació 
del Cànon per la Concessió administrativa per subministrament d’aigua potable en la platja 
d'Oliva i Taxa per clavegueram amb la facturació per subministrament d’aigua.

 Decret núm.  219 Aprovar la liquidació del Cànon de la concessió administrativa per al 
subministrament d’aigua potable en el Barri Marítim d'Oliva del quart trimestre de 2011 per 
3.117,42 Euros, aprovar la liquidació de la Taxa per serveis de clavegueram per 3.752,14 
Euros

 Decret  núm.  220  Aprovar  el  compte  justificatiu  presentat  per  VIRGINIA  COTAINA 
VERDU per import de 50,00 Euros per "Xerrada Gent Gran en CPC El Pinet"

 Decret núm. 221 Concedir a DIMITAR GEORGIEV HRISTOV llicència per a l'ocupació 
de la via pública en c/ Estora, 13 NÚM. Urbanisme: 000221/2011-LOVP

 Decret  núm.  222  Concedir  la  llicència  urbanística  sol·licitada  per  ROSA  MORATO 
MORATO  per  obres  en  C/  Alexandre  Fléming,  6  PBJ  Ref.  Exp.  Obra  Menor  NÚM. 
000004/2012-OME

 Decret núm. 223 Concedir a PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS OLIVA SA llicència 
per ocupació C/ Salvador Mestre Parra, 16-18 NÚM. Urbanisme: 000018/2012-LOVP

 Decret núm. 224 Liquidació definitiva ICO i TAXA Exp. LTIU NÚM. 78/05 per 3.420,78 
Euros a JOSÉ GONZÁLEZ BARRULL

 Decret núm. 225 Imposició a JOSÉ GONZÁLEZ BARRULL sanció econòmica per import 
de 34.772,84 Euros Exp. Sancionador NÚM. 78/05

 Decret  núm.  226  Incoació  expedient  administratiu  sancionador  per  obres  constitutives 
d'infracció urbanística a JAVIER MARTÍNEZ LLORET per import de 2.342,65 Euros Exp. 
Sancionador NÚM. 166/09

 Decret núm. 227 Aprovar la factura, igp-036, de data 1/12/11, emesa per el director de les 
obres  del  Centre  Polivalent  d'Activitats  Socioculturals,  Sr.  JOAN  MIQUEL  GARCIA 
PÉREZ, en concepte de direcció parcial certificacions núm. 12 a 16.

 Decret  núm.  228 Aprovar  la  devolució  dels  avals  dipositats  per  CONSTRUCCIONES 
JUST SA, per garantir l’execució de les obres "Urbanització programa d'actuació integrada 
del Sector 19 platja".
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 Decret  núm.  229  A  partir  del  dia  01/02/2012  les  funcions  d’instrucció  i  tramitació 
d'expedients per incompliment de l’Ordenança no fiscal de Servei de Recollida de fem; de  
Tinença i Protecció d'animals i de Circulació i altres es durà a terme per la POLICIA

 Decret  núm.  230 A partir  del  01/02/20212 les  funcions de  tramitació d'expedients  per 
incompliment de l’Ordenança fiscal de Venta No Sedentària pel departament de Comerç

 Decret núm.  231 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció per a l’any 
2011 al CLUB COLLA ESPORTIVA EL CORRIOL per import de 2.566,56 Euros

 Decret  núm.  232  Desestimar  la  petició  d'indemnització  formulada  per  ANGELES 
LLÁCER NAVARRO per no haver relació casualitat entre el funcionament dels serveis  
públics i el mal del reclamant Exp. De responsabilitat patrimonial 08/11

 Decret núm. 233 Desestimar la petició d'indemnització formulada per RAFAEL MORAL 
CASTRO per no haver relació casualitat entre el funcionament dels serveis públics i el mal 
del reclamant Exp. Responsabilitat patrimonial 18/11

 Decret  núm.  234  Desestimar  la  petició  d'indemnització  formulada  per  MARIA  JOSE 
SEMPERE COTS per no haver relació casualitat entre el funcionament dels serveis públics 
i el mal del reclamant Exp. De responsabilitat patrimonial 20/11

 Decret núm. 235 Desestimar la petició d'indemnització formulada per LUCIA SANCHEZ 
PRETEL per no haver relació casualitat entre el funcionament dels serveis públics i el mal  
del reclamant Exp. De responsabilitat patrimonial 21/11

 Decret núm. 236 Desestimar la petició d'indemnització formulada per MARIA VICENTA 
IBIZA RODRIGUEZ per  no haver  relació casualitat  entre  el  funcionament  dels  serveis 
públics i el mal del reclamant Exp. de responsabilitat patrimonial 25/11

 Decret núm. 237 Adjudicar el contracte administratiu especial del servei de perruqueria de 
senyores a ANTONIA PELLICER GARCIA en la llar del jubilat a per un preu total de 850 
euros iva inclòs

 Decret  núm.  238  Aprovació  provisional  ICO  per  221,54  Euros  Exp.  LTIU  166/09  a 
JAVIER MARTINEZ LLORET

 Decret núm. 239 Aprovació provisional ICO per 23,17 Euros Exp. LTIU 123/09 a JOSE 
PEREZ ROMEU

 Decret núm.  240 Incoació a JOSE PEREZ ROMEU expedient administratiu sancionador 
per infracció urbanística Exp. Sancionador NÚM. 123/09

 Decret núm. 241 Aprovar amb caràcter provisional la liquidació del icio de 5985,85 euros 
exp LTIU 25/06 DE JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ per obres en Pol 9 Parc 1540, 
1541 i 926

 Decret núm. 242 Incoar expedient administratiu sancionador 25/06 a JOSE LUIS GARCIA 
FERNANDEZ per obres en Pol 9 Parc 1540, 1541 i 926

 Decret  núm.  243  Declarar  la  caducitat  del  procediment  LTIU  25/06  de  JOSE  LUIS 
GARCIA FERNANDEZ

 Decret núm.  244 Declarar la caducitat del expedient sancionador 25/06 de JOSE LUIS 
GARCIA FERNANDEZ per obres en Pol 9 Parc 1540, 1541 i 926
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 Decret  núm.  245 Aprovar la  justificació i  donar  per justificada la subvenció al  CLUB 
BÀSQUET OLIVA per 7.729,95 Euros

 Decret núm. 246 Revocar els decrets d'Alcaldia 2323/10 de 14 de juny de 2010 i 2324/10 
de 15 de juny i imposició sanció a MANUEL PULIDO per infracció urbanística per import 
de 37.274,00 Euros

 Decret  núm.  247  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  exp.  2012/ex1709  a  BIG 
BUSINESS EVEGREEN, S.A.

 Decret núm. 248 Aprovació d'autoliquidació corresponent a publicació en el BOP d'Edicte 
referent a la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a la provisió en propietat  
d'una plaça de netejadora / ajudant de cuina

 Decret núm. 249 Aprovació d'autoliquidació corresponent a publicació en el BOP d'Edicte 
referent a la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a la provisió en propietat de 
dues places de netejadora

 Decret núm. 250 Concessió de pròrroga de sis mesos per a la realització d'obres en Exp.  
Obra Menor 000171/2010 a SALVADOR FORRAT BERTOMEU

 Decret núm. 251 Ordenació de la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial 
Exp. 01/12 a MARGARITA ALONSO HERNANDEZ

 Decret  núm.  252  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística Exp. 000002/2012-ERU

 Decret núm. 253 Aprovació de l'autorització a LA GERMANDAT DELS DOLORS I LA 
JUNTA  CENTRAL  DE  GERMANDATS  DE  LA  SETMANA  SANTA  la  celebració 
d'activitats entre 27/1/2012 i 07/04/2012

 Decret núm. 254 Aprovació de l'autorització a LA COMISSIÓ DE LA FALLA PENSAT I 
FET per a una cercavila el dia 28/01/2011

 Decret  núm.  255  Imposició  de  sanció  tributària  a  FERNANDEZ ALVAREZ MARIA 
JESUS EXTPE 2001000060542

 Decret  núm.  256 Concessió  de  llicència  de  primera  ocupació  exp.  000122/2011-LO a 
JAIME IBAÑEZ SANTAMARIA

 Decret  núm.  257  Imposició  de  sanció  tributària  Exp.  20010000060527  a  COLLADO 
LLECHES SALVADOR

 Decret núm. 258 Imposició de sanció tributària Exp. 20010000060497 a BIG BUSINESS 
EVERGREEN SA

 Decret núm. 259 Imposició de sanció tributària Exp. 2001000060513 A BIG BUSINESS 
EVERGREEEN SA

 Decret núm.  260 Imposició de sanció tributària Exp. 2001000060489 a BIG BUSINESS 
EVERGREEN SA

 Decret núm.  261 Imposició de sanció tributària Exp. 2001000060486 a BIG BUSINESS 
EVERGREEN SA
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 Decret núm.  262 Imposició de sanció tributària Exp. 2001000060502 a BIG BUSINESS 
EVERGREEN SA

 Decret núm.  263 Imposició de sanció tributària Exp. 2001000060516 a BIG BUSINESS 
EVERGREEN SA

 Decret núm.  264 Imposició de sanció tributària Exp. 2001000060491 a BIG BUSINESS 
EVERGREEN SA

 Decret núm.  265 Imposició de sanció tributària Exp. 2001000060530 a BIG BUSINESS 
EVERGREEN SA

 Decret núm.  266 Imposició de sanció tributària Exp. 2001000060515 a BIG BUSINESS 
EVERGREEN SA

 Decret  núm.  267  Imposició  de  sanció  tributària  Exp.  2001000060541  a 
CONSTRUCCIONES UNIVERSAL 2003 SL

 Decret  núm.  268  Imposició  de  sanció  tributària  Exp.  2001000060517  a  MORELL 
NAVARRO JOSE FRANCISCO

 Decret núm. 269 Imposició de sanció tributària Exp. 2001000060528 a TUTTOFARE SL

 Decret núm. 270 Imposició de sanció tributària Exp. 2001000060546 a VILEIA URBANA 
SL

 Decret  núm.  271  Concessió  a  ANTONIO  FRASQUET  MIÑANA  OVP  EXTPE 
000011/212-LOVP

 Decret  núm.  272  Autorització  de  cercavila  dia  4/2/12  a  LA  COMISSIÓ  FALLA 
INSTITUT

 Decret  núm.  273  Autorització  per  a  la  celebració  d'una  cercavila  dia  05/02/2012  a 
FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D'OLIVA

 Decret núm. 274 Aprovació de la relació núm. 001/2012R per import de 4,210,87 euros

 Decret núm.  275 Aprovació de la baixa de comptes dels valors declarats incobrables de 
JUAN CARLOS TROTONDA LLACER

 Decret núm.  276 Aprovació de la baixa de comptes dels valors declarats incobrables de 
AURORA BENIMEL BERNABEU

 Decret núm.  277 Aprovació de la baixa de comptes dels valors declarats incobrables de 
THOULESS JOHN LESLIE

 Decret núm. 278 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment del  
valor dels terrenys a BARBARA ROSE GARDENER EXPTE 2001000060563

 Decret núm. 279 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment del  
valor dels terrenys a GARDNER COLIN LESLIE

 Decret núm. 280 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment del  
valor dels terrenys a GAMARRA MORENO CARMEN EXPTE 20010000059455

 Decret núm. 281 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment del  
valor dels terrenys a CASILLAS GONZALEZ TEODOSIO EXPTE 20010000059451
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 Decret núm. 282 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment del  
valor dels terrenys a BIG BUSINESS EVERGREEN SA EXPTE 20010000060570

 Decret núm. 283 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment del  
valor dels terrenys a MANUEL PONS GILABERT. Expte. 20010000060554

 Decret núm. 284 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment del  
valor dels terrenys a LOPEZ COSTA VICENTA EXPTE 200100000605558

 Decret núm.  285 Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el 
procediment selectiu de dos places de netejadora

 Decret  núm.  286  Concessió  de  bestreta  reintegrable  a  JUAN VICENTE BENLLOCH 
GARCIA

 Decret núm. 287 Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu 
per a la provisió definitiva de lloc de treball de cap de departament de Serveis Socials

 Decret núm. 288 Aprovació del cessament de CRISTINA MIRAGALL RIERA

 Decret  núm.  289  Contractació  de  personal  de  suport  de  les  accions  d'Orientació 
Professional per a l'ocupació Exp. ILIOBE/2011/46/46

 Decret  núm.  290  Declaració  del  Desistiment  de  la  petició  de  FRANCISCO SAVALL 
MASCARELL en l'exp. 000301/2009-OME

 Decret núm. 291 Declaració del Desistiment de la petició de MARIA TERESA DUEÑAS 
AGUADO en l'exp. 000268/2009-OME

 Decret núm. 292 Declaració del Desistiment de la petició de CARLOS JOSE PAU PRATS 
en l'exp. 0003239/2009-OME

 Decret  núm.  293  Declaració  del  Desistiment  de  la  petició  de  ADELINA  ORQUIN 
BARBER en l'exp. 000146/2009-OME

 Decret núm. 294 Declaració del Desistiment de la petició de PALOMA CAMBRONERO 
GODOY en l'exp. 000060/2010-OME

 Decret núm. 295 Declaració del Desistiment de la petició de PALOMA CAMBRONERO 
GODOY en l'exp. 000155/2009-OME

 Decret núm. 296 Declaració del Desistiment de la petició de PALOMA CAMBRONERO 
GODOY en l'exp. 000107/2009-OME

 Decret núm. 297 Concessió a PAU TOMAS BENITO OVP EXP. 000021/2012-LOVP

 Decret núm.  298 Concessió RAFAEL BENITO SANCHEZ OVP EXPTE. 000176/2011-
LOVP

 Decret  núm.  299  Reconeixement  de  l'obligació  i  ordre  de  pagament  en  concepte  de 
gratificació a VICENTE COLLADO LLORCA per l'import de 672,32€

 Decret núm. 300 Aprovació de l'expedient T/02/2012

 Decret núm. 301 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al CLUB D'ATLETISME L'ESPENTA per import de 1.548, 23 €
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 Decret núm. 302 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al UD OLIVA per import de 2.256,71€

 Decret núm. 303 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al CLUB DE TENIS OLIVA per import de 5.173,95€

 Decret núm. 304 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al CLUB DE PETANCA CONSULADO GUILLEM per import de 156, 
61€

 Decret núm. 305 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al CLUB ESPORTIU DHARMA per import de 420,00€

 Decret núm. 306 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al CLUB D’HANDBOL D'OLIVA per import de 5.285,96€

 Decret núm. 307 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al CLUB DE SENDERISME D'OLIVA per import de 381,1€

 Decret núm. 308 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al CLUB DE PILOTA D'OLIVA per import de 587,90€

 Decret núm. 309 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al CLUB NÀUTIC OLIVA per import de 5.940,9€

 Decret núm. 310 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al CLUB DE NATACIÓ D'OLIVA per import de 1,413,45€

 Decret núm. 311 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per  a  l'any 2011 al  CLUB DE BILLAR OLIVA- CENTRO OLIVENSE per  import  de 
357,97€

 Decret núm. 312 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al ARC PENYA D'OLIVA per import de 119,10€

 Decret núm. 313 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2011 al OLIVA HOQUEI CLUB per import de 951,98€

 Decret núm.  314 Autorització a DAVID VEIGUELA MENGUAL, en representació de 
FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D'OLIVA la celebració de la Diana dia 5 de 
febrer

 Decret núm. 315 Aprovació de la justificació i donar per justificada la subvenció concedida 
per a l'any 2010 a SAFOR BALL CLUB DE BALL ESPORTIU per import de 1.499,78€

 Decret  núm.  316  Imposició  de  sanció  tributària  a  VILEIA  URBANA  SL  EXPTE. 
2010000060544

 Decret  núm.  317 Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG BUSINESS  EVERGREEN SA 
EXPTE 20010000060514

 Decret núm. 318 Eximir del pagament de la taxa del Teatre Olimpia a l'empresa OPERA 
2001 per a la realització de l'òpera "La Boheme"

 Decret  núm.  319  Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS  SA  EXPTE 
2001000060501
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 Decret  núm.  320  Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS  SA  EXPTE 
2001000060500

 Decret  núm.  321  Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS  SA  EXPTE 
2001000060488

 Decret  núm.  322  Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS  SA  EXPTE 
2001000060485

 Decret  núm.  323  Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS  SA  EXPTE 
2001000060499

 Decret  núm.  324  Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS  SA  EXPTE 
2001000060521

 Decret  núm.  325  Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS  SA  EXPTE 
2001000060553

 Decret  núm.  326  Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS  SA  EXPTE 
2001000060490

 Decret  núm.  327  Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS  SA  EXPTE 
2001000060494

 Decret  núm.  328  Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS  SA  EXPTE 
2001000060496

 Decret  núm.  329  Imposició  de  sanció  tributària  a  BIG  BUSINESS  SA  EXPTE 
2001000060495

 Decret núm. 330 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment del  
valor dels terrenys a BIG BUSINESS EVERGREEN SA . Expte. 20010000060564

 Decret núm. 331 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment del  
valor dels terrenys a AHMED TUFAIL. Expte. 2001000059615

 Decret núm.  332 Aprovació de les liquidacions i les bonificacions corresponents a gener 
2012 de l'Escola Municipal d'Oliva

 Decret núm. 333 Ordre de pagament de les factures aprovades que ascendixen a un total de 
10.534,35€

 Decret núm. 334 Ordre de pagament de les factures de CENTRE INFORMATIC OLIVA 
SL per un import de 9.218,73€

 Decret núm. 335 Concessió de l'autorització a VICENTE CAÑIZARES GARCIA per a la 
venda de fruits secs i dolços a la Plaça de Ganguis a partir de 03/02/2012

 Decret núm. 336 Concessió de l'autorització a MIGUEL SEMERE CAMARASA per a la 
venda de XURROS a la Plaça de Ganguis a partir de 03/02/2012

 Decret núm. 337 Concessió de l'autorització per a la venda de borles a la Plaça Ganguis a  
partir del 3/02/2012 a MARIA VICTORIA AGUIREZABAL ROMERO

 Decret núm. 338 Concessió a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA llicència 
de primera ocupació referida a Edifici de 1 vivenda C/Murillo 1. D
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 Decret núm.  339 Concessió de l'autorització per a la venda de fruits secs i llepolies a la  
Plaça Ganguis a partir del 3/02/2012 a VICENTE ESTRUCH PEREZ

 Decret núm. 340 Concessió de l'autorització per a la venda de joguets a la Plaça Ganguis a 
partir del 3/02/2012 a FRANCISCO SANZ BLANCO

 Decret núm.  341 Designar a partir del 01/02/2012 als funcionaris relacionats per a que 
actuen en torn rotatiu en actes de protocol de celebració de noces civils a M ª CONSUELO  
GOSP POUS I ALTRES

 Decret núm. 342 Declarar la baixa del gual NÚM. 959 en C/ Les Tendes, 31 de MIGUEL 
PARRA PARRA EXPTE: V027/2000

 Decret núm.  343 Declarar la baixa del gual NÚM. 9524 en C/ Verge del Mar, 112 de 
ANTONIO PEREZ LOPEZ EXPTE: V031/1985

 Decret núm.  344 Concessió llicència ambiental Bar- Gelateria en Rois de Corella, 15 a  
ISABEL SORIA MAS EXPTE: LC130/2007

 Decret núm.  345 Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència de gual em C/ Azorin 
Literat, 12-D a MARIA ISABEL MESTRE MONCHO EXPTE: V135/2011

 Decret núm.  346 Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència de gual en C/ Roger de 
Lauria, 47 a ANDRE GERMAIN THIERRY PIERRE EXPTE: V134/2011

 Decret  núm.  347 Concessió llicència ambiental  en C/ Manuel  Broseta,  50 a  FRUITES 
VIVES I MILLET S.L. EXPTE: LA044/2011

 Decret  núm.  348  Nomenament  d'instructor  de  procediment  d'actes  nuls  a  JOSE 
SEBASTIAN ESTELA CLIMENT Sessió plenària 29/12/2011

 Decret  núm.  349  Acceptació  de  proposta  de  realització  de  controls  preventius 
d'alcoholèmia dies 4 i 5 de febrer en Fco Brines, P. Joan Fuster i Ctra Pego

 Decret núm. 350 Aprovació de la devolució a ROSA MARIA MAS PIZARRO la quantitat 
de 20€ en concepte de taxa prestació de serveis urbanístics

 Decret  núm.  351  Adjudicació  del  contracte  de  prestació  de  serveis  de  manteniment 
preventiu  i  correctiu  de  l'ascensor  de  la  Biblioteca  Tamarit  a  fa  or  de  la  Empresa 
ASCENSORES PERTOR SLQ

 Decret  núm.  352  Aprovació  de  la  justificació  i  donar  per  la  justificada  la  subvenció 
concedida per a l'any 2010 a ARC LA COLLA D'OLIVA per import de 333,61€

 Decret  núm.  353  Denegació  de  la  llicència  de  segona  ocupació  en  l'emplaçament 
c/Santíssim Crist, 27 a DIEGO CUADRADOS GARCIA

 Decret núm. 354 Reconeixement de nou trienni a FRANCISCO TORTOSA COMES

 Decret núm. 355 Reconeixement d'un nou trienni a JUAN SALVADOR LLOPIS IBIZA

 Decret núm. 356 Reconeixement d'un nou trienni a JOSE JOAQUIN SENDRA LLULL

 Decret núm. 357 Reconeixement d'un nou trienni a MANEL ARCOS MARTINEZ

 Decret núm. 358 Reconeixement d'un nou trienni a DOMINGO SANCHIS GUEROLA

 Decret núm. 359 Reconeixement d'un nou trienni a VICENTE MARTÍ COTS
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 Decret núm. 360 Reconeixement d'un nou trienni a ROSA MARIA SORIA CASTELLO

 Decret núm. 361 Reconeixement d'un nou trienni a JOSE LUIS FERNANDEZ ASENSI

 Decret  núm.  362  Reconeixement  d'un  nou  trienni  a  ENRIQUE  JOSE  GUEROLA 
GUTIERREZ

 Decret núm. 363 Aprovació de la baixa de comptes de valors declarats incobrables a nom 
de CAMPING SAN FERNANDO SA

 Decret núm.  364 Sotmetiment a informació pública durant 20 dies l’exp. LA 107/2010 
GARATGE  APARCAMENT  A  NOM  DE  CDAD  DE  PROPIETARIOS  GARAJE 
MESTRE CHAPÍ 4

 Decret núm. 365 Aprovar l'autoliquidació i ordenació del pagament per 522,20 euros per la 
publicació de l'anunci de bases específiques del Cap del Departament de Serveis Socials

 Decret núm. 366 Adjudicació de contractes administratius de prestació de serveis esportius 
a COLLA ESPORTIVA EL CORRIOL I RELACIÓ

 Decret núm. 367 Adjudicació del contracte administratiu de prestació dels serveis esportius 
mpals  d’Handbol  per  al  segon  i  tercer  trimestre  del  curs  escolar  2011.-2012  a  CLUB 
D’HANDBOL OLIVA

 Decret núm. 368 Adjudicació del contracte administratiu de prestació dels serveis esportius 
mpals de bàsquet per al segon i tercer trimestre del curs escolar 2011.-2012 a CLUB DE  
BÀSQUET OLIVA

 Decret núm. 369 Adjudicació del contracte administratiu de prestació dels serveis esportius 
mpals de FUTBOL per al segon i tercer trimestre del curs escolar 2011.-2012 a UD OLIVA

 Decret núm. 370 Aprovació de la imposició de sanció econòmica per realització d'obres no 
legalitzables a ELISA ESCRIVA NADAL per import de 12.898,67€. Exp. RC88/07

 Decret núm.  371 Aprovació de la liquidació definitiva a ELISA ESCRIVA NADAL per 
l'import de 1.254,10€. Exp.LTIU rc88/07

 Decret núm. 372 Desestimar les al·legacions presentades per ANTONIO COTS MILLET i 
altres

 Decret núm. 373 Concessió a ALBERTO LOPEZ PRADO llicència mpal per a la tinença 
d'un animal potencialment perillós. Expte. AP215/11

 Decret núm.  374 Declaració de l'obligació de mantindre les condicions adequades en la 
parcel·la de la seua titularitat a MAIRA ROSA SORIA TORRES I ALTRES. Expte OE 
219/2011

 Decret núm. 375 Sol·licitud a la Direcció General de l'Administració Local l'acumulació de 
funcions de Secretaria de l'Ajuntament d'Oliva en el funcionari d'Administració local amb 
caràcter estatal a VICENT FERRER MAS

 Decret núm. 376 Aprovació de les despeses corresponents a interés descobert per un import 
de 1,32€

 Decret núm. 377 Aprovació de les despeses corresponents a despeses financeres per import 
de 3,33€
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 Decret núm. 378 Adjudicar el contracte menor d'obres consistents en la detecció d'avaries 
en línies de baixa i mitja tensió mitjançant radar a favor de ELECTROTECNIA BASTIDA, 
SL per l'import de 18823,36 euros

 Decret  núm.  379  Aprovar  la  factura  de  datàfon  de  la  CAM  amb  càrrec  a  l'aplicació 
pressupostària de despeses per l'import de 14,16 euros

 Decret núm.  380 Aprovar les despeses de comissions de BANCAJA per l'import de 12 
euros

 Decret núm.  381 Aprovar les despeses de manteniment de TPV i  Servei  AMEX de la 
targeta VISA de la Caixa per l'import de 34 euros

 Decret núm.  382 Aprovació de les despeses per comissió de transferències bancàries per 
28,80 Euros

 Decret núm.  383 Aprovar les despeses per comissions transferències bancàries per 2,16 
Euros

 Decret núm.  384 Aprovar les despeses financeres per comissió datòfon emeses per LA 
CAIXA i per import de 284,07 Euros

 Decret núm. 385 Aprovar les despeses financeres per remesa de rebuts de BANCAJA per 
import de 51,39 Euros

 Decret núm.  386 Aprovar les despeses per comisió transferències bancàries emeses per 
BBVA per import de 19,44 Euros

 Decret núm.  387 Ordenar el pagament de la relació de factures per import de 53.428,95 
Euros

 Decret  núm.  388  Concedir  al  Sr.  MIQUEL  LLECHES  COLOMAR  una  bestreta  de 
1.008,00 Euros

 Decret núm. 389 Concedir a la Sra. ANA CARDONA GERMAN una bestreta de 1.008,00 
Euros

 Decret núm. 390 Que s’incicie l’expedient NÚM. G/03/2012 de modificació del Pressupost 
per generació de crèdits per ingressos, a l’objecte que es determine els ingressos que puguen  
generar crèdits

 Decret núm. 391 Aprovar l’expedient NÚM. G/03/2012 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm.  392 Aprovació del expedient NÚM. T/01/2012 de modificacions de crèdits 
per  transferències  de unes  aplicacions pressupostàries  a  altres  del  estat  de  despeses  del 
Pressupost

 Decret núm. 393 Iniciació del expedient NÚM. G/02/2012 de modificació del Pressupost 
per  generació  de crèdits  per  ingressos,  a  l’objecte  que  es  determinen els  ingressos  que 
puguen generar crèdit en el Pressupost

 Decret núm. 394 Aprovar el expedient NÚM. G/02/2012 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos
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 Decret núm.  395 Ordenació del pagament de les factures de MAPFRE FAMILIAR per 
import de 2.883,30 Euros

 Decret núm. 396 Aprovació de les despeses per comissió transferències bancàries emesos 
per CAM per import de 34,91 Euros

 Decret núm. 397 Aprovar el Projecte-Memoria per l'autorització d’agència de col·locació i  
adequació del Centre Asociat al Servef, en matèria d’Intermediació Laboral

 Decret núm. 398 Imposar als denunciats multes pe les quanties fixades ELENA FUSTER 
PUIG I ALTRES

 Decret núm.  399 Procedir  a l'acceptació en règim de col·laboració social  al  treballador 
JOSE FRANCISCO MORELL REQUENA per desenvolupar les tasques de peó de neteja 
del dia 1 de febrer fins el dia 30 de juny de 2012

 Decret núm.  400 Autorització a LA COMISSIÓ DE LA FALLA SANT FRANCESC de 
les celebracions dia 12/02/2012

 Decret núm.  401 Autorització a GERMANDAT DE LA VERA CREU cercavila en data 
12/02/2012

 Decret núm.  402 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
MARTYNAS PAULASKAS

 Decret núm.  403 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
ION PREDA

 Decret núm. 404 Aprovació de les liquidacions per import de 1.934,53 Euros, aprovar les 
liquidacions  per  1.910,85  Euros  i  les  devolucions  per  3.253,93  Euros  de  SEBASTIA 
GAUVAIN SABRINA I ALTRES

 Decret  núm.  405 Alta  en el  padró de la Taxa per  prestació dels  serveis de transport  i  
tractament de residus sòlids i de la Taxa per prestació de la recollida i transport de residus  
sòlids  urbans  i  gestió  de  l’ecoparc  del  2012  de  ESTEVE  SEGURA  SALVADOR  I 
ALTRES

 Decret  núm.  406  Aprovar  la  baixa  de  les  liquidacions  per  import  de  2.100,32  Euros, 
aprovar les liquidacions per 462,28 Euros i  les devolucions per .196,18 Euros de RUIZ 
CLIMENT JOSE PEDRO I ALTRES

 Decret  núm.  407 Devolució a JUAN TORRES ALEMANY, ICIO y 50 % TAXA per 
desistiment de la sol·licitud llicència urbanística en C/ Doctor Flèming, 6 1º

 Decret  núm.  408  Devolució  fiança  dipositada  per  PROMOCIONES COSSON SL  per 
import  de  5.008,84  Euros  per  garantir  execució  obres  urbanització  BELLA  VISTA 
PARCEL·LA 36

 Decret núm.  409 Revocar i deixar sense efecte el DA núm. 3485/11 de desestimació del 
recurs i aprovar la liquidació definitiva en concepte de ICO i taxa a ANGELES CANET 
MARTINEZ. Exp. Ltiu 53/08

 Decret núm.  410 Aprovació de la relació de factures núm. 005/2012 R per l'import  de 
14.836,74€
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 Decret núm. 411 Concessió llicència urbanística a SALVADOR SAVALL GASCO per les 
obres en C/ Illa de Xipre, 3 i liquidació de la Taxa i del ICO per 47,21 Euros Exp. NÚM.  
000009/2012-OME

 Decret núm. 412 Concessió llicència urbanística a COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ 
MONGES CLARISES, 37 i liquidació de la Taxa i del ICO per 135,92 Euros Exp. NÚM. 
000010/2012-OME

 Decret  núm.  413  Denegació  llicència  urbanística  al  ALGAR  MATERIALES  DE 
CONSTRUCCION SL per les obres en PG. Rajolars, 55 Exp. NÚM. 000008/2012-OME

 Decret núm. 414 Concessió llicència urbanística a DANIEL MILLET COTS per les obres 
en Pda. Bomba, Pol 6 Par. RU 00139 i liquidació de la Taxa i del ICO per 63,10 Euros Exp.  
NÚM. 000002/2012-OME

 Decret núm. 415 Concessió de la llicència urbanística a TELEFONICA SA per obres en C/ 
Volantí, 9 NÚM. Expedient 000271/2011-OME

 Decret núm. 416 Denegació llicència urbanística a JOSE MANUEL YAÑEZ RIO per les 
obres en Pda. Manegues, Pol. 14 Par. RU 00145 i liquidació de la Taxa i ICO per 63,10 
Euros Exp. NÚM. 000136/2011-OME

 Decret núm.  417 Concessió llicència urbanística a JOSE LUIS ARLANDIS COLLADO 
per les obres en C/ Illa de Malta, 2 i liquidació de la Taxa i del ICO per 39,93 Euros Exp.  
NÚM. 000012/2012-OME

 Decret núm. 418 Concessió llicència urbanística a DOLORESTO11/2012-OME

 Decret núm. 419 Delegació de firma de la Secretaria General en resolucions, notificacions, 
certificacions,  i  actes  que  no  puguen  demorar-se  en  JOSE  SEBASTIÀN  ESTELA 
CLIMENT

 Decret núm.  420 Delegació en ANDRÉS CARDONA MICÓ la firma de Secretaria en 
Resolucions de procediments de comprovació limitada, sancionadors i notificacions de les 
liquidacions

 Decret núm. 421 Delegació en els funcionaris municipals que es relacionen de la Secretaria 
de les Comissions Informatives Municipals

 Decret núm. 422 Aprovació amb efectes del dia 10/02/2012 de cessament de percepció de 
remuneració per dedicació exclusiva i  la seua baixa en el règim general  de la seguretat  
social a JUAN FRANCISCO PI APARICI

 Decret núm. 423 Concessió de la llicència de gual en C/ Alqueria de la Comtessa. 0003-C a 
SANTIAGO CREMADES FEMENIA I JOSEFA MAÑO BARBERA. EXPTE: V131/2011

 Decret núm. 424 Concessió de la llicència de gual en C/ Matisse, 48 Oliva Nova a CDAD. 
PROP. EDIFICI ALBATROS. EXPTE: V129/2011

 Decret núm. 425 Concessió de la llicència per gual en C/ Matisse, 48 Oliva Nova a CDAD. 
PROP. EDIFICI ALBATROS. EXPTE: V130/2011

 Decret núm. 426 Concessió del gual en C/ Pintor Sorolla, 1 a CDAD. PROP. GARAJES 
PINTOR SOROLLA, 1. Expte: V212/2008
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 Decret núm.  427 Aprovació de la relació NÚM. 003/2012 R de factures per import de 
188.015,34 Euros

 Decret núm. 428 Aprovar la relació NÚM. 004/2012 de factures per import de 36.274,31 
Euros

 Decret  núm.  429  Aprovar  el  Projecte  de  les  obres  ENDERROC  EDIFICI  C/  SAN 
JACINTO, 9

 Decret núm. 430 Adjudicació del contracte menor privat de serveis de assegurança de vida 
dels membres de la Corporació Municipal a MAPFRE FAMILIAR

 Decret núm. 431 Concessió de la llicència urbanística sol·licitada per BEATRIZ MORELL 
JORDA en C/ Gabriel Ciscar, 38 PBJ. Exp. Obra Menor NÚM. 000151/2011- OME

 Decret núm.  432 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
CHANIA DRISS NÚM. 2007EXP20000455

 Decret núm.  433 Aprovar la baia en comptes de valors declarats incobrables a nom de 
JAVIER GOMEZ SAVALL NÚM. 2008EXP20001642

 Decret núm. 434 Concessió a TERESA MARTI TERCERO llicència de segona ocupació a 
C/ Fra Eugeni d’Oliva, 8 NÚM. Urbanisme 000013/2012-LO

 Decret núm. 435 Acceptació de la proposta de la Prefectura de la Policia Local per a que  
els efectius realitzen controls preventius de alcoholèmia, dies 10, 11 i 12.º

 Decret núm.  436 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
ZSOLT SANDORHAZI NÚM. 2009EXP20001996

 Decret núm.  437 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
CONSTRUCCIONES SAFORVAL SL NÚM. 2009EXP20002067

 Decret núm.  438 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
RINCKLANE GERT JOACHIM FRANK NÚM. 2005EXP20001205

 Decret núm.  439 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables a nom de  
JOSEFA GALINDO ALCARAZ NÚM. 2010EXP20002083

 Decret  núm.  440 Avocar  provisionalment  la  Presidència  delegada  en  el  Sr.  VICENTE 
MORERA ROMAGUERA per a la sessió de la Comissió Informativa de Foment Econòmic 
del dia 16 de febrer de 2012

 Decret  núm.  441  Concessió  a  JOSE MIGUEL SAPENA VERDU llicència  de  segona 
ocupació Exp. NÚM. urb. 000010/2012-LO

 Decret núm. 442 Concessió a JOSE LUIS JORDA CATALA llicència de segona ocupació 
Exp. 000011/2012

 Decret núm.  443 Concedir l'autorització a VICENTE FERNANDEZ LLORCA, per a la 
venda de planters d'hortalissa a la Raconada de les Ermites fins el 30 de juny de 2012

 Decret  núm.  444  Autorització  al  CENTRO  ECUESTRE  OLIVA SRL la  instal·lació  i 
funcionament  del  Centre  hípic  per  a  us  temporal  del  14/02/2012  al  11/02/2012  amb 
condicionants.
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 Decret  núm.  445  Concedir  a  JOSE GOSP  RUIZ llicència  de  Primera  Ocupació  d'una 
vivenda en Carrer dels Ullals, 5. Exp. Obra Major NÚM. 203/06

 Decret núm.  446 Concessió a CARLOS CRUZ RODRIGUEZ llicència per ocupació via 
pública en Carrer San Cristobal, 21. NÚM. Urbanisme: 000022/2012-LOVP

 Decret  núm.  447  Autoritzar  a  JOAQUIN  SAVALL  IBIZA com a  President  del  Club 
d'Atletisme l'Espenta per a la realització de la X Mig Marató i IV Mitja Marató el proper 4 
de març

 Decret  núm.  448  Tindre’s  l'Ajuntament  per  emplaçat  en  qualitat  de  demandat  en  el  
Procediment Ordinari NÚM. 000037/2012 per JUAN MANUEL ARACIL PORTES

 Decret núm. 449 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per la prestació 
del servei de l'Escola Infantil Municipal d'Oliva, del mes de Febrer de 2012 per import de 
14.907,00 Euros

 Decret  núm.  450  Autoritzar  a  MANUEL  LLORCA  VERDÚ  com  a  voluntari  de 
l'organització de la Cursa Solidària del proper diumenge 19 de febrer

 Decret núm. 451 Concessió a LEVY SHALOM llicència de Primera Ocupació i liquidació 
provisional de la taxa per a l’edifici de dos vivendes en Plaça de Ganguis, 14

 Decret núm. 452 Aprovar el compte justificatiu presentat per D. SALVADOR ESCRIVÁ 
TORMO per import de 3.000,00 Euros per les Calderes de Sant Antoni 2012

 Decret núm. 453 Autoritzar a INMA ISNARDO MORENO com a Vicesecretària de la JLF 
d'Oliva per a l'elaboració de paelles a realitzar el dissabte 18 de febrer

 Decret  núm.  454  Contractació  de  personal  per  al  desenvolupament  del  programa 
subvencionat Oliva en Integració a les treballadores GEMA DIAZ PEREZ Y ANA SORIA 
MORANT per al desenvolupament de l'actuació ACOLLIM

 Decret núm. 455 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2011 al Club Oliva en Moviment per import de 520,45 Euros

 Decret núm.  456 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció per a l’any 
2010 al Club Tir Olímpic per import de 3.256,18 Euros

 Decret núm.  457 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció per a l’any 
2011 al Club Escacs Oliva per import de 1.503,07 Euros

 Decret  núm.  458  Aprovar  el  compte  justificatiu  presentat  pel  regidor  D.  ANDRÉS 
SÁNCHEZ GÁMEZ per import de 393,83 Euros per ITV de varis vehicles

 Decret  núm.  459  Aprovar  el  compte  justificatiu  presentat  pel  regidor  D.  ANDRÉS 
SÁNCHEZ GÁMEZ per import de 497,02 Euros per Adquisició de gespa artificial Jardí 
Casa d'Alonso

 Decret núm. 460 Aprovar l'expedició d'un manament de pagament amb caràcter a justificar 
a D. ANDRÉS SÁNCHEZ GÁMEZ per 550,00 Euros

 Decret  núm.  461  Autoritzar  a  Mª  VICTORIA  AGUIRREZABAL  ROMEO  per  la 
instal·lació d'un Baby Infantil de 5x5 metres i un tobogan inflable de 5x6 metres del 18 al  
26 de febrer de 2012 al Parc l'Estació
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 Decret  núm.  462  Autoritzar  a  Mª  VICTORIA  AGUIRREZABAL  ROMEO  per  la 
instal·lació d'un Baby Infantil de 5x5 metres i un tobogan inflable de 5x6 metres del 3 al 25  
de març de 2012 al Parc l'Estació

 Decret  núm.  463  Autoritzar  a  Mª  VICTORIA  AGUIRREZABAL  ROMEO  per  la 
instal·lació d'un Baby Infantil  de 5x5 metres i  un tobogan inflable de 5x6 metres del  1 
d'abril al 3 de maig de 2012 al Parc l'Estació

 Decret  núm.  464  Concessió  llicència  urbanística  a  JUAN  VICENTE  SAVALL 
CASTELLA per obres en Carrer Major, 7 Exp. Obra Menor NÚM. 000283/2011-OME

 Decret núm. 465 Concessió de llicència urbanística a ANDRES MORAGUES MARTI per 
obres en Carrer Forn de la Calç, 19. Exp. Obra Menor NÚM. 000285/2011-OME

 Decret núm.  466 Acceptació del desistiment de la llicència d'obres de JUAN TORRES 
ALEMANY i procedir a la devolució del ICO O.M. 000292/2011

 Decret núm. 467 Ordenació del pagament de les següents factures a favor de AON GIL I 
CARVAJAL SA per un total de 19.1687,27 Euros

 Decret  núm.  468  Concessió  de  la  llicència  urbanística  a  FERNANDO  ALCARAZ 
ESCRIVA per obres en Carrer Manuel de Falla, 7. Obra Menor NÚM. 000279/2011- OME

 Decret núm. 469 Concessió llicència urbanística a TERESA MARTÍ TERCERO per obrer 
en Carrer Fray Eugenio de Oliva, 8. Exp. Obra Menor NÚM. 000277/2011-OME

 Decret núm. 470 Aprovació del justificant d'ingrés del MINISTERI DE MEDI AMBIENT, 
DEMARCACIÓ DE COSTES EN VALENCIA per import de 300,00€ corresponent a al 
Expt. SAN1/11/46/0061. Reconéixer l'obligació de la notificació.

 Decret núm. 471 Aplicació al pressupost el reconeixement de l'obligació de les factures en 
REL 006/2012 REX 1/2012 per import de 347.312,90€

 Decret núm. 472 No adjudicar el contracte de préstec a curt termini a cap entitat financera 
per no ajustar-se a les condicions establertes

 Decret  núm.  473  Aprovació  del  justificant  de  l'ingrés  al  MINISTERI  DEL  MEDI 
AMBIENT DEMARCACIÓ DE COSTES DE VALENCIA per import de 300€. Ordenar el 
pagament de la notificació corresponent a l’Expt. SAN1/11/46/0061

 Decret  núm.  474  Aprovació  del  Compte  justificatiu  presentat  per  la  directora  de 
L'ESCOLA INFANTIL MPAL, ROSA MARIA MAESTRE MORERA i reposar el fons 
utilitzats per quantia de 251,80€

 Decret núm. 475 Aprovació de la compensació del cànon per la concessió administrativa 
per subministrament d'aigua potable en el casc urbà d'Oliva i la taxa per la prestació del  
servei de clavegueram a SUCESORES DE PASCUAL BOLINCHES SL

 Decret núm. 476 Aprovar la devolució a CRISTINA MILLET MORELL 87,00 Euros per 
taxes abonades per la prestació dels serveis públics del Poliesportiu curs de Hoquei 2011-
2012

 Decret  núm.  477  Reconéixer  el  dret  a  l’exempció  per  l’ICIO  a  la  mercantil  UTE 
OGEOSA-TORRESCAMARA  CIA.  DE  OBRAS  per  tractar-se  d’obres  hidràuliques 
d'inversió del Estat
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 Decret núm.  478 Devolució d'aval dipositat per INMOBROSQUILL, SL en garantia de 
pagament del fraccionament deute per autoliquidació ICIO I TAXA llicència urbanística

 Decret núm. 479 Aprovar a JOSE ANTONIO MALONDA MORELL el canvi de titularitat 
de la concessió del nínxol núm. 9 panteó núm. 36

 Decret núm. 480 Ordenar el pagament de les factures per un total 19.167,27 Euros

 Decret núm. 481 Concedir al Sr. JUAN JOSE SANCHIS BAYON, llicència urbanística al 
carrer Rausell (Ciudad Jardin).

 Decret núm. 482 Autorització a D. NICANOR SUÁREZ LOZANO com a representant de 
la Iglesia Evangélica Filadelfia d'Oliva a realitzar una Campanya d'integració i convivència 
el dia 09/05 al 13/05/2012

 Decret núm. 483 Desestimació de les al·legacions formulades amb data 27/02/2012 i RE 
NÚM.  0937  del  GRUP  SOCIALISTA  MUNICIPAL  D'OLIVA  i  DEL  BLOC-
COMPROMÍS

 Decret  núm.  484  Incoació  expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística  pe  la  realització  de  obres  sense  llicència  municipal  en  Sector  18  Aigües 
Blanques a JOSE REIG REIG

 Decret  núm.  485  Incoació  expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística pe la realització de obres sense llicència municipal en ÀREA TERRANOVA 
U.E. NÚM. 2 a VICENTE SABATER FELIU

 Decret núm. 486 Aprovació de la factura de VODAFONE del període 01/01/12 al 31/01/12 
i ordenació del pagament de 1.727,98 Euros

 Decret núm.  487 Acordar la baixa per caducitat en la inscripció padronal dels següents 
habitants LUIS FERNANDO ALDA ROMERO i altres

 Decret  núm.  488  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  CISA  CARTERA  DE 
INMUEBLES SLU per 23,30 Euros NÚM. Exp. 20010000060473

 Decret núm. 489 Resolució d'imposició de sanció tributària a BANCO SANTANDER per 
23,68 Euros NÚM. Exp. 20010000060421

 Decret  núm.  490 Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  RUIZ PINGARRON M 
LUCIA per 111,01 Euros NÚM. Exp. 20010000060428

 Decret  núm.  491  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  ORTEGA  TINEO  M 
CARMEN per 26,12 Euros NÚM. Exp. 20010000060419

 Decret  núm.  492  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  AIGO  CLARA  SL 
UNIPERSONAL per 14,82 Euros NÚM. Exp. 20010000059825

 Decret núm. 493 Resolució d'imposició de sanció tributària a BOLO JORDA DOMINGO 
ANTONIO per 51,90 Euros NÚM. Exp. 20010000060446

 Decret  núm.  494  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  AIGO  CLARA  SL 
UNIPERSONAL per 15,19 Euros NÚM. Exp. 20010000059834

 Decret núm.  495 Declaració de caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat 
Urbanística NÚM. 181/09 contra SALVADOR MAÑÓ ROGER i altres
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 Decret núm. 496 Resolució d'imposició de sanció tributària a LAPPATEOS SL per 51,70 
Euros NÚM. Exp. 20010000060455

 Decret núm. 497 Resolució d'imposició de sanció tributària a LAPPATEOS SL per 53,63 
Euros NÚM. Exp. 20010000060454

 Decret  núm.  498  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  GEORGIEV  STOYAN 
DIMITROV per 79,49 Euros NÚM. Exp. 20010000059819

 Decret  núm.  499  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  HABERICHTER 
MATTHIAS JOACHIM MICHAEL per 30,69 Euros NÚM. Exp. 20010000059828

 Decret  núm.  500  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  HABERICHTER 
MATTHIAS JOACHIM MICHAEL per 148,74 Euros NÚM. Exp. 20010000059831

 Decret  núm.  501  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  HABERICHTER 
MATTHIAS JOACHIM MICHAEL per 221,58 Euros NÚM. Exp. 20010000059830

 Decret  núm.  502  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  HABERICHTER 
MATTHIAS JOACHIM MICHAEL per 150,00 Euros NÚM. Exp. 20010000059857

 Decret núm. 503 Aprovar la liquidació provisional del Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana per 824,73 Euros NÚM. Exp. 20010000060685

 Decret núm. 504 Aprovar la liquidació del Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa  urbana  a  BOUGHAFOUR  ABDELALI  per  98,68  Euros  NÚM.  exp. 
20010000059616

 Decret núm. 505 Aprovar la liquidació provisional del Impost sobre l’increment de valor 
de  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  172,33  Euros  a  LAPPATEOS  SL  NÚM.  EXP. 
20010000058540

 Decret  núm.  506 Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  URBANIZACIONES Y 
PROYECTOS NOVA OLIVA SL per 94,79 Euros NÚM. Exp. 20010000059800

 Decret  núm.  507  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  CISA  CARTERA  DE 
INMUEBLES SLU per 45,98 Euros NÚM. Exp. 20010000060478

 Decret  núm.  508 Autoritzar  el  inici  del  procediment  sancionador  als  subjectes  passius 
relacionats  en  l’annex  adjunt  respecte  a  les  infraccions  tributàries  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA

 Decret  núm.  509 Autoritzar  el  inici  del  procediment  sancionador  als  subjectes  passius 
relacionats en l’annex adjunt AHMED TUFAIL i altres

 Decret núm.  510 Reconeixement de la legitimació del Sindicat Professional de Policies 
Locals i Bombers de la Comunitat Valenciana, per a formar part de la Mesa General de 
Negociació d'aquest Ajuntament.

 Decret núm. 511 Aprovar la mobilitat temporal de l'empleada pública Sra. FRANCISCA 
MIRALLES MONZÓ per exercir les funcions de Conserge en el Departament d'Arxius i  
Biblioteques

 Decret  núm.  512  Aprovar  la  factura  i  ordenar  el  pagament  de  7.018,36  Euros  a 
VODAFONE per el període de facturació del 26/12/11 al 25/01/12
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 Decret núm. 513 Modificació de la denominació dels serveis a prestar de "monitors per a 
vivenda tutelada" per la de "educadors per a vivenda tutelada"

 Decret  núm.  514  Incoació  expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística NÚM. 000003/2012-ERU per la realització de obres sense llicència en C/ Sant 
Cristòfol, 21a PATRICE CARBILA LLORCA

 Decret núm. 515 Concedir autorització a JOSEP PELLICER SAMPEDRO per a la venda 
de productes propis durant tot el any 2012.

 Decret núm. 516 Concedir autorització a JUAN RAMÓN GONZÁLEZ BARRULL per a 
la venda no sedentària de calçat fins al 31 de desembre de 2012.

 Decret núm.  517 Concedir autorització a ANTONIA PARREÑO FERNÁNDEZ per a la 
venda no sedentària de tèxtil que tindrà validesa fins al 31 de desembre de 2012.

 Decret núm. 518 Autoritzar a FRANCISCO GREGORI NAVARRO com a representant de 
l'Associació de veïns del Barri de Sant Francesc a realitzar un sopar el dia 18 de febrer de  
19h fins 0:20h

 Decret  núm.  519 Autorització a  MABEL RODRIGUEZ CÀRDENAS en representació 
d'Actividades de Ocio y Educación, SL, per estacionar el vehicle en el Parc de l'Estació el  
dia 22 i 23 de febrer de 2012, per poder realitzar una acció promocional immobiliària.

 Decret núm. 520 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial NÚM. 
04/12 a VICENTE BERTOMEU SEMPERE

 Decret  núm.  521 Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  URBANIZACIONES Y 
PROYECTOS NOVA OLIVA SL NÚM. Exp. 20010000059806 per 94,79 Euros

 Decret  núm.  522 Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  URBANIZACIONES Y 
PROYECTOS NOVA OLIVA SL NÚM. Exp. 20010000059798 per 17,21 Euros

 Decret  núm.  523  Resolució  d'imposició  de  sanció  tributària  a  PEIPUCH  NÚM.  Exp. 
20010000059836 per 136,86 Euros

 Decret núm.  524 Elevar el contingut de les propostes de resolució i aprovar la baixa de  
liquidacions per import de 987,77 Euros, aprovar les liquidacions per 296,60 Euros i les 
devolucions per 1.398,81 Euros

 Decret  núm.  525  Aprovar  la  modificació  horària  a  MARIA  FERNANDA  ARANDA 
MALONDA

 Decret núm. 526 Aprovar la modificació horària a ALICA MORANT GRAU

 Decret núm. 527 Aprovar l'abonament de les quantitats deixades de percebre al Sr. JOSE 
MANUEL ALEMANY SANCHEZ per import de 127,97 Euros corresponent a les nòmines 
de setembre a desembre de 2011 amb la part proporcional de la paga extra.

 Decret núm. 528 Concessió a JOSEFA MOLL ENGUIX una bestreta de 980,00 Euros que 
reintegrarà en catorze mesos

 Decret núm.  529 Aprovar la liquidació i ordenar el pagament als membres del Tribunal 
qualificat de classe tercera de les proves selectives de la plaça de oficial electricista
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 Decret núm. 530 Nomenar provisionalment amb efectes del dia 30 de gener i fins el dia 10 
de  febrer  a  JUAN  VICENTE  ROVIRA  SOLER  per  a  que  desenvolupe  les  tasques 
d'encarregat de mercat

 Decret  núm.  531  Concedir  el  fraccionament  sol·licitat  per  l'interessat  de  les  següents 
liquidacions: Taxa OVP mercadet divendres 2011 parada 19 per import de 418,20 Euros

 Decret núm.  532 Concessió del fraccionament sol·licitat per l’interessat de les següents 
liquidacions: Taxa OVP Mercadet divendres 2011 Parada NÚM. 12 per import de 418,20 
Euros

 Decret núm.  533 Concessió del fraccionament sol·licitat per l’interessat de les següents 
liquidacions: Taxa OVP Mercadet divendres 2011 Parada NÚM. 77 per import de 418,20 
Euros.

 Decret núm. 534 Acordar l’execució subsidiària dels treballs de restitució de la vorera per 
2.200 Euros O.E. 230/10

 Decret  núm.  535  Concessió  del  fraccionament  sol·licitat  per  MANUELA  UTRERAS 
TORRES  de  les  següents  liquidacions:  Taxa  OVP liquidació  mercadet  divendres  2011 
Parada NÚM. 18 import 418,20 Euros

 Decret núm.  536 Concessió del fraccionament sol·licitat per CLARA INES BYTRAGO 
MEJIA de la taxa per la utilització del domini públic en C/ Alcalde Fco. Llorca, 25 per  
import de 473,55 Euros

 Decret  núm.  537  Concessió  fraccionament  sol·licitat  per  JUAN  F.  MALDONADO 
JIMENEZ per Taxa OVP mercadet divendres 2011 Parada NÚM. 39

 Decret núm. 538 Concessió del fraccionament sol·licitat per VERONICA MISCIOSCIA de 
la Taxa per utilització del domini públic en Av. Mar Mediterrani, 19 per import de 444,85 
Euros

 Decret  núm.  539  Concessió  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA 
llicència per ocupació via pública en C/ Salvador Mestre Parra, 16-18 NÚM. 000026/2012-
LOVP

TERCER.  CONVENIS  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA I LES AMPA DELS CENTRES ESCOLARS PER LA PARTICIPACIÓ 
EN ELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Informats del dictamen emés per la Comissió de Serveis Socioculturals de l’epígraf, i de 
l’informe  de  la  Intervenció  municipal,  desfavorable  a  l’adopció  de  l’acord,  es 
produeixen les intervencions que tot seguit s’indica:

 Sr. Aparisi Romero: “Bona nit. Simplement explicar que vista la situació d’aquest 
informe desfavorable, com que l’Ajuntament d’Oliva el que vol és que les AMPA 
continuen rebent les ajudes, simplement, el Partit popular desitja que es quede sobre 
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la mesa per a esmenar aquesta deficiència, que ha eixit a posteriori del dictamen, i 
que per tant  el  més aviat  possible que es puga esmenar.  Seguint la política dels 
últims anys i que l’ajuntament facilita les ajudes per tal que la part esportiva, la 
formació dels xiquets es puga completar, no tinga deficiències. Per tant, demane que 
es  quede  sobre  la  mesa  i  puguem  esmenar-ho  el  més  aviat  possible,  amb  la 
col·laboració de tots.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres no tenim cap inconvenient que es quede sobre 
la mesa, però sí que ens preocupa la tardança que puguen tindre les AMPA a rebre 
aquestos  diners.  Però  la  intervenció  és  per  un  aclariment  que  li  demane  al  Sr. 
secretari; en llegir l’informe; quedar-se sobre la mesa vol dir que ha de vindre a la 
pròxima sessió ordinària, si ni tinc mal entés, i hi ha algunes deficiències que diu 
l’informe que crec que seran difícils de complir només en un mes, fins al pròxim 
plenari ordinari. Ho dic perquè no sé si convé més deixar-ho sobre la mesa, o retirar-
ho fins que es complesca amb els requisits que marca l’informe.”

 Sr. Aparisi Romero: “Gràcies per l’aclariment. Es pot retirar per poder fer-ho el 
més ràpid possible; i que estiga adequat al que requereix els termes legals.”

 Sr. alcaldessa: “Per tant; retirem el punt.”

En conseqüència es retira el punt de l’ordre del dia.

QUART.  DICTAMEN  I  PROPOSTA  D’ACORD.  DOCUMENT  DEFINITIU 
REFÓS. PLA PARCIAL CAMÍ AL MAR-2.

Abans de començar a desenvolupar l’assumpte,  el Sr. González Martínez demana la 
paraula, i expressa el següent:

 Sr. González Martínez: “És una qüestió d’ordre. Nosaltres li advertim que seguint 
el  que  marca  la  Llei  30/92,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les 
Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú,  en  concret 
l’article 28 i 29, sobre l’abstenció de les autoritats, els informe que el regidor Vicent 
Roig és propietari d’una parcel·la a l’àmbit del sector que hui passa a aprovació.”

 Sra. alcaldessa: “Sí;  moltes  gràcies.  Ho sabíem i ho havíem oblidat.  Sr.  Vicent 
Roig, gràcies.”

El regidor Sr. Vicent Roig  s’absenta del saló de sessions.
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Amb data 10 de febrer de 2012, el Sr. José Vicente Gregori Ferrer, en representació de 
la mercantil Capital Marina SL, presenta document definitiu del Pla Parcial Camí al Mar 
2, i sol·licita la seua aprovació per part de l’ajuntament.

Resultant que, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 25 de 
setembre de 2008, va adoptar acord d’aprovació provisional del Programa d’Actuació 
Integrada del sector Camí al Mar 2, presentada per la mercantil Capital Marina, SL, i la 
seua  designació  com  a  agent  urbanitzador  per  a  la  gestió  i  desenvolupament  de 
l’expressat programa, de l’Alternativa Tècnic del qual forma part aquest Pla Parcial.

Resultant que, el referit Pla Parcial  s’ajusta a les determinacions exigides en l’acord 
d’aprovació  provisional,  i  les  posteriorment  aprovades  pel  Ple  de  l’Ajuntament,  en 
sessió extraordinària realitzada el dia 2 d’abril de 2009.

Considerant que també incorpora les determinacions finals de la Memòria Ambiental 
imposades per la Conselleria d’Infrastructures, Territori, i Medi Ambient, i les diferents 
consideracions realitzades per organismes competents.

Atés que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió de 15 de febrer 
de 2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord sobre aquest assumpte.

Atés que obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica:

 Sr.  Aparisi  Romero: “Açò  pràcticament  és  una  finalització  d’un  procés  i  es 
trasllada a la conselleria. I per tant, adequat a tots els plantejaments, i recollida la 
part ambiental, i amb el vot favorable de tots els grups, el Partit Popular informa que 
votarà positivament.”

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

Primer.- Aprovar provisionalment el Document Refós final del Pla Parcial del Sector 
Camí al Mar 2 ajustat a les determinacions de la Memòria Ambiental, així com a les 
diferent consideracions realitzades pels organismes competents.

Segon.- Trametre còpia certificada del present acord a la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, juntament amb la documentació del referit Pla Parcial, per a 
la seua aprovació definitiva.

Acabada la votació, el regidor Sr. Vicent Roig Tomás es reincorpora a la sessió.

Una vegada finalitzats els assumptes que comprén l’ordre del dia, el Sr. secretari indica 
que abans dels  precs  i  preguntes  és  procedent  que  l’Alcaldia  pregunte  si  hi  ha cap 
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moció. Algunes s’han presentat per escrit i no figuren en l’ordre del dia perquè no s’han 
presentat  amb deu dies naturals  d’antelació,  però posat el  cas que els  grups que les 
proposen vulguen que es debaten, es podrien debatre sempre que s’aprove prèviament la 
urgència.

Tot seguit es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sr. González Martínez: “Nosaltres tenim dues mocions, una ja es va quedar sobre 
la  mesa en l’anterior  ple,  el  de 26 de gener,  que és  la  de l’hospital  de Gandia, 
l’hospital comarcal; i l’altra és una nova sobre el Decret 1/2012 de la Generalitat. 
Aqueixes són les dues mocions que nosaltres presentem perquè es vote la urgència 
si és procedent, i la seua aprovació.”

 Sra. alcaldessa: “Crec recordar sobre la moció de l’hospital, que es va quedar sobre 
la mesa, a l’espera que ens envie una contestació la Conselleria de Sanitat, respecte 
al que es plantejava; era si passava a una empresa privada. Recorde. Vam estar allí 
reunits,  la  setmana  següent  del  plenari,  amb  el  conseller  de  Sanitat,  el  director 
general de Sanitat, i la secretària autonòmica; allí se li va fer la pregunta i li vam 
enviar també per escrit. No ens ha contestat. La seua resposta en la taula va ser que 
no anava a passar a una empresa privada. De totes formes, si vol que ens esperem a 
rebre la resposta per escrit, o allò que considere. Nosaltres la resposta la sabem, i 
traslladem de forma oral allò que ens van dir.”

 Sr. González Martínez: “La veritat és que el regidor de Sanitat ja em va donar 
aquesta informació. Hi ha dues propostes d’acord; una és comunicar a la Generalitat 
Valenciana el fet que no procedesca a la privatització de l’hospital comarcal; i n’hi 
havia una altra també, que era donar pressa a la Conselleria de Sanitat que posara 
tots els instruments necessaris per tal d’acabar i posar en funcionament l’hospital 
comarcal, ja que ja ha incomplit els terminis. Diguem-ne que això segurament no 
serà objecte de la contestació que rebrem. Per tant, el que podríem fer és la primera 
proposta d’acord retirar-la i deixar la segona proposta d’acord.”

 Sra.  alcaldessa: “Crec  recordar  que  també  se  li  va  plantejar  la  pregunta  de  la 
segona, perquè de fet, com va ser després del plenari vam portar la moció perquè la 
veieren.  Per  tant,  la  resposta  vindrà  la  contestació  a  les  dues.  Aleshores  el  que 
considere que hem de fer, o esperar-nos a la resposta, o vore què fem.”

 Sr. Aparisi Romero: “Com realment la resposta del conseller va ser clara i concisa, 
no hi ha cap impediment per part del Partit Popular de votar afirmativament el tema 
que l’hospital i les dotacions continuaran sent de gestió pública. És una resposta que 
ja ens va donar. Simplement falta que si la volen vostés per escrit, o simplement 
amb el que ja ens han dit anem avant. Realment, com ens han de contestar per escrit 
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la informació s’ha traslladat; però no hi ha cap problema de votar la moció; i a partir 
d’ahí, el que vostés vulguen.”

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  SOBRE  LES 
INSTAL·LACIONS HOSPITALÀRIES COMARCALS.

Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Bloc-Compromís, sobre l’assumpte 
de l’epígraf que és del següent tenor literal:

“David González Martínez, Portaveu del Grup Polític Municipal Bloc-Compromís, a l’empara 
del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3, eleva al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva la següent 
PROPOSICIÓ

Recentment, s’han publicat notícies en diversos mitjans de comunicació que, citant fonts de la 
Conselleria de Sanitat, informen de la possible venda de l’hospital comarcal que actualment està  
construint-se, a una empresa privada perquè l’acabe i després el gestione.

La notícia resulta complicada d’entendre si tenim en compte les declaracions realitzades fa mes 
i  mig  pel  Conseller  de  Sanitat,  en  una  visita  realitzada  a  la  veïna  ciutat  de  Gandia,  quan  
afirmava que  hi  havia  previstes  consignacions  suficients  per  acabar  l’obra  enguany i  per  a 
equipar-la durant els exercicis 2013 i 2014.

La venda de les instal·lacions hospitalàries i la posterior privatització suposaria un canvi radical  
en el  model  de gestió  sanitari  dut  a  terme fins  ara  a  la  nostra  comarca i  contravindria  les  
peticions d’ajuntaments, sindicats i associacions ciutadanes que, des del principi de la gestació 
del nou hospital, van apostar perquè fora de gestió pública. De la mateixa manera, entraria en 
una absoluta contradicció amb les garanties oferides reiteradament per la Conselleria de Sanitat 
en el sentit que la gestió del nou hospital de Gandia no es privatitzaria.

El nostre grup no entén com una infraestructura construïda sobre sòl cedit gratuïtament pels 
propietaris de terrenys i construïda amb diners públics pot ser venuda ara amb tanta facilitat.

De la mateixa manera que no pot compartir la voràgine privatitzadora de serveis públics bàsics 
en  funcionament  en  què  sembla  haver  entrat  l’administració  autonòmica  valenciana  per  a 
resoldre els seus greus problemes de tresoreria.

És per tot això que presentem a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
ACORDS; que l’Ajuntament d’Oliva:

PRIMER.- Rebutge qualsevol tipus de privatització o venda de les instal·lacions hospitalàries 
comarcals ubicades a Gandia.
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SEGON.- Inste la Conselleria de Sanitat a buscar solucions per poder finalitzar les obres, dotar 
l’hospital amb l’equipament necessari i crear les plantilles de personal que puguen oferir un 
servei públic hospitalari en condicions.

TERCER.- Trasllade esta moció a la Conselleria de Sanitat i als grups parlamentaris de les  
Corts Valencianes.

Oliva, 26 de gener de 2012. Rubricat.”

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

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

Primer.- Rebutjar  qualsevol  tipus  de  privatització  o  venda  de  les  instal·lacions 
hospitalàries comarcals ubicades a Gandia.

Segon.- Instar a la Conselleria de Sanitat  a buscar solucions per poder finalitzar les 
obres, dotar l’hospital amb l’equipament necessari i crear les plantilles de personal que 
puguen oferir un servei públic hospitalari en condicions.

Tercer.- Traslladar esta moció a la Conselleria de Sanitat i als grups parlamentaris de 
les Corts Valencianes.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  CONTRA  LES 
MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT.

Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Bloc-Compromís, sobre l’assumpte 
de l’epígraf que és del següent tenor literal:

“David  González  Martínez,  Portaveu  del  Grup  Polític  Municipal  BLOC-COMPROMÍS,  a 
l’empara  del  que  disposa  l’art.  91.4  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3, eleva al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva 
la següent MOCIÓ

Les  organitzacions  sindicals  amb  representació  a  la  Mesa  General  de  Negociació  de 
l’Administració del  Consell:  UGT,  CCOO,  CSI-F,  FSES i  Intersindical  Valenciana,  s’estan 
dirigint als ajuntaments per a informar-los de la situació generada amb l'aprovació i publicació 
en el DOCV de 10 de gener de 2012 del Decret Llei 1/2012 de mesures urgents per a la reducció 
del  dèficit  a  la  Comunitat  Valenciana.  La  intenció  amb  aquest  escrit  és  posar  en  el  seu  
coneixement alguns exemples de la repercussió que les mesures aprovades tindran sobre els  
diferents serveis públics oferits a la ciutadania.
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Així, a l'Administració de Justícia, el Govern Valencià ha renunciat en el 2011 a la creació de  
15 jutjats nous, autoritzats en el seu moment pel govern central, al·legant la falta de recursos 
econòmics per a poder dotar-los del personal necessari per a atendre'ls. La retallada en un 25% 
dels reforços en personal dels jutjats actuals farà més llarga encara la demora de resolucions  
judicials (sentències, actuacions, etc).  Sense parlar de la falta d'inversió en mitjans tècnics i  
locals que permeten un treball més àgil i productiu.

Les infraestructures compromeses en el transport públic pateixen una paràlisi i unit a la falta 
d'inversió, està suposant un deteriorament molt important del servei que ha de prestar-se i el  
perjudici a la ciutadania.

A la funció pública valenciana i al sector públic empresarial, la retallada de la jornada de treball 
al personal interí i temporal, a més del perjudici directe a les persones afectades, comportarà la  
disminució de l'horari i la qualitat de l'atenció a la ciutadania usuària dels serveis públics.

Pel que fa als serveis socials de l'administració autonòmica, les valoracions a la dependència ja  
han estat reduïdes i es veuran més paralitzades a la Comunitat Valenciana, ja que en l'Agència 
responsable d'efectuar eixes valoracions (AVAPSA), el nivell de temporalitat és molt elevat i la 
retallada de jornada imposada suposa una reducció de personal. Això mateix ocorrerà en altres 
organismes  com  a  l’IVADIS,  que  atén  les  persones  amb  discapacitat,  a  l’IVVSA,  que  ha 
d'actuar  sobre  polítiques  d'habitatge  i  atenció  en  aquesta  matèria  a  les  persones  més 
desfavorides, etc.

Quant  a  l'ensenyament  públic,  les  mesures  es  reparteixen  entre  retallada  de  professorat  (al 
voltant de 1.550 professionals menys en el 2010 –informe del Síndic de Comptes- i altres 1.000 
menys en 2011), línies i programes educatius i falta d'inversió en centres, així com retards i 
retallades en el pagament de despeses comunes. Tot això ha provocat:

1. Manca  de  construccions  escolars,  tant  noves  (no  construcció  de  la  xarxa  d’escoletes 
infantils i d'altres centres públics) com reparacions necessàries (mantenint barracots crònics 
any rere any).

2. Reducció de la plantilla del professorat (2.550 menys en dos cursos),  el  que implica un 
augment de ràtios d'alumnat en les aules i la falta d'atenció a milers d'alumnes al no cobrir-
se les baixes.

3. Desaparició de programes d'atenció individualitzada de l'alumnat, d'atenció a la diversitat,  
d'atenció compensatòria, de línies en valencià i de cicles formatius.

4. Falta de les transferències per a despeses dels centres, generant problemes en menjadors  
escolars,  d'activitats  de  suport  a  les  famílies  (escoletes  matineres,  d’estiu…),  manca  de  
material didàctic, centres sense calefacció o sense electricitat. 
En la sanitat pública, la Conselleria ha anunciat un altre paquet de 300 mesures per a la  
reducció de la despesa sanitària per import entre 440 i 550 milions d'euros, més del 10% del  
total de la despesa sanitària a la Comunitat Valenciana. Es pretén reduir personal i no fer  
substitucions en les plantilles que atenen a les persones. Es redueixen els recursos dedicats a  
l'atenció  d'urgències  i  emergències  sanitàries.  També  es  tancaran  centres  sanitaris  amb 
l'argument de falta d'activitat o per obsolets.  Les llistes d'espera d'intervenció quirúrgica 
s'incrementaran en milers de persones, per eliminació dels programes existents. 
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En resum, d'aplicar-se aquest conjunt de mesures, amb l’aprimament dels serveis públics, ja de  
per si escassos en el nostre àmbit, deixaran molt tocada la ciutadania valenciana. Els ciutadans i 
els professionals seran els que pagaran la factura resultant de la negligent gestió dels recursos 
públics.

És per tot això que presentem a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS; que l’Ajuntament d’Oliva:

PRIMER.- Demane a la Generalitat Valenciana l’anul·lació del Decret Llei 1/2012 de mesures 
urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana. 

SEGON.- Manifeste el seu compromís amb el manteniment i la millora d’uns serveis públics i 
de qualitat. 

TERCER.- Trasllade aquesta moció a la Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris de les 
Corts  Valencianes  i  les  organitzacions  sindicals  amb  representació  a  la  Mesa  General  de 
Negociació  de  l’Administració  del  Consell:  UGT,  CCOO,  CSI-F,  FSES  i  Intersindical 
Valenciana.

Oliva, 20 de febrer de 2012. Rubricat.”

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

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

 Sr. Aparisi Romero: “Realment ens trobem davant d’un decret que sí que realment 
provoca  una  série  d’interrogants;  però  sí  que  és  veritat  que  a  la  Comunitat 
Valenciana tenim un dèficit, però també qüestionat que ve d’anys enrere, d’una falta 
de finançament. No només altres coses com vostés més o menys pensaran sinó que 
realment ens toca sofrir ara una deficiència d’un augment de població, global, i una 
falta  de  recursos  que han pogut  portar  a  un dèficit  de  la  situació.  Realment,  el 
personal sí que és qui sofrirà una manca de les despeses; és qui realment sofreix; 
però ací podem dir que el que és a nivell d’escolarització ja s’han esmenat tots els 
retards que pugueren haver en la situació de rebre les diferents ajudes als centres. 
Específicament,  ací  a  Oliva,  la  situació  està  més  o  menys  arreglada  en  aquest 
moment. És una situació que abarca tota l’administració pública. Necessitem poder 
actuar i poder resoldre, per poder avançar. Nosaltres els informem que des del punt 
de vista del Partit Popular ens abstindrem en la votació.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva donarà suport a aquesta moció; considerem que 
és de justícia demanar que s’anul·le el decret-llei 1/2012, i per tant ja manifestem 
que el nostre vot serà afirmatiu per recolzar la moció presentada ací.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Des de Gent d’Oliva, efectivament, també hem de recolzar 
la derogació d’aquest decret, que permet una série de retallades, en educació, sanitat, 
i a més en serveis socials, que pensem que per a res es fa justícia en la necessitat real 
dels valencians i les valencianes. És evident que els valencians i les valencianes de a 
peu, els  qui  usen aquestos serveis a diari,  no tenen culpà d’una mala gestió  del 
govern, o que no haja sabut imposar-se davant la falta d’ingressos, o no els haja 
sabut gestionar com calia. Els ciutadans de a peu que paguen els seus impostos quan 
toca, i com toca, i en base a allò que demanen els seus governants, no tenen per què 
patir aquestes retallades tan injustes, i que d’una forma o altra incidiran en la merma 
del benestar social de la majoria de la gent; joves, majors, i de qualsevol edat. Per 
tant, com no pot ser d’altra forma, des de Gent d’Oliva hem de votar a favor de la 
derogació  d’aquest  decret,  que  és  el  que  possibilitat  que  els  valencians  i  les 
valencianes, d’una forma o altra, perdem aqueixa qualitat de vida; i estem pagant 
uns  serveis  que  ara  minvaran,  però  uns  serveis  que  es  fan  possibles  gràcies  a 
aqueixos  impostos  que paguem de primera,  i  a  la  fi  acabarem rebent  serveis  de 
tercera. I això no ho podem tolerar, i no cap dubte que no ho consentirem; i per tant, 
si recolzar aquesta moció és, d’una forma o altra, alçar la veu des de l’Ajuntament 
d’Oliva, i dir que no estem d’acord amb aqueixa retallada, perquè entre altres coses, 
el que han de fer els governants és retallar en altres qüestions, com ara en assessors i 
molts enxufats que hi ha en les administracions, que els han posat els partits polítics; 
que comencen per ahí, que comencen per ells mateix, i després si s’ha de retallar, o 
apretar-nos els cinturó, ho farem. Però primer que donen exemple ells i no el poble, 
que el poble ja està prou castigat de per si, paga els seus impostos religiosament, i 
contribueix amb tot el que pot per mantindre aquest sistema; no cap dubte que ells 
no estan fent res, i ara el que faran és mermar-lo considerablement.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Evidentment,  des  del  Grup  Socialista  votarem  a  favor. 
Entenem que s’ha de reduir el dèficit, però considerem que no s’ha de tocar mai ni 
el sector de l’educació, ni de la sanitat, perquè són els dos sectors més importants 
per  a  garantir  l’estat  del  benestar.  Sí  que  és  veritat  que  hi  ha  problemes  de 
finançament Sr. Aparisi, sí que és veritat, però també de mala gestió. Hui en dia hem 
pogut  vore  en  els  mitjans  de  comunicació  altra  vegada  ha  eixit  la  Comunitat 
Valenciana per temes de corrupció. També podem parlar de la fórmula 1, el que li 
costarà  als  valencians  fer-la,  i  no fer-la,  el  que els  costarà  a  les  butxaques  dels 
valencians. I totes aquelles empreses annexes a la Generalitat, que a dia de hui no 
sabem ni quines són les seues funcions, com ara la Ciutat de la Llum. Sí que és 
veritat que hi ha problemes de finançament, però evidentment molts problemes, la 
majoria,  de gestió;  i  això no es pot camuflar,  ni es pot amagar,  dient  que hi ha 
problemes de finançament.”
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 Sra. alcaldessa: “Perfecte. Recordar abans de procedir ala votació, que el govern de 
la  Generalitat  Valenciana  no ha sigut  pel  govern de la  nació  anterior,  del  Partit 
Socialista, de Zapatero, no ha rebut la remuneració que li corresponia igual que la 
resta de comunitats autònomes.”

 Sr.  González  Martínez: “En  primer  lloc  agrair  als  grups  polític  que  donaran 
recolzament a la moció; d’alguna forma entenc la seu intervenció, des dels bancs 
d’enfront, Sr. Aparisi, però insistim que nosaltres sempre, governara qui governara a 
l’estat espanyol hem denunciat que aquesta terra, la terra dels valencians ha patit un 
finançament injust; sempre, governara qui governara. Per tant nosaltres, en aqueix 
sentit  sempre  ho  hem  demanat;  totes  les  legislatures  hem  presentat  mocions, 
governara qui governara, per tindre un finançament just. Però insistesc que sí que 
tindrà conseqüències; les retallades no afecten només els professionals, afecten els 
professionals, però també hi ha retallades que afecten directament els serveis bàsics, 
com s’ha dit ací, sanitat i educació; per exemple el tema de les substitucions, de les 
reduccions, dels professionals, dels no desdoblaments d’alguns programes, i per tant 
nosaltres  entenem  que  l’administració  s’haurà  d’ajustar  el  cinturó,  però  és  una 
qüestió de prioritats, i nosaltres prioritats pensem que en aquest decret no són les 
prioritats  que nosaltres, com a grup polític,  ens centraríem a l’hora de retallar  la 
despesa en les administracions públiques; i per tant, ho hem de dir, i això és el que 
fem  amb  aquesta  moció,  mostrar  un  posicionament  contrari  a  aqueix  decret,  a 
aqueixes  prioritats  del  consell,  i  efectivament  ho  fem perquè pensem que hi  ha 
diners  on tirar  mà per  reduir  el  dèficit,  i  precisament  no és  ni  l’educació,  ni  la 
sanitat.”

 Sr. Aparisi Romero: “Simplement agrarir-li i dir-li que sempre ens tindrà al Partit 
Popular en aqueixa lluita, per tal que el finançament de la Comunitat Valenciana, 
que vostés reclamen, que reclama el PSOE i que reclamen tots, que tots puguem 
tindre els mitjans per poder tirar  endavant.  Simplement  ens tindrà sempre al  seu 
costat.”

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

Primer.- Demanar a la Generalitat Valenciana l’anul·lació del Decret Llei 1/2012 de 
mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.

Segon.-  Manifestar  el  compromís de l’Ajuntament  d’Oliva amb el manteniment  i  la 
millora d’uns serveis públics i de qualitat. 

Tercer.- Traslladar aquesta moció a la Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris 
de les Corts  Valencianes  i  les organitzacions  sindicals  amb representació  a la  Mesa 
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General de Negociació de l’Administració del Consell: UGT, CCOO, CSI-F, FSES i 
Intersindical Valenciana.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  SOBRE  LES 
ACTUACIONS POLICIALS CONTRA ALUMNES DE L’IES LLUÍS VIVES.

Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Socialista Municipal d’Oliva, sobre 
l’assumpte de l’epígraf que és del següent tenor literal:

“Ana  María  Morell  Gómez  portaveu  del  Grup  Municipal  del  PSPV-PSOE,  d'acord  amb 
l'establert al Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals,  
presenta la següent MOCIÓ per al seu debat i votació en Ple:

Tots  som conscients  de  la  situació  en  que  vivim de  retalls  dels  serveis  públics,  l'educació 
pública ve sent en la nostra Comunitat des de fa molts anys més que maltractada pel govern del  
Partit Popular.
Estos dies s'estan produint  contínues càrregues policials  contra els  joves estudiants que van 
iniciar una manifestació pacífica davant de l’Institut Lluís Vives de València pels retalls en 
educació.
Estes càrregues han produït desenes de detencions i ferits de ciutadans valencians que han eixit  
a  lluitar  per  una  educació  pública  de  qualitat  i  en  unes  condicions  dignes  per  a  tots  els 
estudiants, sense distinció per causes econòmiques familiars.
L'educació dels nostres joves deuria ser prioritària per a les Administracions Públiques, ja que la 
formació  i  la  qualificació  de  la  societat  són  les  ferramentes  més  efectives  per  al  
desenvolupament de tot un país.
Davant  la  situació  insostenible,  el  sector  educatiu  protesta  tots  els  dies  amb  tancaments  i 
mobilitzacions, tant de pares i mares, com de mestres, professors i alumnes.
Per tot açò, és pel que proposem al Ple de l'Ajuntament d'Oliva, l'adopció dels següents acords:

1. Condemnar  i  rebutjar  les  càrregues  policials  dutes  a  terme  els  passats  dies  contra  els 
estudiants de I'IES Lluís Vives de València.

2. Demanar formalment el cessament del Cap Superior de Policia de la Comunitat Valenciana 
i de la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León.

3. Demanar al Govern d'Espanya una investigació a fons dels fets succeïts a València per a  
depurar responsabilitats en tot l'escalafó policial i  retirar del servei a aquells agents que 
hagen violat la llei i els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes.

4. Que es trasllade copia del present acord a la direcció de l'IES Lluís Vives de València, a la 
Federació d'Estudiants de la Comunitat Valenciana, al Ministre de l’Interior, als portaveus 
dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes i de les Corts Espanyoles, així com al  
President del Govern d'Espanya.

Oliva, 23 de febrer de 2012. Rubricat”
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Sotmesa a votació la urgència de l’assumpte, el Ple de l’Ajuntament,  per unanimitat 
acorda aprovar-la i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat.

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

 Sra. Morell Gómez: “Primer m’agradaria fer un aclariment sobre aquesta moció, i 
la següent; a nosaltres ens hauria agradat que aquestes mocions hagueren passat per 
les  comissions  pertinents,  però  a  causa,  en  el  cas  concret  d’aquesta  que és  una 
condemna de la violència i pensem que té un caràcter urgent; i la que es tractarà amb 
posterioritat ens hauria agradat que haguera passat per la Comissió d’Hisenda, però 
com en aquest mes no s’ha convocat, evidentment no ha pogut passar i per això hem 
decidit portar-la ací com a despatx extraordinari. Ara sí, donaria per reproduïda la 
part expositiva de la moció.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Des de Projecte Oliva hem manifestat en els últims mesos que 
estàvem amb els no a les retallades a l’ensenyament públic; pensem que l’escola 
pública ha de ser de qualitat, per una raó molt simple, perquè a la fi són els nostres 
fills els qui estan allí estudiant, i per tant estem a favor d’un ensenyament públic de 
qualitat.  I  també volem manifestar  que des  de  Projecte  Oliva ens  solidaritzem i 
donem suport al dret que tenen els estudiants de poder-se manifestar en demanda 
dels seus drets. Dit això, que vull que quede clar,  he de manifestar que Projecte 
Oliva en aquesta moció ens abstindrem, perquè pensem que, sí que ha hagut una 
situació que s’ha d’investigar, que s’ha d’estudiar i vore què ha passat ahí, i per tant, 
abans de demanar responsabilitats creiem que és més seriós el tema que es faça una 
investigació, i si efectivament hi ha responsabilitats per part de les persones de les 
quals aquesta moció demana el cessament, doncs nosaltres la recolzarem. Nosaltres 
considerem que és prematur, hui, amb el cap calent, prendre una decisió i demanar 
decisions que fins que no estiga la investigació i  sapiguem el que ha passat,  no 
podrem prendre la decisió; en aqueix moment Projecte Oliva donarà la seua opinió i 
recolzarà el que calga. Per tant nosaltres ens abstindrem.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que la falta de liquidesa, com parlàvem abans 
del decret llei  famós que acabem de rebutjar, o intentar abolir-lo; una cosa porta 
l’altra;  la  falta  de  liquidesa  ha  portat  efectivament  a  l’ensenyament  i  són  molts 
col·legis que se les veuen i se les desitgen per poder portar a cap les seues funcions 
diàries amb normalitat,  a causa de la falta  de liquidesa que ha propiciat  la mala 
gestió del govern d’ací, de la Comunitat Valenciana. També, la veritat és que en un 
principi ens crida l’atenció, ha succeït que amb una curta edat, perquè la majoria 
d’ells  eren  xiquets  i  xiquetes  de  quinze,  setze,  o  disset  anys,  que  han  volgut 
manifestar, un dret tan important que és que un vulga manifestar-se per reivindicar 
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allò que creu, o que demana, o que creu que podria funcionar millor, o que funciona 
malament  en  aqueix  moment.  Pensem  que  la  policia  s’ha  excedit  totalment, 
independentment que entre els manifestants, els joves manifestants, els estudiants 
valencians, hi haguera algun que altre individu que la intenció d’ell era avivar un 
poc  la  polèmica,  sense  pensar  només  en  l’educació  sinó  a  traure  un  rèdit, 
segurament no sé si polític o què, però és evident que intentava traure un rèdit i no 
precisament en benefici de l’educació. Això no lleva que la majoria de la gent que 
s’estava manifestant ho feia pensant en benefici de l’educació, del seu col·legi en 
aquest cas, o dels col·legis de la Generalitat Valenciana. Crec que la policia, abans 
d’actuar indiscriminadament hauria d’haver-ho pensat moltíssim, hauria d’haver vist 
si  en realitat  hi  havia individus  esvalotadors  i  que no tenien res a  vore amb les 
persones que s’hi manifestaven, i per tant hauria d’haver fet una espècie de selecció, 
diguem-ne entre comentes, abans d’actuar desmesuradament. No es pot tolerar en un 
estat de dret democràtic, que uns ciutadans, independentment de l’edat que tinguen, 
però en aquest cas parlem de xiquets, que siguen reprimits de forma tan violenta. 
Això no és que siga culpa de la  policia,  perquè diguem-ne que la  policia,  entre 
cometes, són uns manats; la policia obeeix unes ordres, unes directrius polítiques. 
La policia no actua si des de dalt, o el seu superior, que en aquest cas és un càrrec 
polític, no diu que actue. Per tant, no només la responsabilitat és de la policia, sinó, 
com bé diu la moció, també de la delegada del govern que és qui porta i administra 
els tempos de la policia. Crec que hauríem d’acostumar-nos, d’una vegada per totes, 
que si un polític, o qualsevol responsable públic comet una errada grandíssima, o 
realitza  una  actuació  desmesurada  que  perjudica  notablement,  inclús  fer  mal 
físicament,  a  determinades  persones,  haurien  de  dimitir  per  si  mateix;  i  no  que 
haguérem  de  demanar-los  la  dimissió;  supose  que  el  Partit  Popular  tindrà  gent 
suficientment preparada per reemplaçar aquestes persones, sobretot la delegada del 
govern,  perquè  pensem  que  l’actuació  de  la  delegada  del  govern,  al  cap  de  la 
Delegació, ha sigut impròpia d’una representant del govern de l’estat. Pensem que 
independentment que es facen les averiguacions pertinents, que s’han de fer, però de 
principi  per  a  nosaltres  veiem que  com he  dit  l’actuació  ha  sigut  desmesurada, 
desproporcionada,  i  fora de lloc.  Ha reprimit violentament  unes persones ,  sense 
mirar,  i  sense  pensar  que  aquestes  persones  l’única  cosa  que  feien  era  intentar 
defensar un dret.  No es pot permetre.  I per tant,  jo he de recolzar la moció que 
presenta el Partit Socialista, i per tant li demanaria al mateix govern de l’estat que a 
l’hora d’elegir les persones que representen els ciutadans que siguen persones o amb 
experiència  o  amb  la  saviesa  necessària  per  poder  dirigir  aquestos  òrgans  tan 
importants, com són les forces de seguretat i de l’ordre públic, i per tant no podem 
deixar passar el moment de demanar responsabilitats, i les responsabilitats passen 
per la dimissió. Per tant demane la dimissió de la delegada del govern i del cap 
superior  de la policia,  no només per l’actuació de la policia,  sinó també per les 
paraules  que  va  pronunciar,  pensant  que  l’enemic  el  tenia  davant;  i  la  veritat 
considere que està pensant en èpoques passades, en conteses bèl·liques, i no en una 
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situació normal i habitual com és la manifestació d’unes persones que creuen que els 
seus drets estan sent disminuïts o retallats per una falta de finançament.”

 Sr. González Martínez: “Des del Grup Municipal del Bloc-Compromís, donarem 
recolzament  també  a  aquesta  moció;  he  de  dir  que  nosaltres  també  teníem 
pensament de presentar-la i  el  Grup Socialista  es va avançar;  pràcticament  és la 
mateixa moció. Nosaltres li donarem el recolzament,  perquè és intolerable, i  vull 
deixar-ho ben clar, és intolerable l’actuació d’alguns policies nacionals; nosaltres no 
volem generalitzar, en l’actuació de repressió de manifestants; i a més manifestants 
adolescents.  Amb  independència  que  foren  adolescents  o  no,  manifestants  que 
estaven  oposant-se  legítimament  a  una  determinada  política.  És  inadmissible 
aqueixa actuació d’alguns policies, i també són inadmissibles les declaracions del 
cap de la policia de València, tractant d’enemic els ciutadans. Això és inadmissible, 
i el que hauria d’haver provocat l’endemà, amb independència de la investigació 
dels  fets,  només  per  aqueixes  declaracions  públicament,  el  que  hauria  d’haver 
provocat és el seu cessament immediat per part dels seus caps polítics. Com que 
això no s’ha produït, no ha hagut cap resposta per part dels seus superiors polítics, ni 
de la delegada del Govern, que és la seua cap ací, a la Comunitat Valenciana, ni 
tampoc del ministre de l’Interior, tot i reconéixer que s’havia excedit en les seues 
declaracions, nosaltres pensem que s’han d’exigir responsabilitat més amunt; si no 
se’n prenen s’hauran d’exigir responsabilitats més amunt. Perquè allí, gràcies a les 
noves tecnologies, no gràcies a canal 9, el que hem pogut comprovar és el que va 
passar, que van ser galtades a tot el món, a qui estava manifestant-se, i a qui no es 
manifestava;  el  nostre  diputat  de  Compromís  del  Congrés,  Baldoví,  eixia  d’una 
reunió amb la direcció del centre  IES Lluís Vives,  i  també li  van pegar.  Allí  la 
policia  va  començar  a  repartir-ne  a  tot  el  món;  i  això  és  intolerable.  Per  tant, 
nosaltres  no  podem  fer  altra  cosa  que  recolzar  aquesta  moció.  Aqueixos  fets 
necessiten  d’una  resposta  contundent  per  part  dels  polítics,  i  nosaltres  així  ho 
entenem.”

 Sr. Aparisi Romero: “Ací, des del Partit Popular, no només condemnem, rebutgem 
qualsevol tipus de violència com a manifestació de qualsevol idea que puga intentar 
aconseguir. La violència no és camí, ni per part de cap manifestant, que per això hi 
ha el dret de manifestació, per això s’ha lluitat en aquest país durant 40 anys, perquè 
la gent puga eixir al carrer, i poder manifestar les seues idees; que no siguen tampoc 
idees  que  puguen  ser  manipulades  per  diferents  formacions.  Realment  el  que 
interessa és que puguen haver una informació real  de les circumstàncies  en què 
estem, i que la gent puga eixir i realment poder expressar-se. Que la càrrega policial 
ha  sigut  inadequada?  Doncs  nosaltres  la  condemnem;  som els  primers  que  n  o 
voldríem que açò es repetira mai, perquè hi ha xiquets, hi ha qui ix d’un centre, hi ha 
qui ha anat a comprar,  etc. la violència és inacceptable.  No es pot utilitzar.  Què 
demanem? Igual que projecte Oliva, una investigació més profunda, sobre quins han 
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sigut els fets, qui ha sigut la cadena de circumstàncies que han portat a açò, i si  
s’han de prendre responsabilitats, que es prenguen. Realment els polítics estem ací 
per  servir  el  poble,  i  el  poble  ha  de  tindre  una  informació;  i  si  la  informació 
comporta que realment un polític ha de deixar el càrrec, que el deixe. I per tant sí 
que condemnem la violència, però ens abstindrem en la segona fase d’aquest punt, 
fins que no hi haja una informació més concreta.”

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, i Sr. Salazar Cuadrado (12 vots favorables: 6 del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, i 1 del Grup Municipal Gent 
d’Oliva), i l’abstenció dels regidors Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo,
i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (8 abstencions: 6 del Grup PP, i 2 del 
Grup Projecte Oliva), acorda:

Primer.-  Condemnar i rebutjar  les càrregues policials  dutes a terme els passats dies 
contra els estudiants de I'IES Lluís Vives de València.

Segon.- Demanar formalment el cessament del Cap Superior de Policia de la Comunitat 
Valenciana i de la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de 
León.

Tercer.-  Demanar  al  Govern  d'Espanya una investigació  a  fons  dels  fets  succeïts  a 
València per a depurar responsabilitats  en tot l'escalafó policial  i retirar del servei a 
aquells agents que hagen violat la llei i els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes.

Quart.-  Que es trasllade copia del present acord a la direcció de l'IES Lluís Vives de 
València,  a  la  Federació  d'Estudiants  de  la  Comunitat  Valenciana,  al  Ministre  de 
l’Interior, als portaveus dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes i de les Corts 
Espanyoles, així com al President del Govern d'Espanya.

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  SOBRE  LES 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’IGUALTAT.

Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Partit Popular, sobre l’assumpte de 
l’epígraf que és del següent tenor literal:

“Mª
 

Consuelo  Escrivá  Herraiz,  alcaldessa  del  Grup  Municipal  del  Partit  Popular  de 
l'Ajuntament  d'Oliva  (València),  a  l'empara  del  que  disposa  l'article  97.3  del  Reglament 
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d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, presenta per al seu debat  
davant d'este Ple la següent MOCIÓ:
 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, mostrem el nostre compromís per  
a instar que, des de totes les administracions públiques, així com també des dels agents socials i 
econòmics,  les  institucions  acadèmiques,  i  els  mitjans  de  comunicació,  es  contribuïsca  a  
aconseguir  la  plena  igualtat  d'oportunitats  entre  dones  i  homes,  aconseguint  amb això  una 
societat més justa, solidària i igualitària.

Les societats democràtiques tenen com principal senyal d'identitat els avanços aconseguits en la  
consecució del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, és per això que aconseguir 
la participació activa de les dones, en tots els àmbits de la vida, ha de constituir-se com un 
objectiu fonamental per a totes les administracions públiques. 

L'especial conjuntura econòmica actual que afecta, en gran manera, a les dones i l'elevada taxa  
de desocupació femenina existent, fa necessari incorporar la perspectiva de gènere als Planes 
d'Acció, que des de les diferents administracions públiques es duguen a terme, amb la finalitat  
de generar ocupació femenina.

Les polítiques públiques d'igualtat han de donar resposta a les necessitats actuals, aportant els 
recursos i serveis especialitzats per a això. En este sentit El Govern Valencià amb el propòsit de 
continuar  avançant  en  la  consecució  d'este  objectiu,  ha  apostat  per  una  política  d'igualtat 
participativa,  extensiva  i  integral,  perquè  totes  les  persones  de  la  Comunitat  Valenciana 
disfruten de les mateixes condicions i oportunitats de participació en la vida laboral,  social, 
cultural, familiar i política, sense cap discriminació.

La llei  9/2003 d'abril  de  la  Generalitat,  per  a  la  Igualtat  entre  Dones i  Homes i  el  IV Pla  
d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes (2011/2014) recullen el compromís del Consell 
d'incorporar la perspectiva de gènere a totes les seues polítiques, aconseguint que cada vegada 
existisca major presència femenina, en tots els àmbits de la nostra societat.

No obstant això, a pesar dels avanços aconseguits en matèria d'igualtat d'oportunitats i de la 
normativa legal existent respecte d'això, continuen persistint obstacles que dificulten la plena 
participació de les dones en els diferents àmbits de la societat i el seu accés i permanència als  
llocs de responsabilitat.

Per  tot  l’anteriorment  exposat,  el  Grup  Municipal  Popular  sol·licita  a  l'Ajuntament  d'Oliva 
l'adopció dels acords següents:

1. Impulsar, des de totes les Administracions, aquelles mesures necessàries per a aconseguir 
l'objectiu d'Igualtat, contribuint a l'èxit d'una societat més justa, solidària i igualitària.

2. Crear i/o impulsar el Consell municipal de la dona, com a òrgan de participació i consulta, 
per a l'elaboració i implantació de polítiques d'igualtat.

3. Instar a l'Equip de govern de l'Ajuntament d'Oliva a què incorpore la perspectiva de gènere 
en totes les polítiques públiques municipals, per mitjà de l'elaboració i/o desenrotllament de 
Planes municipals d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes.
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4. Instaurar el principi social, contra els maltractaments: Tolerància O
5. Sol·licitar a la Generalitat l'aprovació i Desplegament de La Llei integral de la Comunitat  

Valenciana contra la violència sobre la dona, així com el desenvolupament del III Pla de 
mesures del govern valencià per a combatre la violència que s'exercix contra les dones.

6. Instar a la Generalitat a desenvolupar el IV Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes 
de la Comunitat valenciana, així com aprovar el I Pla Concilia.

7. Sol·licitar  al  Govern Valencià  que continue impulsant  el  compliment  de la  Llei  9/2003 
d'abril de la Generalitat Valenciana, per a la Igualtat entre Homes i Dones, que té com a 
objecte  regular  i  fer  efectiu  el  principi  d'Igualtat  de  dones  i  homes  a  la  Comunitat  
Valenciana.

8. Sol·licitar a les administracions autonòmica i estatal la promoció dels plans d'igualtat en les  
empreses, així com també la promoció de polítiques actives d'ocupació que afavorisquen la  
incorporació de la dona al mercat laboral, la seua permanència en el mercat de treball  i  
l'accés als llocs de responsabilitat en les empreses.

9. Instar a les diferents administracions públiques perquè continuen promovent el tractament 
de la imatge no discriminatòria de la dona en els mitjans de comunicació.

10. Instar el Govern central perquè impulse el compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març per a la Igualtat efectiva de dones i homes.

11. Sol·licitar al Govern d'Espanya l’augment dels pressupostos destinats al foment de l'esperit 
emprenedor de les dones i als programes dirigits a aconseguir la igualtat d'oportunitats entre 
dones i homes, en l'àmbit laboral.

12. Sol·licitar  a  l'Administració  autonòmica  i  a  l'Estatal  la  inclusió  en  el  Sistema  educatiu 
d'iniciatives que afavorisquen la igualtat d'oportunitats.

13. Buscar la implicació de tota la societat civil perquè es reconeguen els drets de la dona, i per 
a fer de la igualtat d'oportunitats una realitat.

14. Este acord es traslladarà el president del Govern, al president de la Generalitat i als grups  
parlamentaris dels Corts Valencianes.

Oliva, 212 de febrer de 2012. Rubricat.”

Atés que, obert el torn de defensa de la urgència,  es produeix la intervenció que tot 
seguit s’indica:

 Sr. Aparisi Romero: “Realment, hui en dia açò és molt ambiciós; però l’ambició 
està ahí; i de quin paper ha de ser la igualtat? La igualtat en tots els aspectes. La 
dona realment és una part substancial de la nostra societat, és una part principal i no 
té per què haver cap diferència, ni de sexe, ni de gènere, ni econòmica, ni social, per 
a res. Realment hem d’estar ahí. Açò no és una moció d’un partit, açò jo crec que és  
una moció social, que tots hem d’estar en el mateix camí, que la dona no estiga ni en 
el segle XIX que estava sotmesa, o a primeries del XX, sinó que siga capdavantera i 
que realment puga anar més enllà d’on estem en aquest moment. Jo tinc dones en la 
meua família, i estic orgullós que realment elles puguen desenvolupar-se, puguen 
ser autònomes, i que tinguen la capacitat de poder decidir. Per tant demane el vot 
favorable a tots els grups polítics, per poder tirar una constància, i és que tenim ahí 
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el dia 8, el dia de la dona treballadora, però ja no és només això sinó que tirem 
endavant tot el projecte perquè la societat vaja canviant; ha canviat en els últims 
anys, però pot anar a millor.”

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

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

 Sr. González Martínez: “Nosaltres,  com no podia ser d’altra forma, recolzarem 
aquesta moció, clar que sí. Les dades demostren que encara hi ha molta distància 
entre homes i dones, i per tant la igualtat de gènere, igual que la sanitat, igual que 
l’educació,  ha  de  ser  una  prioritat.  I  per  tant  totes  les  propostes  d’acord  que 
apareixen ací  van en aqueix  sentit,  i  nosaltres  recolzarem la  moció.  Només una 
xicoteta qüestió que ens ha cridat l’atenció, i de l’altra; no té més importància, però 
és allò del començament de la moció, quan diu “Maria Consuelo Escrivá Herraiz, 
alcaldessa del Grup Municipal  del Partit  Popular.” M’ha xocat aqueixa redacció, 
perquè  normalment  l’alcaldessa  o  l’alcalde,  evidentment  formen  part  d’un  grup 
municipal  o  d’un  partit  polític,  però  d’alguna  forma  sempre  és  un  càrrec  més 
institucional, que no polític, per això té el seu portaveu; normalment és alcaldessa 
d’Oliva.  És  una qüestió  que m’ha cridat  l’atenció;  ahí  està,  i  bé.  Recolzarem la 
moció.”

 Sra.  alcaldessa: “És  totalment  legal  l’encapçalament;  la  veritat  és  que  crida 
l’atenció perquè normalment és el portaveu; però bé, és una altra forma de fer i que 
es pot fer.”

 Sra. Morell Gómez: “Com no, recolzarem ara, i més avant, totes aquelles polítiques 
i tots els esforços que vagen dirigits a la igualtat de gènere i a la no discriminació de 
la dona. Però les dones, això sí, mai deixarem de lluitar per aconseguir el lloc que 
ens pertoca en aquesta societat. Nosaltres, a més, voldríem fer-li un afegit, si pot ser, 
en aquesta moció, perquè quan nosaltres estàvem en el govern vam afegir en el pla 
d’acció formativa de 2011 una acció formativa que era l’eliminació del llenguatge 
sexista en les administracions públiques; ens agradaria que l’ajuntament adquirira el 
compromís de mantindre aquesta acció formativa en el pla de formació del nostre 
ajuntament.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Com  no  podia  ser  d’una  altra  forma,  l’Ajuntament 
d’Oliva, i imagine que els altres ajuntaments també, tot els anys en arribar aquestes 
dates se’n recorden de la dona, però jo pense que el dia de la dona no és només el 
dia 8 de març, sinó tots els dies; i tots els dies hem de treballar perquè aqueixa 
diferència cada dia siga menor, i per suposat que la dona entre i estiga present en 
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tots els àmbits de la societat, de ple dret com li correspon, a la mateixa altura que els 
homes, en tots els aspectes, i per tant en aquest sentit hem de continuar lluitant, 
continuar reivindicant aquest fet, però no només recordar-nos-en d’ella el dia 8 de 
març  sinó tots  els  dies.  De totes  formes com he dit,  tots  els  anys  l’Ajuntament 
d’Oliva  ha  presentat  una  moció  en  aquest  sentit,  i  em consta  que  sempre  s’ha 
treballat perquè la dona, cada dia més, dignificar el paper de la dona en la nostra 
societat. Per suposat que recolzaré aquesta moció, com no pot ser d’altra forma.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva donarà suport a aquesta moció. Nosaltres som 
més positius; pensem que s’ha avançat molt. Pensem que la dona està hui en una 
situació, creiem que en els últims anys ha millorat molt la situació d’igualtat entre 
homes i dones; pensem que falta molta tasca a fer, però vist el decàleg, almenys 
d’intencions que hi ha ací, jo simplement voldria centrar-me en la segona. No sé si 
en redactar se n’han adonat, però parla de crear un consell municipal de la dona. No 
estaria de sobra que independentment que demanem tot açò a les administracions, 
comencem per Oliva, comencem pel nostre poble. Aqueix consell municipal, si hi 
ha voluntat de la corporació, i done per suposat que sí, perfectament es podria crear 
ja, o hauria d’estar en funcionament ja, i donar cabuda a totes les dones del poble, o 
almenys  una  representació  de  les  dones  de  diferents  sectors,  ames  de  casa, 
treballadores, magatzems, mares de família; tota dona que tinga capacitat, i temps, 
que jo entenc que és complicat, que puga participar en aqueix consell; però sí que li 
demane que aqueix consell municipal, que depén de nosaltres, o almenys depén de 
l’Alcaldia,  de  la  corporació,  que  es  pose  en  funcionament  ja.  La  resta,  de 
l’administració  de  l’estat  i  a  l’autonòmica,  ja  vindrà,  i  supose  que  seran  bones 
voluntats; però comencem per casa i comencem per fer-ho ja.” 

 Sr.  Aparisi  Romero: “Simplement  recolzar  el  que  diu  la  Sra.  Morell,  i  que  el 
compromís de tota la corporació serà continuar en aqueixa faceta.”

 Sra. alcaldessa: “La ponent accepta la incorporació de la Sra. Morell; el que passa 
és que jo crec que es recull ja en la moció allò del llenguatge no sexista. Estava 
rellegint-la  perquè  tenia  constància  que  estava  allò  del  llenguatge  no  sexista. 
Veritat? Està inclós? I si no de totes formes ho recollim i s’incorpora.”

 Sra.  Morell  Gómez: “La  proposta  aniria  més  enllà  del  fet  que  aquesta  acció 
formativa,  com  és  l’eliminació  del  llenguatge  sexista  en  les  administracions 
públiques es mantinga en el pla d’acció formativa del nostre ajuntament; aqueixa és 
la proposta.”

 Sra. alcaldessa: “Bé; la començarem per casa Sr. Peiró, donant exemple.”
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Atés que, en el transcurs del debat, la regidora Sra. Morell Gómez, ha proposat afegir un 
punt 14, per tal de continuar les accions de formació de l’ajuntament sobre el llenguatge 
no sexista, cosa que ha acceptat la ponent.

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

1. Impulsar,  des  de  totes  les  Administracions,  aquelles  mesures  necessàries  per  a 
aconseguir l'objectiu d'Igualtat, contribuint a l'èxit d'una societat més justa, solidària 
i igualitària.

2. Crear i/o impulsar el Consell municipal de la dona, com a òrgan de participació i 
consulta, per a l'elaboració i implantació de polítiques d'igualtat.

3. Instar a l'Equip de govern de l'Ajuntament d'Oliva a què incorpore la perspectiva de 
gènere en totes  les  polítiques  públiques  municipals,  per  mitjà  de l'elaboració  i/o 
desenrotllament de Planes municipals d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes.

4. Instaurar el principi social, contra els maltractaments: Tolerància O
5. Sol·licitar  a  la  Generalitat  l'aprovació  i  Desplegament  de  La  Llei  integral  de  la 

Comunitat  Valenciana  contra  la  violència  sobre  la  dona,  així  com  el 
desenvolupament  del  III  Pla  de  mesures  del  govern  valencià  per  a  combatre  la 
violència que s'exercix contra les dones.

6. Instar a la Generalitat a desenvolupar el IV Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes de la Comunitat valenciana, així com aprovar el I Pla Concilia.

7. Sol·licitar  al  Govern  Valencià  que  continue  impulsant  el  compliment  de  la  Llei 
9/2003 d'abril de la Generalitat Valenciana, per a la Igualtat entre Homes i Dones, 
que té com a objecte regular i fer efectiu el principi d'Igualtat de dones i homes a la 
Comunitat Valenciana.

8. Sol·licitar  a  les  administracions  autonòmica  i  estatal  la  promoció  dels  plans 
d'igualtat  en  les  empreses,  així  com  també  la  promoció  de  polítiques  actives 
d'ocupació que afavorisquen la incorporació de la dona al mercat laboral, la seua 
permanència  en  el  mercat  de  treball  i  l'accés  als  llocs  de  responsabilitat  en  les 
empreses.

9. Instar  a  les  diferents  administracions  públiques  perquè  continuen  promovent  el 
tractament de la imatge no discriminatòria de la dona en els mitjans de comunicació.

10. Instar el Govern central perquè impulse el compliment de la Llei orgànica 3/2007, 
de 22 de març per a la Igualtat efectiva de dones i homes.

11. Sol·licitar al Govern d'Espanya l’augment dels pressupostos destinats al foment de 
l'esperit emprenedor de les dones i als programes dirigits a aconseguir la igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes, en l'àmbit laboral.

12. Sol·licitar  a  l'Administració  autonòmica  i  a  l'Estatal  la  inclusió  en  el  Sistema 
educatiu d'iniciatives que afavorisquen la igualtat d'oportunitats.

13. Buscar la implicació de tota la societat civil perquè es reconeguen els drets de la 
dona, i per a fer de la igualtat d'oportunitats una realitat.

14. Continuar les accions de formació de l’ajuntament sobre el llenguatge no sexista.

Pàgina: 49



15. Este acord es traslladarà el president del Govern, al president de la Generalitat i als 
grups parlamentaris dels Corts Valencianes.

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ EN DEFENSA DE 
L’AGRICULTURA VALENCIANA.

Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Socialista Municipal d’Oliva, sobre 
l’assumpte de l’epígraf que és del següent tenor literal:

“Ana María Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal d’Oliva, a l’empara del que 
disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, presenta la següent moció per a  
ser  tractada  a  la  pròxima  sessió  plenària,  EN  DEFENSA  DE  L’AGRICULTURA 
VALENCIANA

El passat 16 de febrer l’Euro Parlament, va ratificar l’acord comercial entre la Unió Europea  
(UE) i  el  Marroc,  amb la  liberalització dels  intercanvis  de productes  agrícoles  i  pesquers  .  
Aquest acord tindrà conseqüències devastadores per al sector de fruites i hortalisses d’Espanya,  
especialment amb el sector cítric de la Comunitat Valenciana. Amb aquest acord, Europa ha 
obert les portes als productes del Marroc amb Europa amb 398 vots a favor, 175 en contra (entre  
aquestos tots els parlamentaris espanyols) i 50 abstencions, el que estableix la total liberalització  
en els intercanvis en matèria agrària, amb l’única excepció de sis productes qualificats com a 
“sensibles” (clementines, carabassí, tomaques, freses, alls i cogombre), però als qui rebaixa els  
preus d’entrada al mercat de la UE en un 30%. En la resta de varietats de mandarines i taronges  
el pacte comercial assumeix una liberalització total de les seues exportacions.

Les organitzacions agràries valencianes (AVA, ASAJA i Unió de llauradors) qualifiquen aquest 
acord de totalment negatiu, en contra del interessos dels ciutadans, amb conseqüències molt  
greus per als productes agrícoles espanyols fins al punt d’hipotecar alguns d’ells.

Actualment, els agricultors de la Comunitat Valenciana han patit en aquestos anys un decrement  
de  l’activitat  econòmica  cítrica  degut  a  la  precària  situació  de  la  nostra  agricultura,  els 
problemes que arrastra aquesta activitat com: el baix preu de les taronges, els elevats costos per 
al cultiu del producte, el poc recolzament de les Administracions públiques... ara se li suma la  
competència deslleial de altres països que portaran a la nostra agricultura a la ruïna.

Aquest sector necessita d’una sèrie de mesures urgents per a pal·liar aquestos efectes i que el  
cultiu  de  cítrics  torne  a  ser  una  alternativa  econòmica  sostenible  i  de  qualitat  i  no  a  
l’abandonament de la terra al que està sotmès en l’actualitat.

Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER: Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Oliva amb la decisió presa el passat 16 de 
febrer al si de l’Euro parlament que portarà a la ruïna al sector cítric de la Comunitat Valenciana 
i al sector agrari d’Espanya.

SEGON: Traslladar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a la Conselleria 
d’Agricultura i a tots els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana aquestes propostes d’acord 
per a que siguen tractades al si de cada Administració i així aconseguir el major consens polític  
per a fer front a la UE respecte a aquesta liberalització de productes agrícoles.

TERCER:  Demanar  a  les  Administracions  Públiques  Autonòmiques  i  Estatals  un  major 
recolzament al sector cítric amb: l’establiment de preus mínims de referència, subvencions per  
als agricultors en la compra de productes per al cultiu de cítrics ( gasoil agrícola, productes 
fitosanitaris, adobs...).

QUART: Sol·licitar a l’Institut de Crèdit Oficial, que inicie el procés de crèdits bonificats per a 
tots els agricultors que s’han vist afectats per aquesta conjuntura econòmica adversa.

QUINT: Traslladar aquest acord al Ministeri d’Economia, Hisenda i Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient,  a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i  Alimentació, al  Consell  Local Agrari 
d’Oliva i a les organitzacions agràries valencianes.

Oliva, 22 de febrer de 2012. Rubricat.”

Atés que, obert el torn de defensa de la urgència, es produeixen les intervencions que tot 
seguit s’indica:

 Sr. González Martínez: “És una petició, perquè en vore l’altra moció, la del Partit 
Popular,  que  estan  relacionades  i  que  vindrà  després,  em pregunte,  tot  i  no  ser 
ponent  ni  d’una,  ni  de l’altra,  si  no podrien arribar  a  un acord els  dos  ponents, 
fusionar  les  propostes  d’acord,  perquè  com a  mínim el  nostre  grup  polític  està 
d’acord amb les dues propostes d’acord, votar les propostes d’acord conjuntament i 
presentar-la com a conjunta, si els dos ponents o els dos partits polítics tenen a bé 
acceptar la proposta.”

 Sra. alcaldessa: “Li he passat la paraula, però vam presentar la moció i no havíem 
llegit la que presentava el Partit Socialista, i és clar que es podria fer una moció, 
redactada de forma conjunta entre una i l’altra, si li sembla bé al Grup Socialista; i 
afavorir la votació per poder-la fer més fàcil a la resta de grups, si es considera. I si  
consideren que ho hem de fer per separat, com vostés consideren. Per la nostra part 
no  hi  ha  cap  problema,  veient  les  dos,  que  es  puga  fer  una  redacció  de  forma 
conjunta.”
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 Sra. Morell Gómez: “Per la nostra part no hi ha cap problema de fer-la conjunta, 
sumar les propostes d’acord perquè considerem que són complementàries,  i  com 
més completa siga millor. El que sí que discrepem un poc és l’exposició de motius. 
No sé com volen que ho fem. Hi ha alguns punts que ha presentat el Grup Popular 
que considerem que és massa partidista i discrepem. Creiem que en aquest cas hem 
d’unir  forces  i  no  buscar  responsables,  perquè  evidentment  podem  trobar 
responsabilitats en el Partit Socialista i en el Partit Popular. Considerem que ha de 
ser  més  neutra  i  ha  d’anar  més  enllà  per  tal  de  solventar  els  problemes  de 
l’agricultura i no llançar-nos els trastos d’un partit a un altre.”

 Sra. alcaldessa:  “Està clar Sra. Morell que per part del Partit popular no anem a 
tindre cap problema, i de fet és ja de tots sabut, i si no ho manifestem ací, que el dia 
16 de febrer tots els eurodiputats  a diferència del que va passar en la legislatura 
anterior, tant socialistes com populars van votar en contra del conveni. Per tant, no 
hi ha cap problema d’eliminar-ho. Van votar tots els mateix i tirar-la endavant si els 
sembla. Per la nostra part no hi hauria cap problema.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Aleshores  mantenim l’exposició  de  motius  i  nostra,  i  les 
propostes d’acord les complementem amb les dues.”

 Sra. alcaldessa: “Efectivament.”

 Sr. Aparisi  Romero: “Simplement  recolzar  el  que està  dient  la  Sra.  alcaldessa, 
perquè el que ens interessa és traure conclusions vàlides, que es puguen traslladar al 
Parlament  europeu;  que  se  n’adonen  que  ací  estem  perjudicats  per  decisions 
forànies, que tot i que tinguen la legalitat, contemplen la situació de la Comunitat 
Valenciana.  Per tant  aunar  esforços és bo,  i  sense problemes,  i  com a dit  el  Sr. 
González, que puguem fer una votació conjunta.”

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

Atés que, en el transcurs del debat de defensa de la urgència, el regidor Sr. González 
Martínez,  a  la  vista  d’una  moció  semblant  que  presenta  el  Grup Partit  Popular,  ha 
proposat que es refonguen les dues mocions, cosa que han acceptat els ponents.

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

Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Oliva amb la decisió presa el passat 16 
de febrer al si de l’Euro parlament que portarà a la ruïna al sector cítric de la Comunitat 
Valenciana i al sector agrari d’Espanya.
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Segon.- Demanar a l’administració de l’estat i a la Unió Europea:
a) Que  vigilen  perquè  es  complisquen  les  condicions  de  l'acord,  i  que  no  es 

repetisquen situacions  del passat quant  a les violacions  de les quotes i  preus 
d'entrada de productes marroquins en la Unió Europea.

b) Que  la  Política  Agrícola  Comuna  (PAC)  establisca  un  marc  normatiu  que 
exigisca  les  mateixes  condicions  de  producció  als  aliments  obtinguts  en  els 
Estats  Membres  que  als  procedents  de  països  tercers  per  a  la  seua 
comercialització  a  Europa,  i  que  es  revisen  les  condicions  d'aplicació  de 
contingents  i  preus  d'entrada,  així  com  mecanismes  compensatoris  als 
agricultors afectats.

c) Reforçar i potenciar els controls duaners per a corroborar que es complixen els 
acords  establerts,  però  a  més  s'ha  d'incorporar  a  eixos  acords  el  principi  de 
reciprocitat, i intensificar els controls fitosanitaris i de seguretat alimentària per a 
garantir que els productes extracomunitaris oferixen les mateixes garanties que 
els cultivats en la UE.

Tercer.- Traslladar  al  Ministeri  d’Agricultura,  Alimentació  i  Medi  Ambient,  a  la 
Conselleria d’Agricultura i a tots els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana aquestes 
propostes  d’acord  per  a  que  siguen  tractades  al  si  de  cada  Administració  i  així 
aconseguir  el  major  consens  polític  per  a  fer  front  a  la  UE  respecte  a  aquesta 
liberalització de productes agrícoles.

Quart.- Demanar a les Administracions Públiques Autonòmiques i Estatals un major 
recolzament  al  sector  cítric  amb:  l’establiment  de  preus  mínims  de  referència, 
subvencions per als agricultors en la compra de productes per al cultiu de cítrics ( gasoil 
agrícola, productes fitosanitaris, adobs...).

Cinqué.- Sol·licitar  a  l’Institut  de  Crèdit  Oficial,  que  inicie  el  procés  de  crèdits 
bonificats  per  a  tots  els  agricultors  que  s’han  vist  afectats  per  aquesta  conjuntura 
econòmica adversa.

Sisé.- Traslladar  aquest  acord  al  Ministeri  d’Economia,  Hisenda  i  Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al 
Consell Local Agrari d’Oliva i a les organitzacions agràries valencianes.

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ CONJUNTA DEL 
GRUP  SOCIALISTA  I  DEL  GRUP  BLOC  COMPROMÍS  SOBRE 
L’ORDENANÇA  D’OCUPACIÓ  DE  LA  VIA  PÚBLICA  AMB  TAULES  I 
CADIRES.
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Sense arribar a donar compte de la moció,  es produeixen les manifestacions  que tot 
seguit s’indica:

 Sr. González Martínez: “És cert que es va dictaminar en la Comissió de Foment 
Econòmic, però entenem que s’està fent un treball de redacció; els terminis ja s’han 
incomplit.  Si  el  compromís  és  la  redacció,  l’ordenança,  estarà  en un període  de 
temps breu, perquè ja ens estem passant, nosaltres no tenim cap inconvenient de 
deixar-la, una vegada més, sobre la mesa; però volem un compromís ferm, perquè ja 
se n’han adquirit diversos i no arriba. Volem un compromís ferm que la redacció 
arribarà i la tindrem en un període de temps relativament breu; la setmana que ve. 
Perquè la situació en què es troben les terrasses, l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadires, a hores d’ara, és de desregulació total.”

 Sr. secretari:  “Jo el que he de dir és que tampoc es podria. S’està tramitant un 
expedient,  i  aquest acord requereix un expedient  previ.  Aleshores entenc que no 
estaria complet per a prendre una decisió ara. Aleshores em sembla correcte; no que 
es quede sobre la mesa perquè no arriba a debatre’s, perquè és moció urgent que no 
arriba a votar-se la urgència.”

 Sra.  Morell  Gómez:  “És  per  fer  un  aclariment.  Ni  el  nostre  grup,  ni  el  Bloc-
Compromís  ha  presentat  aquesta  moció  hui  al  plenari.  Es  va  dictaminar  en  la 
comissió, i jo considere que hauria d’haver vingut com un assumpte ordinari, i no 
com  a  moció  extraordinària.  Es  va  dictaminar  i  hauria  d’haver  vingut  en  la 
convocatòria  ordinària.  Sí  que és  veritat,  i  vull  insistir,  allò  que ha comentat  el 
portaveu de Bloc-Compromís, que sí que ens agradaria que el més breu possible, la 
setmana que ve o l’altra, es puga debatre en un ple extraordinari. No es pot allargar 
que des del 31 d’octubre les terrasses es troben en una situació de desprotecció legal  
total,  i  hem de  recordar  que  el  domini  públic,  l’ocupació  de  la  via  pública,  és 
responsabilitat d’aquest ajuntament, i no ho podem deixar en aquesta situació.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Sobre aquest tema sí que voldria fer un aclariment, o almenys 
jo crec que és bo que ho tinguem clar. Va haver una Junta de Portaveus, en la qual 
es va reconduir aquest tema, i jo crec que de forma molt positiva, i supose que la 
resta de portaveus pensaran el mateix. Per les circumstàncies que ha hagut durant 
aquestes setmanes, ens hem quedat sense la Junta de Portaveus que vam, quedar que 
es  convocaria  la  mateixa  setmana,  que  crec  recordar  que  el  regidor  Joan  Pi  va 
presentar la dimissió; però jo crec que sí que és important el que jo vaig plantejar en 
aqueixa Junta de Portaveus, que tant la Junta de Portaveus, com el secretari general 
de l’ajuntament, estigueren en aqueixa reunió, per tal de traure un text definitiu i 
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tancar ja el tema aquest, amb bona voluntat de tots. Crec que aqueix compromís es 
va agarrar allí, i estem esperant que se’ns cride.”

 Sra. alcaldessa: “Jo vaig fer una Providència de l’Alcaldia, per tant el compromís 
per part meua és el de la Providència, i la Providència es deixa en mans del que 
necessiten els nostres tècnics per fer una redacció com cal. Per tant supose que tots 
tenen la Providència de l’Alcaldia. I li he d’assegurar que si en una setmana o en un 
temps estarà la redacció, jo, pel que va passar en la comissió, jo sí que havia ordenat 
que es redactara l’ordenança, i va haver un debat que els qui estaven en la comissió 
saben el que va passar, i vaig decidir que havia de fer la Providència de l’Alcaldia.  
Per tant, tot queda en mans dels nostres tècnics. Que el sr. Joan Borrull procedesca 
d’immediat a la redacció de l’esborrany del text de l’ordenança, o bé un esborrany 
de  modificació  de  l’ordenança  reguladora  de  l’ocupació  del  domini  públic  amb 
terrasses de taules i cadires, després d’incorporar les solucions tècniques adients de 
l’enginyer tècnic industrial municipal d’activitats, Sr. Carlos Pons, i que engarcen 
ambdues propostes, la del Partit popular, formulada per l’Alcaldia, la conjunta del 
Grup Socialista i del Grup Bloc-Compromís, i que incorpore les solucions tècniques 
més convenients, a criteri tècnic;  plantejant dins del propi text de l’esborrany, la 
zonificació a la qual s’al·ludeix en la moció. Per tant, jo pense que en la Providència 
està el compromís, i els nostres tècnics estan treballant sobre ella.”

PRECS I PREGUNTES

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

 Sr. Peiró Sanchis: “Voldria fer dos precs i una pregunta. El prec és que, supose que 
està en l’acta i així està reflectit, que en l’últim plenari, des de Projecte Oliva es va 
demanar  que  se’ns  contestaren  vint  preguntes,  que  demanàvem  que  quedara 
textualment reflectit en l’acta, vint preguntes sobre Aigua Blanca IV. No sens ha 
contestat; per tant, jo crec que si hi ha un compromís des del ple que les preguntes es 
contesten, i les demana un regidor que és portaveu d’un grup municipal, s’ha de fer, 
o almenys donar explicació de per què no s’ha passat. I en segon lloc vull recalcar i 
fer el prec que en el plenari, fa un mes, en l’últim plenari ordinari, vaig demanar que 
es fera  un informe,  ja  ho vaig demanar  en la  Comissió d’Hisenda,  i  ho torne a 
demanar  hui,  un  informe  jurídic  que  ens  esclaresca  si  el  tema  del  servei  de 
tractament i transport  de fem si realment hi havia cap irregularitat,  que nosaltres 
considerem que sí com marca la sindicatura, i que se’ns esclaresquen conceptes de 
com s’està pagant el fem, en el sentit del tractament i el transport. Lamente tornar a 
fer aquesta pregunta, perquè pensava que en una vegada de dir-ho en el plenari era 
suficient perquè els serveis jurídics, o l’alcaldessa prenguera la mesura necessària 
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per  contestar-nos.  Li  pregue  que  si  és  un  tema  de  precs  i  preguntes,  si  algun 
portaveu, de Projecte Oliva o d’un altre grup municipal se li fa, li demanaria que 
almenys hi haguera seriositat a l’hora de contestar-nos. I per últim, la pregunta, és la 
pregunta que s’està dient en els mitjans de comunicació, però clar, ací és una forma 
de funcionar prou normal en els últims mesos; el pressupost municipal de 2012, la 
Comissió  d’Hisenda  no  tenim  constància  que  estiga  fent-se,  ni  que  s’estiga 
preparant; no tenim cap avanç, ni que estiga treballant-se, i per tant li pregue, o li 
demanem que el pressupost, que realment és quadrar els números per a l’any 2012, 
el  presente  el  més  prompte  possible  en  la  comissió  corresponent.  Entenem que 
estem treballant  en  un  pressupost  de  2011,  un  pressupost  aprovat  per  una  altra 
corporació, i per un altre grup municipal, que va ser el Partit Socialista, però que 
pensem que és de seriositat, en les dates que estem, el tema del pressupost encara no 
està en la taula, per saber els diners que ens podem gastar i els que no ens podem 
gastar.  Tota  la  resta  és  garbellar  aigua.  Per  tant  li  demane que el  pressupost  es 
presente el més aviat possible.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo començaré també pel tema d’Aigua Blanca IV, com no 
podia ser d’altra forma, si tenim en compte que ja és la segona vegada; aquest el 
tercer plenari que li hi ho demanem, que conteste les preguntes que li vam fer Gent 
d’Oliva, igual que ha dit Blai Peiró el seu grup també va fer la mateixa petició, i 
encara estem esperant que se’ns contesten les vint preguntes. Al mateix temps també 
demanem que informe els veïns d’Aigua Blanca IV de tota la tramitació que s’està 
portant,  l’auditoria  que  és  una  assessoria,  perquè  finalment  s’ha  convertit  en 
assessoria, els treballs que s’han fet fins ara, ela avanços que s’han fet. Que informe 
els veïns d’Aigua Blanca IV, i també els grups municipals, i per tant, a banda de 
contestar, que informe fefaentment de tot el que s’està fent i de tota la tramitació 
respecte, com demanen els mateixos veïns en un document registrat hui mateix. Ens 
sorprén perquè vosté va dir en el plenari passat que els veïns estaven perfectament 
informats, i sembla ser que no, que no estan gens informats en base al document que 
han registrat hui. Per tant li demanem que informe els veïns en quina situació el 
tema d’Aigua Blanca a hores d’ara. Li pregue això, a banda de contestar les vint 
preguntes. Després, també li pregaria que d’una vegada per totes es pintaren, o es 
repintaren  els  passos  de  vianants;  la  veritat  és  que  n’hi  ha  molts  d’ells  que 
pràcticament  ni  es  veuen.  Jo  no  sé  si  vosté  està  esperant  que  ocórrega  alguna 
desgràcia, espere que no siga així, per començar a pintar-los o repintar-los. Perquè la 
veritat  és que estan en una situació totalment deplorable;  la veritat  és que molts 
d’ells  estan  esborrats,  almenys  80%  dels  passos  de  vianants  i  això  no  es  pot 
consentir. Per tant, li ho demane, una vegada més, li demane que pinte els passos de 
vianants, perquè estem parlant que això va en benefici dels mateixos vianants; en 
moltes zones, els mateixos vianants que van a travessar els carrers es posen en un 
vertader  perill.  I  després  també  li  demanaria,  perquè  com  han  aparegut  en  els 
mitjans de comunicació últimament, temes referents al Ministeri de Foment, que té 
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previstes una série d’inversions, amb unes infrastructures prioritàries, segons ells, i 
en aqueix paquet d’inversions, de les infrastructures prioritàries,  no apareix ni la 
circumval·lació, ni el tren Gandia-Oliva-Dénia. Vosté va anunciar el 10 de gener, a 
través del diari  Las Provincias, que s’havia de reunir amb la ministra Ana Pastor, 
per intentar fer les gestions necessàries per donar la màxima prioritat  a aquestes 
dues infrastructures. Jo li pregunte, com està, si s’ha reunit amb ells, i si s’ha reunit 
com està la situació; i si no és així, pressione perquè d’una vegada per totes anem 
tots  els  portaveus amb vosté,  perquè va passant  el  temps i  ací  l’única  cosa que 
sabem és el que ix en els mitjans de comunicació, però realment no sabem en quina 
situació  estan,  si  aquestes  infrastructures  s’integraran  en  el  primer  paquet,  que 
sembla que no pel que es veu, o hi haurà un altre paquet que isca a posteriori on 
s’incloguen; per això, o bé vosté parla, o anem tots amb vosté, perquè el que no pot 
ser és que el  temps passe, com passa, i  hui no sabem si aquestes infrastructures 
s’emprendran a curt termini.”

 Sr.  González  Martínez: “En primer  lloc  el  que li  pregue és  que,  en  el  plenari 
ordinari passat, de 26 de gener, sóc conscient que vaig realitzar molts precs i moltes 
preguntes; però és que com en l’anterior, de desembre, no vaig poder realitzar precs 
i  preguntes,  en  tenia  d’acumulats.  La  qüestió  és  que  em  va  contestar  algunes 
qüestions, però d’altres que no li va donar temps a prendre nota, em va assegurar, i 
així  consta  en  l’acta,  que  me  les  contestaria  per  escrit;  preguntes  com  ara  el 
seguiment o el resultat de l’acord a què l’Alcaldia havia arribat amb una empresa, i 
vam  conéixer  a  través  dels  mitjans  de  comunicació,  del  polígon  industrial  per 
contractar  personal  d’Oliva,  si  hi  havia  un  seguiment,  si  està  l’acord  escrit  o 
simplement era un acord verbal, o per exemple si ja estava elaborat l’informe dels 
tècnics municipals, juntament amb la comissió mixta d’Aigua Blanca IV, o en quin 
termini s’acabarien aqueixes obres, que vosté en el periòdic d’informació municipal 
deia  que  seria  un  termini  molt  curt;  i  altres  qüestions  que  es  van  quedar  per 
contestar.  Li  demane,  per  favor,  i  ahí  està  l’acta,  que  aqueixes  qüestions  es 
contesten. En segon lloc li demane, és un prec; ja m’ha passat en diverses ocasions 
que  alguns  empresaris  de  comerços,  d’hostaleria  de  la  ciutat,  es  queixen  sovint 
perquè pateixes talls d’electricitat, que tenen conseqüències greus, no només per fer 
malbé els aparells que tenen sinó perquè produeixen pèrdues importants, ja que els 
talls es produeixen en horari comercial o en hores punta; ja m’han manifestat en 
diverses ocasions que una cosa són les avaries, però molts dels talls són reparacions 
que  es  poden fer  amb certa  previsió.  Jo  el  que  li  demanaria  és  que  els  tècnics 
municipals, o bé el regidor que li pertoque, es pose en contacte amb l’empresa de 
subministrament elèctric, i d’alguna forma es coordinen les reparacions si tenen com 
a conseqüència el tall del subministrament elèctric, que es faça fora d’hores punta, i 
sobretot que s’avise a les cases particulars i als propietaris de les cases comercials o 
d’hostaleria.  Crec  que  aquesta  é  una  assignatura  pendent  de  l’ajuntament,  la 
comunicació amb els veïns, i no d’ara; i per tant, el prec que li faig és que sempre 

Pàgina: 57



que haja d’haver tall del subministrament elèctric s’evite que es faça en hores punta, 
i sobretot que es comunique als afectats. Això també val per a les zones del poble, hi 
ha moltes zones del poble que estan molt castigades en el sentit que hi ha molts 
actes  que  impliquen  talls  de  carrers,  i  que  impedeixen  l’aparcament;  en  moltes 
ocasions també les plaques que es posen o bé cauen, o bé no es veuen suficient, i per 
tant en moltes ocasions arriben ací amb denúncies perquè no han vist les plaques. El 
que li demanaria també, perquè això costa poc i és informació al ciutadà, que si s’ha 
de tallar una zona, d’alguna forma es notifique a les cases particulars, que això costa 
poc, i a les comunitats de veïns perquè sàpiguen en quin horari no podran aparcar, i 
en quin horari els carrers estaran tallats. Crec que això pot millorar la qualitat de 
vida dels nostres ciutadans, que en definitiva és un dels nostres objectius que tenim 
ací. En tercer lloc, per escrit, el dia 6 de febrer, li vaig demanar que convocara un 
Consell  Local  Agrari,  per  dues  qüestions;  una  perquè  com diu  l’article  20  dels 
estatuts del consell, les sessions no poden tindre una periodicitat superior als tres 
mesos, i hui fa justament tres mesos que es va produir l’últim Consell Local Agrari, 
i  sobretot  perquè volia  tractar  temes d’interés  agrícola,  i  sobretot  que es  donara 
compte del projecte que s’està realitzant de reforma de la Cambra Local Agrària, 
perquè  vosté  ja  em va  dir  que  s’havia  consultat  a  un  grup de  representants  de 
llauradors, però jo crec que és el Consell Local Agrari, i un si llig, que no els llegiré, 
l’article  3  de  les  funcions  i  atribucions  del  Consell  Local  Agrari,  com a  òrgan 
consultiu,  és aqueix l’àmbit  on estan totes les organitzacions,  juntament amb els 
partits polítics en representació de l’ajuntament, i aqueix és l’òrgan on s’ha de portar 
el projecte o s’han de recabar els suggeriments que puga fer el sector per a tot allò 
que tinga a vore amb l’agricultura. En quart lloc, també estic preocupat pels serveis 
de temporada. En l’últim ple ordinari es van retirar de l’ordre del dia amb l’objectiu 
de portar-ho a una pròxima sessió extraordinària. No tenim informació del que passa 
amb els serveis de temporada; preguntant i preguntant, perquè no se’ns ha informat, 
hem pogut averiguar que sembla ser que s’ha fet per decret de l’Alcaldia, o es farà 
per decret; però la qüestió és que si no ens hem equivocat, en la relació de decrets  
que ve hui no apareix cap decret que aprove els serveis de temporada, i els recorde 
que  estem,  ja  no  en  un  temps  límits  sinó  que  probablement  puguem  tindre 
problemes.  Espere  que  s’haja  enviat,  però  com no ho he  vist  en  els  decrets,  li 
pregunte també per aqueixa qüestió, perquè saben vostés que hi ha moltes empreses 
pendents d’aqueix projecte. I ja per acabar, el que li repetesc és el tema de l’estalvi 
energètic, que està molt bé i que compartim. En alguns sectors amb molta densitat 
aqueix estalvi energètic suposa que s’apague un fanal sí, un no, insistim que en això 
coincidim; ja els vam dir que en això filaren prim perquè hi ha zones que es queden 
molt fosques; però és que hi ha sectors amb molt poca densitat de vivendes, com ara 
sector 19 o sector 6, que allí sembla que no haja arribat l’estalvi energètic; jo crec 
que hi ha determinats sectors on també es podria estalviar molta llum, igual que en 
altres.”
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 Sr.  Fuster Mestre: “Nosaltres  tampoc tenim la  Providència  que fa  referència  a 
l’estudi de l’ordenança de taules i cadires; el nostre grup tampoc la té. Ja ho han 
comentat els companys de corporació, i jo ho repetiré, la situació que es va donar en 
l’anterior plenari.  Li recorde que li vaig fer dues preguntes, dues preguntes molt 
importants per a nosaltres, el 26 de gener, i hui, un mes després, no hem tingut cap 
contestació, ni per escrit ni de forma verbal. Al nostre grup ens agradaria saber quin 
és  el  motiu  pel  qual  vosté  vulnera  l’article  97  del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Dir-li també que hui ens hem 
assabentat d’una qüestió important per a la nostra ciutat, sobretot per als llauradors, 
que fa referència al pla local de cremes per a 2012, que hui hem recollit en el carrer. 
No tenim constància que haja passat per cap comissió on sol passar aquest tipus de 
qüestions; sí que sabem que es va donar compte en el Consell Local Agrari, i a més 
amés, tampoc tenim constància de l’acord plenari que possibilita i dóna la viabilitat 
per a traslladar aquest acord a la Conselleria d’Ordenació de Territori, que és qui en 
definitiva autoritza el ple local de cremes. Ens agradaria també saber quin va ser el 
plenari on va passar el pla de cremes de l’any 2012, perquè segurament estem en 
una  situació  d’indefensió,  i  no  volem  que  ocórrega  res,  absolutament  res,  a 
qualsevol llaurador de la nostra ciutat. I per últim, a mi m’agradaria també fer-li un 
prec, i li demene que qualsevol manifestació pública que faça voisté, abans de fer-la 
que s’assabentara d’allò que vosté comenta en els mitjans de comunicació, perquè la 
veritat és que un ha de ser capaç d’analitzar la repercussió de les seues paraules, 
d’ahí  que  m’agradaria  que  se  n’assabentara,  sobretot  en  una  qüestió  que  ens 
preocupa a nosaltres i que fa referència, en unes declaracions que ha fet vostés, una, 
dues, tres i quatre vegades, al fet que aquest ajuntament, l’Ajuntament d’Oliva, no 
ha  cedit  els  terrenys  a  la  Conselleria  de  Sanitat  perquè  puguera  construir  el 
consultori de sant Francesc. Jo m’he preocupat d’averiguar el ple en el qual es va 
acordar per part de tota la corporació en aquell moment, per unanimitat, el 29 de 
desembre de 2005; i a més a més, també m’he preocupat de vore la data en què la  
Conselleria de Sanitat va rebre el document de l’Ajuntament d’Oliva, que té data de 
13 de gener de 2006; i si vosté em permet, li’l llegiré, que és curtet: “per la present li 
comunique que el  Ple de l’Ajuntament d’aquesta corporació ha adoptat acord en 
sessió ordinària realitzada el dia 29 de desembre de 2005, sobre cessió gratuïta, i 
posada a disposició de la conselleria que vosté presideix, d’una superfície de 4.00 
m2 de  solar  municipal,  bé  de  domini  públic,  adscrit  a  servei  públic  de  dotació 
hospitalària. Inscrit amb aqueix caràcter en el Registre de la Propietat d’Oliva, llibre 
557, tom 1.470, finca registral 48.932, per a la construcció d’un centre de salut. A 
tal efecte s’adjunta certificat  de l’acord plenari,  etc.” La veritat  és que li torne a 
repetir que aqueix compromís que tenia la corporació municipal en aquells moments 
els van complir, i qui no va complir en aquells moments, i per les notícies que tenim 
tampoc vol complir, en realitat és la Conselleria de Sanitat. Li demane, amb tota la 
bona  voluntat  del  món,  una  rectificació  pública  d’aquestes  declaracions,  i  no 
confondre més a la societat; no confondre més els nostres veïns.”
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 Sra.  alcaldessa: “Bé;  he  escrit  ràpid,  però  no  si  hauré  pogut  recollir  totes  les 
preguntes de tots els portaveus.  Referent al tema d’Aigua Blanca,  i contestaríem 
supose que les del  portaveu de Projecte  Oliva,  Sr.  Peiró,  i  de Gent d’Oliva,  Sr. 
Salazar,  dir-los que el  dia  15 de febrer de 2012 es va realitzar  la vista  d’Aigua 
Blanca IV. El magistrat va proposar una suspensió i va instar les part a arribar a un 
acord, per la qual cosa es va donar per finalitzada la via i queda pendent que es 
presente un acord o es demane la reanudació de la vista per practicar la prova. Amb 
això  vull  dir-los  que  demà,  que  ha  sigut  tot  de  forma  molt  ràpida,  vénen  les 
advocades de Juan Olabarrieta per reunir-se amb el secretari, ve també l’advocada 
Emma Ramon, que està contractada des d’abans per portar el tema, i que de forma 
conjunta es tractarà i es parlarà. Referent a les preguntes, dir-los que crec que sí que 
es va dir alguna cosa, no totes les preguntes, es va dir, es podien contestar. Això va 
ser, crec haver-ho dit, i si no ho dic ara, que les advocades reunides, i amb algun 
propietari d’Aigua Blanca, van dir que totes no podien contestar-se perquè no tenien 
el formalisme que pertocava, i això ho saben els representants.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Ho poden saber els representants, però qui està parlant-li és un 
regidor  d’aquest  ajuntament;  i  davant  la  pregunta  que  se’ns  contesten,  crec  que 
almenys el mínim que es pot fer és contestar totes les que es puguen, que per això 
sembla que hem contractat un gabinet d’assessorament urbanístic, i segons, les que 
no  es  poden  contestar  perfectament  vosté  hauria  de  parlar  amb  el  portaveu  de 
Projecte Oliva i donar-li  raó de per què les preguntes no es contesten.  Crec que 
aqueixa és la forma normal i de sentit comú de treballar.”

 Sra. alcaldessa: “De totes formes, al respecte, i continue la resposta, dir-li que per a 
respondre-li-les a vosté, ja que són preguntes formulades pels representants d’Aigua 
Blanca IV, he consultat el procediment, i seria formular-les, diguem-ne una a una en 
el plenari perquè se li contestaren una a una a vosté; pense que no és el que toca, i 
ho farem com toque. De totes formes, demà vénen les advocades, els contractades 
anteriorment com les d’ara, i que sàpiguen com està allò de la vista realitzada el 15 
de febrer. Referent a l’informe jurídic del servei de tractament del fem, té vosté raó; 
s’està elaborant l’informe i no ha arribat encara per donar-li’l; vosté el va sol·licitar 
en el ple anterior i per això no el té. El pressupost municipal de 2012, no va haver 
Comissió d’Hisenda, i no va haver perquè la Sra. interventora, que lamente que hui 
no ha pogut estar ací, estava acabant la liquidació i no tenia cap punt per portar a la 
Comissió d’Hisenda. Està treballant-se en els pressupostos i és clar que abans de 
portar-se al ple ens reunirem perquè puguen presentar-se les al·legacions i que es 
puga vore com està el plantejament dels pressupostos per a l’any 2012.”

 Sr. Peiró Sanchis: “El que vosté està dient-me en sona a poc seriós; que en un mes 
no es puga fer un informe,  que s’està fent,  i  això no obstant nosaltres  no tenim 
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constància  ni  si  s’està  fent,  ni  si  no,  i  després  d’un mes  pensem que  és  temps 
suficient per fer un informe jurídic; per a això tenim un secretari de l’ajuntament, i si 
no teníem el que està present estava l’anterior, i tenim tècnics municipals per fer-ho. 
I pel que fa a Aigua Blanca IV, perdone, però em sembla un desgavell el que està 
comentant.  Nosaltres  vam  fer,  personalment  vam  dir  que  constara  en  acta 
literalment, i que féiem nostres la totalitat de les vint preguntes; i demanàvem que 
se’ns contestaren. Vull dir, tan simple com això. Ara ho té molt fàcil, perquè ara té 
un  gabinet  d’assessorament  urbanístic,  on  segurament  el  que  no  estiguem  ben 
formulades fa igual;  el que ha de fer és donar contestació;  bonament  els serveis 
jurídics com ho consideren; però un aclariment que almenys les coses s’estan fent. 
Em fa la sensació, Sra., alcaldessa, i ho dic amb tot el respecte, no està fent-se res.”

 Sra. alcaldessa: “Lamente que pense així, Sr. Peiró. Els propietaris sí que saben, 
estan més  informats,  almenys  el  portaveu,  que sí  que s’està  fent.  Les  preguntes 
també les féiem nostres, i és més, fem nostre el problema d’Aigua Blanca. D’ahí que 
hem pres  una  decisió  ferma  perquè puga resoldre’s,  en  contractar  aquest  servei 
jurídic de les advocades, perquè se solvente el més aviat possible. La veritat que li 
dic que és una cosa que el Partit Popular ho ha fet molt seua, donar aqueixa solució 
a Aigua Blanca, des del moment que vam entrar. Respecte al Sr. Salazar la pregunta 
d’Aigua Blanca crec que queda contestada igual que la del Sr. Peiró. Respecte de la 
carretera  i  la  circumval·lació,  comunicar  que  ja  vaig  dir  en  l’altre  plenari  que 
s’havien fet les gestions pertinents per demanar una cita amb el ministre, i de fet 
vaig dir que no era una causa d’un partit polític sinó que era la solució d’un poble, i 
que quan la tindríem es traslladaria perquè puguérem anar tots de forma conjunta. El 
Sr. González, la pregunta de l’empresa del polígon, supose que fa referència a la de 
King regal,  si no li  ho dic ara;  no va ser cap conveni  firmat,  perquè així ho va 
considerar  el  propietari  de  l’empresa,  però  sí  que  va  ser  un  prec  de  part  de 
l’Alcaldia,  que vaig estar allí,  que ja que és una empresa forta d’Oliva que fóra 
conscient  de  la  situació  dels  nostres  veïns  i  que  contractaren  gent  estrictament 
d’Oliva. Està clar que és decisió d’ells, però és una cosa que s’està fent, i s’està fent 
des de tots els pobles; i pense que hem de reivindicar i defensar allò nostre, i amb 
això pense que coincidim. Jo la veritat m’alegre que es comunique això dels retalls 
en el subministrament elèctric, que li han comunicat a vosté, li han traslladar els 
veïns o els comerciants que els pateixen; ací a l’ajuntament no hem rebut, ni ens han 
comunicat  res;  però  jo  li  agraesc  que  siga  la  que  siga  la  via  per  conéixer  els 
problemes,  que es traslladen per  solventar-los.  Està  clar  que els  talls  de carrers, 
sobretot  els  que  baixen  al  passeig,  tenen  serioses  conseqüències  quan  es  tallen, 
perquè passa això, els senyals cauen, els veïns no se n’assabenten, i ahí sí que ens 
han  arribat  moltíssimes  queixes,  perquè  le  smultes  ens  dolen  a  tots.  Aleshores 
s’havia pensat ja alguna via per part de la prefectura de la policia, de vore com es 
feia  el  comunicat  perquè  el  tema  dels  senyals  no  arriba  a  ser  una  forma  de 
comunicar-ho  i  que  els  veïns  puguen  assabentar-se’n  bé.  Allò  dels  serveis  de 
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temporada,  referent  als  xiringuitos,  pense  que  d’ahí  sí  que  podia  informar-nos 
després el secretari, i allò de l’estalvi energètic està molt bé, ja ha manifestat vosté 
que hi  ha  sectors  que podria  estalviar-se més;  pense  que ha hagut  una resposta 
espontània que fa uns dies ja s’ha fet, i continuarà fent-se, i estem revisant moltes 
zones de nit per vore; algunes necessiten, o es pot retallar el subministrament, en 
canvia  algunes  altres,  del  casc  antic  i  altres,  que  per  la  situació  dels  fanals  és 
impossible fer aqueixos retalls. I de totes formes, el que he pogut apuntar de més, la 
conselleria ens informa, Sr. Salvador Fuster, teníem constància del plenari on es va 
aprovar la cessió dels terrenys per al centre de salut; però de part de la conselleria no 
està aqueixa constància, i des d’ací jo vaig fer indagacions, vaig preguntar al nostre 
arquitecte  municipal,  i  tampoc  tenia  constància  que una  vegada passada  pel  ple 
s’hagueren cedit els terrenys. De totes formes, si vosté ho diu, jo m’ho crec, i si té 
més informació, ja que vosté estava ací d’alcalde, jo la recull i la trasllade, perquè ja 
li dic i li assegure que tant en la reunió que es va tindre amb el conseller de Sanitat, 
el  director  general  de  Sanitat  i  la  secretària  autonòmica,  tenien  un  bon  dossier 
d’Oliva, i no constava, i així ens ho van manifestar, que estiguera la cessió feta. I 
després, el dia que va vindre el secretari, el director general, i la directora general 
d’infrastructures,  tampoc  tenien  constància;  però  de  totes  formes,  recollirem els 
documents i els ho traslladarem. I pense que ha acabat el torn de precs i preguntes.”

 Sr. Fuster Mestre: “Simplement, molt breu. Ací no es tracta de confiança, ni de si 
ho tenen o no ho tenen. Ací hi ha un document oficial de l’Ajuntament d’Oliva, amb 
un registre  d’entrada de la  Conselleria  de Sanitat.  És  a  dir,  si  la  Conselleria  de 
Sanitat no ho té, o no ho troba, és un problema de la Conselleria de Sanitat i no de  
l’Ajuntament d’Oliva. L’Ajuntament d’Oliva, el poble d’Oliva, va fer el que tocava 
fer,  que  era  cedir  els  terrenys  per  ubicar  el  consultori  de  sant  Francesc.  És  un 
problema de la Conselleria de Sanitat. M’imagine que tampoc els hauran dit a vostés 
que  fa  quatre  o  cinc  anys  els  vaig  donar  en  mà  el  projecte  bàsic,  redactat  per 
l’anterior arquitecte municipal, Sr. José Colomar. Vull dir que tenien fins i tot el 
projecte bàsic. Per tant la conselleria el que ha de fer, que per això té molta gent 
treballant per allí,  que comencen a buscar, i vorà com ix el paper. L’Ajuntament 
d’Oliva, torne a repetir, va fer el que tocava fer.”

 Sra. alcaldessa: “Molt bé Sr. Fuster. Jo li ho agraesc, ja li he dit que informaré de 
forma pertinent; i la veritat és que jo sí que tenia constància que s’havia fet entrega 
d’aqueix  projecte,  perquè  vosté  sap  molt  bé  que  vaig  ser  jo  la  persona que  va 
gestionar  aqueixa  entrevista  en  aquell  moment,  encara  que  era  una  simple 
treballadora, funcionària de la casa. Ho recorda, veritat?”

 Sr. Salazar Cuadrado: “No m’ha contestat al prec que li faig de repintar els passos 
de vianants; no ha contestat quan pensa iniciar la repintada, perquè la veritat és que 
el temps va passant, i ja fa temps que ha passat, i estan en un estat lamentable la  
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majoria, i és un tema molt important per a la seguretat vial, i sobretot dels ciutadans, 
dels vianants; i tampoc ens ha contestat en el tema d’Aigua Blanca IV. Això no és 
contestar. Ja fa més de dos mesos que estem esperant la resposta a les preguntes, les  
vint preguntes; i efectivament, si no les poden contestar totes, que contesten les que 
siga;  i  continuem  igual.  I  això  que  els  veïns  estan  informats,  si  estigueren  tan 
informats no haurien registrat hui el document aquest demanant informació. Jo no sé 
qui és aqueix portaveu que vosté diu,  però no cap dubte que els  veïns no estan 
informats, si no, no estarien hui registrant per demanar informació. És el que volen, 
informe’ls i no deixe passar el temps com va passant.”

 Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar, els precs i les preguntes que he pogut recollir els he 
contestat.  La resta se li contestaran per escrit. De totes formes pense, en el tema 
d’Aigua Blanca, que com fa referència a l’escrit que s’ha portat, que qui el signa sap 
el que s’està fent. El que passa és que jo crec que per la situació dolenta que es 
pateix,  que tot  el  món els  agradaria que fóra ja,  ja li dic i li  he informat de les 
persones que vénen demà, i s’informarà de forma ràpida. I saben que només movem 
un pas es comunica. No tinc res més a dir i es contestarà tot en temps i forma; allò 
que no s’ha contestat de forma oral es contestarà per escrit.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Un prec.  Referent que demà té una reunió amb l’assessoria 
d’Urbanisme, li faria el prec que en aqueixa reunió puguérem estar els portaveus 
dels grups municipals, per tal d’estar informats, perquè sembla segons vosté que hi 
ha gent més informada que nosaltres. Jo li demane i li faig el prec que els portaveus 
dels grups municipals estiguem en aqueixa reunió i puguem saber de primera mà, de 
la nova assessoria, com plantejarà el tema d’Aigua Blanca IV.”

 Sra. alcaldessa: “Per part de l’Alcaldia no hi ha cap impediment, cap problema que 
estiguen vostés presents: quan arriben els ho comunicarem, i el que consideren que 
s’haja de fer, o es fa demà si es pot fer, o se’ls diu que vinguen un altre dia, que no 
tenen cap problema, i puga haver aqueixa Junta de Portaveus. M’agradaria que el 
secretari contestara la pregunta referent al tema dels serveis de temporada.”

 Sr. secretari: “Jo entenc que això és una qüestió que és competència de l’Alcaldia, 
no és competència del Ple; però el decret no s’ha dictat. No està en la relació perquè 
no s’ha aprovat encara. Estem dins del termini, que acaba el 31 de març, per fer la 
sol·licitud a costes de l’autorització.”

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