
Minuta núm. 06

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
26 D’ABRIL DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.30 
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
TERESA GASCÓN ESCRIVÁ
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

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA.

PRIMER.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  CONVENI  ENTRE  L’AGÈNCIA 
VALENCIANA  DE  TURISME  I  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  PER  A 
L’ENCOMANDA DE GESTIÓ DE LA REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA 
INFRAESTRUCTURA  HIGIÈNICA  I  LÚDICA  INSTAL·LADA  PER 
L’AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME A LES PLATGES D’OLIVA.

Vist  l’Acord d’Encàrrec  de Gestió  del  Manteniment,  Reparació  i  Conservació  de la 
infraestructura turística del litoral instal·lada en les platges del municipi d’Oliva, per al 
període que comprén el quinze de març de dos mil onze al quinze d’octubre de dos mil  
onze.

Vist que l’import del present encàrrec de gestió es fixa en un màxim de CINQUANTA-
QUATRE  MIL  54.000  €,  que  es  pagaran  amb  càrrec  a  l’Agència  Valenciana  del 
Turisme per al 2012.

Vist, l’annex núm. I, referent a les infraestructures propietat de l’Agència Valenciana 
del Turisme.

Vist,  l’annex  núm.  II,  referent  a  la  infraestructura  higiènica,  on  es  detallen  les 
obligacions dels equips de reparació i manteniment, de les dutxes, rentapeus, estacions 
de  bombament  i  canalitzacions,  papereres  i  passarel·les  d’ample  divers;  i  la 
infraestructura lúdica esportiva, on es detallen les obligacions dels equips de reparació i 
manteniment, de les àrees lúdiques esportives i els seus cartells de senyalització.

Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el 
dia 12 d’abril de 2012, va emetre dictamen favorables sobres aquest assumpte. 

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

Primer.- Aprovar el “Conveni entre l’Agència Valenciana del Turisme i l’Ajuntament 
d’Oliva per a l’Encàrrec de Gestió de la Reparació i Manteniment de la Infraestructura 
higiènica i lúdica instal·lada per l’Agència Valenciana del Turisme a les platges d’Oliva, 
i que s’incorpora com a annex I d’aquest acord. 
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Segon.- Aprovar  la  gestió,  control,  conservació  i  manteniment  de  la  infraestructura 
turística del litoral per part de l’Ajuntament d’Oliva i obtindre de l’Agència Valenciana 
del Turisme els recursos econòmics necessaris per al seu manteniment i conservació.

Tercer.-  Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura i formalització d’aquest acord 
d’Encàrrec de Gestió.

Quart.-  Traslladar  tots  els  documents  necessaris  al  Departament  d’Intervenció-
Tresoreria i a l’Òrgan Gestor de Platges per tal de dur a terme les operacions pertinents.

SEGON. INICI EXPEDIENT NOMENAMENT FILL PREDILECTE D’OLIVA 
AL PROFESSOR SR. ANTONIO MESTRE SANCHIS

Vista la sol·licitud presentada per Antoni Esteve i Blay, com a president de l’Associació 
Cultural  Centelles  i  Riusech, registrada d’entrada en l’Ajuntament  d’Oliva el  dia 12 
d’abril del 2012, amb el núm. 4073, en la qual exposa que l’associació esmentada, en la 
seua assemblea anual,  celebrada  el  passat  dia  23 de març del  2012,  va aprovar  per 
majoria  absoluta  dels  assistents  sol·licitar  d’aquest  Ajuntament  la  iniciació  de 
l’expedient per anomenar Fill Predilecte d’Oliva el professor Antonio Mestre Sanchis, 
catedràtic  emèrit  del Departament  d’Història  Moderna de la  Facultat  de Geografia  i 
Història de la Universitat  de València,  en base als  arguments següents,  que es citen 
textualment:

“La proposta està fonamentada en la tasca desenvolupada per D. Antonio Mestre Sanchis en pro 
de  la  recuperació  de  la  figura  i  l’obra  del  nostre  intel·lectual  més  prestigiós  Don  Gregori  
Mayans. La tasca investigadora del catedràtic ha contribuït a recuperar la figura de l’insigne 
olivà dintre de la història de la il·lustració no sols a nivell nacional sinó també internacional.

A més Don Antonio ha estat,  durant  molts  anys,  el  director  del  Servei  de  Publicacions de 
l’Ajuntament d’Oliva realitzant una importantíssima tasca cultural i difusora d’aquest aspecte  
del nostre patrimoni cultural.”

Atés que la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc 
el dia 17 d’abril de 2012, va emetre dictamen favorable a la proposta presentada. 

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

 Sr. Aparisi Romero: “La proposta ens arriba des de l’Associació Cultural Centelles 
i Riusech, i crec que recull el sentir del teixit associatiu cultural de la ciutadania. 
Estem contents perquè és una proposta que ve de la ciutadania i anem a intentar 
portar-la endavant, perquè D. Antonio s’ho mereix.”
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.-  Iniciar  l’expedient  per  anomenar  Fill  Predilecte  de  la  ciutat  d’Oliva  Don 
Antonio Mestre Sanchis, catedràtic emèrit del Departament d’Història Moderna de la 
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.

Segon.- Comunicar aquest inici d’expedient al professor Mestre per al seu coneixement.

TERCER. RETOLACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB EL NOM DE NORUEGA

Vist l’escrit que presenta Joan Ramon Morell Gregori, veí d’Oliva, domiciliat al carrer 
Verge del Mar, núm. 2, amb DNI 73908997-S, en qualitat de comissari de l’exposició 
“Solidaritat a Oliva, 1936-1939” i autor del llibre i catàleg que l’acompanya, en el qual 
escrit, datat en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Oliva el dia 10 d’abril del 2012, 
amb el núm. 3953, sol·licita que l’Ajuntament d’Oliva retole amb el nom de “Noruega” 
una via pública de la ciutat, en base als motius següents: Que durant la Guerra Civil de 
1936 a 1939, el Consell Municipal d’Oliva, i el Comité Noruec d’Ajuda a Espanya es 
van comprometre i van col·laborar en prestar l’assistència social necessària als refugiats 
i, especialment, a la infància evacuada de les zones més afectades pels combats i els 
bombardejos.  En  reconeixement  d’aquest  compromís  i  col·laboració,  el  Consell 
Municipal  d’Oliva,  en el Ple del 19 de febrer de 1938, va aprovar la retolació d’un 
carrer d’Oliva amb el nom de Carrer Noruega.

Per tots els motius exposats sol·licita que en reconeixement a la solidaritat del poble 
noruec amb els refugiats i amb la societat olivera entre 1937 i 1939, i com a acte de 
recuperació de la nostra memòria històrica, el Ple de l’Ajuntament aprove la retolació 
d’un carrer d’Oliva amb el nom de Carrer Noruega.

Atés que la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc 
el dia 17 d’abril de 2012, va emetre dictamen favorable a la proposta presentada. 

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

ÚNIC.- Retolar amb el nom de “Noruega” una via pública de la localitat, a determinar, 
tot just se’n dispose.
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QUART.  DENEGACIÓ  DE  SUBVENCIÓ  A  L’ASSOCIACIÓ  “LA  CAMBRA 
DELS ARCS”

Vist  l’informe  que  presenta  Ramon  Llopis  Martínez,  tècnic  de  Joventut,  sobre  el 
procediment administratiu seguit per la sol·licitud de subvenció a Projectes d’Activitats 
Juvenils presentada per l’associació “La Cambra dels Arcs”, el qual és com segueix:

“Amb  data  29  d’abril  de  2011,  l’associació  La  Cambra  dels  Arcs  presenta  sol·licitud  de 
subvenció a Projectes d’Activitats Juvenils en la temporada 2011 (reg. d’entrada 4969/ de 29-
04-2011).

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 27 d’octubre de 2011, va adoptar acord en el  
sentit  d’atorgar les subvencions a Projectes d’Activitats Juvenils en la temporada 2011, i en  
concret a l’associació La Cambra dels Arcs se li va aprovar una subvenció de 800 €.

Amb data 30 de novembre de 2011, es va trametre requeriment a l’associació La Cambra dels 
Arcs, per tal que presentara la justificació de la subvenció atorgada (reg. d’eixida 09549/ de 30-
11-2011).

Vist que a data de hui no ha estat presentada la justificació, amb la qual cosa no es pot donar per  
justificada la subvenció, s’informa desfavorablement el pagament d’aquesta subvenció, per no 
haver estat presentada la justificació, ni en temps ni en forma, tal com estableixen les Bases  
Reguladores per a la concessió d’ajudes a entitats i/o associacions juvenils d’Oliva, publicades 
el 27 de novembre de 2009, i perquè també incompleix la Llei de subvencions en el seu article  
14, on clarament es diu:

a. Justificar davant l’òrgan que concedeix o l’entitat col·laboradora si fa el cas, el 
compliment dels requisits i condicions, i també la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.

Oliva, 10 d’abril de 2012. EL TÈCNIC DE JOVENTUT. Ramón Llopis Martinez. Rubricat”

Atés que la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc 
el dia 17 d’abril de 2012, va emetre dictamen favorable a la proposta presentada. 

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

Primer.-  Denegar a l’associació “La Cambra dels Arcs” el pagament de la subvenció 
per un total de 800 euros aprovada inicialment en sessió plenària de 27 d’octubre del 
2011, i inclosa en el dictamen de subvencions a associacions juvenils per al dit any, per 
no haver presentat en temps i en forma la documentació exigida per a dit pagament.

Segon.- Comunicar aquesta denegació a l’associació interessada per al seu coneixement.
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CINQUÉ.  PROPOSTA  DEL  GRUP  SOCIALISTA  MUNICIPAL,  SOBRE 
DESTINACIÓ DE PART DE RECAPTACIÓ PER L’INCREMENT DE L’IBI 
URBÀ D’OLIVA.

Vista, novament, la proposta del Grup Socialista Municipal d’Oliva sobre l’assumpte de 
l’epígraf.

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

 Sra. Morell Gómez: “Aquest punt, i aquesta moció, estava en l’ordre del dia de la 
sessió  plenària  del  mes  de  març.  Vam decidir  deixar-la  sobre  la  mesa,  perquè 
s’aportaren els documents i els informes jurídics pertinents, perquè semblava que hi 
havia algun dubte sobre la legalitat o la viabilitat d’aquesta moció; i es va quedar 
sobre la mesa, amb el condicionant que es portara algun informe al respecte. En vore 
que se’ns dóna la documentació i no apareix cap informe jurídic  ho hem sol·licitat  
per registre d’entrada, perquè considerem que si hi ha cap dubte legal, el més normal 
és que tots els partits tinguen un informe que avale, o no, la seua viabilitat.”

 Sr. secretari: “Va quedar sobre la mesa, però no recorde que quedara sobre la mesa 
pendent d’un informe meu; però bé, el  puc fer ara mateix.  Jo entenc que aquest 
acord  requereix  la  tramitació  d’un  expedient  previ,  que  és  un  expedient  de 
modificació  de crèdits.  Aleshores,  el  ple  pot adoptar   un acord,  hui mateix,  que 
s’inicie un expedient de modificació de crèdits amb les finalitats que es preveuen 
ací. Però no aprovar-lo ara mateix sinó que s’hauria d’iniciar un expedient, igual que 
totes les modificacions  de crèdits,  han de tindre una exposició al  públic,  que ha 
d’haver un informe d’Intervenció, i una aprovació per l’òrgan competent. Aleshores, 
per la meua part no hi ha cap inconvenient que es prenga aqueix acord, que s’inicie 
l’expedient de modificació de crèdits, amb les tres finalitats aquestes que apareixen 
ací.”

 Sra. Morell Gómez: “Ho dic perquè en la sessió plenària van eixir alguns dubtes de 
l’Alcaldia respecte alguna legalitat, no sé si era alguna cosa del banc de la terra, o el 
tema del fraccionament. I com hi havia coses que s’havien quedat en l’aire, nosaltres 
vam proposar que ho deixàvem sobre la mesa, però que consideràvem que el més 
normal és que vinguera algun informe jurídic, o d’Intervenció, sempre que hi haja 
un problema, o un dubte sobre la viabilitat. No tinc problema si ho tirem endavant, 
però considera que el més normal, ja que es va plantejar un dubte de legalitat, que 
vinga acompanyat dels informes pertinents.”
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 Sr. secretari: “És que l’informe és aqueix; no és que s’ha de fer un informe, és que 
s’ha de tramitar un expedient;  i  ací podem acordar que s’inicie l’expedient,  amb 
l’exposició  al  públic,  els  informes  corresponents,  i  després  tornar  ací  perquè 
s’acorde. Seria un acord d’inici  d’expedient. Aleshores, la regidora, a la vista de 
l’acord del ple, hauria d’iniciar l’expedient de modificació de crèdit.”

 Sra. alcaldessa: “Al respecte, el Partit Popular hem de dir, des de l’Alcaldia tant en 
la  comissió  com en el  ple,  es  va  argumentar  en  la  part  expositiva  i  en  la  part 
dispositiva, que hi havia unes irregularitats, i de fet pense que el secretari, amb els 
arguments que va fer, va quedar molt clar. Que era una modificació pressupostària. 
El que no entenem és que a dia de hui no s’haja fet el que tocava fer. Perquè una 
modificació pressupostària es tracta de dotar de crèdit una partida per fer el que se 
sol·licita,  per  tant  la  modificació  comporta  tant  la  proposta  com  l’informe 
d’Intervenció, com la publicació en el BOP, perquè s’ha de sotmetre a l’exposició 
pública perquè qualsevol  persona puga fer qualsevol  tipus d’al·legacions.  A més 
d’una aprovació definitiva pel ple. La moció no té cabuda. Si s’aprova la moció 
estem aprovant una modificació pressupostària sense seguir els tràmits legals. I això 
és alguna cosa que jo pense que havia quedat molt  clar,  a més que com estava 
presentada, ja ho vam argumentar, i un pressupost no es parla mai de percentatges 
com parla aquesta moció sinó que contínuament estem parlant de xifres. Per tant, 
vostés al·legaran el que creguen. Pensàvem que al llarg d’aquest mes vostés haurien 
pogut portar una proposta, sol·licitar l’informe i haver seguit la tramitació pertinent, 
així com quantificar-la i dir com s’ha de finançar; de quines partides s’ha de reduir, 
o de quina previsió, si tenen vostés  previsions d’uns majors ingressos per destinar-
los a la proposta. O augmentar taxes. Pense que és una moció de vostés i l’han 
d’argumentar i fer la proposta.”

 Sra. Morell Gómez: “No vull obrir molt de debat, perquè en el plenari passat ja en 
vam  obrir.  Pel  que  fa  a  la  tramitació  pertinent,  si  haguera  convocat  Comissió 
d’Hisenda, que és el que pertocava aquest mes, i no hem tingut Comissió d’Hisenda, 
possiblement allí s’haurien solventat molts problemes que ara es presenten ací. Pel 
que fa a si és modificació pressupostària, era modificació, o era creació d’una nova 
partida,  nosaltres  en  cap  moment  vam elegir  si  a  o  be,  ho  deixem a  criteri  del 
govern; no anem a dir-los si volen fer modificació de crèdits, o si volen crear una 
partida.   El  que  consideren  convenient.  No  anem  a  limitar  res  que  els  puga 
condicionar;  al  contrari,  els  deixem  lliures  perquè  elegesquen  què  és  el  que 
consideren millor per poder fer.”

 Sra. alcaldessa:  “Mire, Sra. Morell, el mes passat va haver Comissió d’Hisenda. 
Totes les explicacions que jo vaig fer en el ple li les vaig fer a vosté en la comissió. 
Així i tot es van encabotar a votar-la favorablement perquè vinguera al plenari,. I ací 
en el plenari  jo pense que se li  va tornar a argumentar,  se li  va tornar a dir les  
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carències grandíssimes, i errors legals que patia la moció. Per part del secretari ja 
sap el que es va dir, perquè en aquell ple ja se li va dir el que tocava dir. El fet que  
aquest mes no haja hagut Comissió d’Hisenda jo pense que no és excusa perquè la 
feina  l’hauria  poguda  fer,  i  vosté  sap  massa  bé  per  què  no  ha  hagut  Comissió 
d’Hisenda. Per la mateixa raó que hui no tenim la interventora ací. Per tant, pense 
que  no  cal  parlar  més,  ni  excusar-se  que  no  ha  hagut  aquest  mes  Comissió 
d’Hisenda.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Només  per  finalitzar,  m’agradaria  dir-li  al  secretari,  per 
avançar, perquè no m’ho ha deixat clar, quan m’ha dit que podia fer-me l’informe 
jurídic ací davant de tots. Hi ha algun error legal perquè es vore i poder iniciar  
l’expedient pertinent? Hi ha cap error legal, cap carència de legalitat?”

 Sr. secretari: “No és que hi haja un error, és que s’ha de tramitar un expedient. I 
aquest acord no es pot prendre sense un expedient en què es vegen quines partides, 
perquè es parla si és de modificar una partida existent, o crear-ne una nova; és que 
també  seria  una  modificació  de  crèdits  per  crèdits  extraordinaris;  seria  una 
modificació de crèdits igual. L’acord que es pot prendre és que s’inicie l’expedient. 
No se’n pot prendre un altre.”

 Sra. alcaldessa: “A més a mi m’agradaria afegir-li, com que acaba de dir que vostés 
fan la proposta, però que siga el govern qui faça el que considere pertinent. No, Sra. 
Morell. Vosté tira la pedra, vosté ha de fer la proposta; la proposta ve conjuntament 
amb la moció, per tant, el vot del Partit Popular serà negatiu, perquè la moció no té 
cabuda, perquè si s’aprova la moció estem aprovant una modificació pressupostària 
sense seguir la tramitació legal; i pense que si volen portar-la, jo no sé la resta de 
grups què votaran, cadascú el que considere, però la proposta vosté no la pot tornar 
contra el govern. Serà de part del Partit Socialista, qui faça la proposta i el que ha de 
fer és quantificar-la i dir com s’ha de finançar. És molt fàcil llançar la moció i que la 
resta ho fem els altres. És una tasca que li ha de correspondre també a vostés, de 
quantificar-la i dir com s’ha de finançar. D’on s’han de reduir les despeses, de quins 
llocs,  de quines partides,  i  també la  previsió dels  majors  ingressos per  portar-la 
endavant. No pense que és només la feina de presentar-la, que la voten i traslladar-
la.  L’altra  feina  també li  correspondrà,  i  la  veritat  és  que  agraïts  tots  que puga 
reduir-los, portar-la endavant i que puga fer-se. I després de la feina de la proposta, 
per suposat que la interventora, des d’Intervenció, hi haurà un informe que també 
haurem de valorar.”

 Sr.  González  Martínez: “Jo  és  que  tinc  un  dubte.  Anem  a  votar  l’inici  de 
l’expedient. No la moció en si, sinó l’inici de l’expedient raonat en la moció; entenc 
que és el  que es porta a votació,  segons la intervenció o l’assessorament del Sr. 
secretari.”
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 Sr. secretari: “Si l’autora de la ponència està d’acord a rectificar-la, de forma que el 
que s’acorde ací siga l’expedient de la modificació de crèdits, amb les finalitat que 
apareixen ací, en les lletres a, b, i c, es votaria això. Podria insistir que es votara la 
proposta com la porta, a pesar de l’informe. Si accepta i la rectifica es pot rectificar, 
i es votaria això, que s’inicie l’expedient de modificació de crèdits.”

 Sr. González Martínez: “El nostre grup, Bloc-Compromís, desitjaria que o bé es 
votara l’inici de l’expedient, però  sobretot que tornara a quedar sobre la mesa, per a 
estudiar-ho i debatre-ho al si d’una comissió, amb les modificacions, amb el temps 
suficient i la calma suficient perquè tinguera millor enquadrament aquesta proposta, 
perquè nosaltres amb la finalitat estem a favor i per tant demanem això; o que es 
vote l’inici de l’expedient, o bé que es torne a deixar sobre la mesa perquè es puga 
debatre, o fer les modificacions oportunes en una futura Comissió d’Hisenda.”

 Sra. alcaldessa: “Pense que és una decisió de qui presenta la moció, de com volen 
fer-ho. Nosaltres ja hem argumentat, perquè pensem que no té cabuda com s’aprova, 
perquè  no  s’ha  seguit  el  procediment  que  pertoca.  I  també  dir  que  si  s’inicia 
l’expedient, el que vostés decidesquen, perfecte; però que la moció va lligada a la 
proposta, i a l’informe, la publicació en el BOP, i a l’exposició pública, i l’aprovació 
definitiva pel ple. Per tant, facen el que consideren però nosaltres considerem que la 
moció és molt  carent, i pel seu pes cau.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo és que la veritat comence a sorprendrem. Ens estem 
ajustant al que diu el secretari de l’ajuntament. Supose que vosté no voldrà saber 
més de lleis que el mateix secretari. No anem a anar-nos-en ni una com del que ens 
diga el secretari. Anem a votar allò que es puga votar legalment, que  és el que es 
tracta.  Per tant,  anem a votar l’inici  de l’expedient,  i  a partir  d’ahí ja  vorem on 
arribem; després arribarem a la pertinent Comissió d’Hisenda, es treballarà tot el 
que s’haja de treballar per arribar a una finalitat totalment legal i que es puga ajustar 
al que es pretén; però sense botar-nos la legalitat, que això ningú ho pretén ací, i  
estem ajustant-nos a les paraules del Sr. secretari. Per tant jo crec que no hi ha cap 
problema  de  votar  allò  que  està  proposant  el  mateix  secretari  de  l’ajuntament. 
Aqueixa és la qüestió i això és el que anem a fer, almenys jo pense que és el que 
anem a fer.”

 Sra.  alcaldessa: “Sr.  Salazar,  en  cap  moment  jo  pretenc  saber  més  que  el  Sr. 
secretari. En cap moment. Jo tinc una cosa molt clara que ja es va argumentar en la 
Comissió d’Hisenda.  Es va argumentar.  I de fet  mire si estava argumentat  en la 
Comissió d’Hisenda, i mire si estava argumentat ací en aquest ple, per favor, que la 
moció va quedar sobre al mesa, perquè de forma legal queia per tots els costats. De 
totes formes, vosté a mi no m’ha de convéncer del vot del Partit Popular, i de la 
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forma que s’han de fer les coses. Per tant, vote vosté el que considere que deu votar,  
i el Partit Popular vota el que considera que ha de votar. Vosté és un partit, nosaltres 
en som un altre.  Però jo considere que es vote el  que es vote,  s’ha de fer com 
pertoca. Per tant, si es vota l’inici,  es vota l’inici;  a mi em sembla perfecte. Em 
sembla perfecte que es propose, que es treballe, que s’informe, que es publique, que 
s’al·legue i que després torne al ple. Em sembla perfecte. Però això és alguna cosa 
que hem tingut un mes perquè es fera, i que no s’ha fet. Per tant pense que no era el  
Partit Popular a qui li tocava fer-ho, perquè és una moció del Partit Socialista. Per 
tant, a mi no intente esclarir-me  res perquè ho tinc molt clar. A partir d’ahí cadascú 
el que considere.”

 Sr. Fuster Mestre: “Jo no pretenc tampoc entrar en un altre debat estèril, com molts 
que es produeixen desgraciadament en aquest ajuntament. Recorde perfectament que 
la moció es queda sobre la mesa, perquè el Sr. secretari i la Sra. interventora tenen 
dubtes  sobre  la  legalitat.  Vosté  ho  confirma  amb  dues  paraules  concloents. 
Carències legals, i li acaba de dir al Sr. Salazar que de forma legal cau per tots els  
seus costats. Per això, el nostre grup demana un informe jurídic, i per això està el Sr. 
secretari  ací,  la  Sra.  interventora,  per  esclarir-nos  aqueixa  il·legalitat  que 
suposadament queda en dubte en el plenari. I ja està. No hem demanat absolutament 
res més. Fins que no estiga l’informe del Sr. secretari  entendrà que nosaltres no 
podem prendre una posició. Que ara ens comenta i ens diu que s’obri una altra porta, 
que és la modificació de crèdits, doncs ho farem, si entra dins de la legalitat.  Si 
vosté ara ací ens diu que no, no ho farem. Però recorde, i li torne a repetir que va ser  
precisament vosté i la Sra. interventora que tenien dubtes al respecte; i nosaltres, no 
teníem cap pressa, i vam dir que es quedara sobre la mesa; mirem-ho amb temps i en 
forma; i per això hem demanat un informe jurídic que no se’ns ha portat. I ja està; i 
si volen que es quede una vegada més sobre la mesa, nosaltres tampoc tenim cap 
problema; que es quede una vegada més sobre la mesa. Però volem els informes, 
tant del Sr.  secretari,  com de la Sra.  interventora,  per fer les propostes que està 
comentant la Sra. alcaldessa. I ja està. És més fàcil. És simplement així de fàcil”

 Sra. alcaldessa: “Sr. Fuster, jo vaig explicar molt bé, i torne a repetir, tant en la 
Comissió d’Hisenda com en aquest plenari, que hi havia moltíssimes carències, en la 
part expositiva,  en primer lloc la Sra. Ana Morell deia que un partit,  que no pot 
aprovar,  deia  que  aprovava  un  partit  un  Reial  Decret;  i  jo  li  deia  que  no,  que 
l’aprovava  el  govern  de  l’estat.  Eren  les  carències,  i  li  les  torne  a  repetir.  Que 
havíem  paralitzat  el  PACTSAFOR;  no  perdone,  perquè   sabia  que  el  pla  de 
contractació  del  Reial  Decret  ho  impossibilitava.  En  tercer  lloc,  diu  que 
l’administració  es  dissenye  un  pla  d’ocupació  local  amb  la  dotació  econòmica 
derivada d’aquest increment de l’IBI urbà; sabia, i li vaig dir en aquell moment que 
acabàvem  d’aprovar  un  pla  d’ajust.  Això  en  la  part  expositiva.  I  en  la  part 
dispositiva,  la  creació  d’una  partida  econòmica  a  càrrec  dels  pressupostos 
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municipals, amb dotació econòmica, li demanàvem per favor que ja que vosté ho té 
tot previst, que ens diguera els capítols. I de fet, si  l’informe jurídic el Sr. secretari  
no l’ha fet, és perquè vostés el van demanar ahir. O siga l’haurien pogut demanar 
l’endemà del plenari; han tingut un mes. Per tant, ací jo pense que no s’ha d’acusar 
ningú. Hui fa un mes  pràcticament de ple a ple, i aqueix informe crec que l’han 
demanat vostés ahir; no?  El secretari ho ha dit, un dia; no podia fer l’informe. Per 
tant, si no passa res, si nosaltres estem totalment d’acord, vostés poden fer el que 
consideren, però s’ha de fer en temps i forma. I hem tingut un temps per davant per 
treballar-ho i ho haurien pogut portar amb moltíssima feina avançada, després d’un 
mes. No passa res. Ara, si no va quedar prou clar, vostés van demanar l’informe 
ahir, l’informe no està fet i volen que iniciem, ací cadascú agarra i es vota i no passa 
res; i no entrem en més debat com hem dit;  però jo pense que les coses han de 
quedar  esclarides.  I  si  estan esclarides  en aquest  moment procedim a la  votació 
cadascú que vote el que considere."

 Sr. Fuster Mestre: “Una qüestió. Nosaltres demanem ahir recordant al govern, i 
recordant al Sr. secretari que hi ha pendent un informe, compromés ací en el saló de 
plenaris, del mes passat. No demanem l’informe. Demanem l’informe recordant que 
hi ha un compromís que no s’ha complit. És una llàstima que no tinguem l’acta del 
passat plenari  per recordar quins són els compromisos que es van adquirir  ací.  I 
torne a repetir, nosaltres no tenim cap problema, en absolut, que una vegada més, 
per segona vegada es quede sobre la mesa. Però sí que necessitem, i entendrà vosté 
que això és correcte, que necessitem els informes pertinents per decidir el que siga 
més convenient per a aquest ajuntament.”

 Sra. alcaldessa: “Però que li torne a repetir, ja està cansino l’assumpte. Allò ho va 
explicar el Sr. secretari en el moment. No intentem divagar més. I no es va demanar 
cap informe; i la pena és que el tècnic corresponent no haja pogut tindre l’acta; però 
jo pense que el Sr. secretari ho va deixar molt clar; i en cap moment vostés van 
demanar un informe, que es fera cap informe.  Pense que el  Sr. secretari  pot dir 
alguna cosa. Es va informar, i vostés no van demanar cap informe. De totes formes, 
si  el  van  demanar  l’haurien  pogut  demanar  com tocava,  i  no  esperar-se  al  dia 
d’abans a vore què és el que passava de vore la moció en l’ordre del dia, una moció  
que havia quedat sobre la mesa, i era precís que tornara a anar. De tota forma, ja 
està; no passa res.”

 Sr. González Martínez: “No vaig a entrar en aqueix debat; jo crec que la nostra 
proposta,  la  del Bloc-Compromís ha quedat  molt  clara,  o que es quede sobre la 
mesa, o inici de l’expedient, perquè precisament  aquest debat que estem tenint ací 
ens hauria agradat tindre’l en una Comissió d’Hisenda. Només advertir una cosa, de 
la  complexitat  de  tractar  aquestos  temes  amb  un  pressupost  prorrogat;  i  vull 
recordar-ho  especialment.  Aquestos  temes  serien  molt  més  fàcils  de  tractar, 
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suplements  de  crèdits,  modificacions,  propostes  en  definitiva,  si  estiguérem 
treballant,  aquest  ajuntament,  amb un pressupost  real,  de l’any.  Estem treballant 
amb un pressupost, de 2012 efectivament,  però és el prorrogat de 2001, tot sabent 
que hi ha un muntó de modificacions pressupostàries que han de vindre; com per 
exemple  l’augment  del  10%  de  l’IBI  que  ens  va  imposar  l’estat,  i  altres 
modificacions;  i  és una advertència  que li  faig,  o un prec,  agarre-ho com vulga, 
necessitem el nou pressupost. Necessitem aqueix pressupost que havia de vindre a 
finals  de  març,  precisament  perquè  aquestes  coses  es  puguen  debatre  sobre  un 
document que siga el que ha de ser.  I no un document que siga el de l’any passat 
prorrogat.”

 Sra. alcaldessa: “A vore, això m’agradaria contestar-li Sr. González; perquè vosté 
que va de prudent i que parla molt amb la Sra. interventora, no li ha dit per què no es 
pot portar el pressupost? Jo pense que nosaltres que som els qui estem treballant, ens 
hauria  agradat  haver-lo  portat  ja;  i  que tos els  qui estem per treballar  pel poble 
hauríem  treballat  amb  els  pressupostos.  És  qüestió  de  prudència;  qüestió  de 
prudència i d’assessorament de la interventora. Vosté sap que vam aprovar un pla 
d’ajust.  Vosté  sap  que els  proveïdors  estan aportant  qui  vulga  ajustar-se al  pla 
d’ajust. I vosté sap que encara no s’han pronunciat tots els qui volen acollir-se; ni 
tan sols, bé que ara en aquest moment ja s’ha tancat el termini, ja sabem els qui 
s’acolliran; però el que nio se sap, perquè el govern no es pronunciarà fins el mes de 
maig, qui són els qui entren. Per tant, quin pressupost vols que portem. S’ha de ser 
prudent, no? Quin pressupost vol que portem. Vosté ha parlat amb la interventora i 
li  ha dit  per  què no es pot  portar?  Doncs li  ho estic  dient  jo.  Quan sabrem els 
proveïdors  que  s’han  acollit  sabrem  el  que  s’ha  d’incloure  i  allò  que  no  s’ha 
d’incloure; en aquest moment no es pot saber; i treballant, s’està treballant. I no els 
hem passat la documentació pertinent perquè se’ls treballen vostés també, perquè 
pense que també els correspon, perquè la interventora ens ha aconsellat que està tot 
ballant moltíssim. Fins que no tinguem des de l’estat saber aqueixos proveïdors que 
s’han acollit, i saber què és el que s’ha d’incloure i no incloure en els pressupostos. 
Per tant, sembla mentida que diga ara ací i llance això dels pressupostos.”

 Sr.  González  Martínez: “Molt  curtet,  perquè  no  s’acabarà  mai.  Li  demane 
prudència en les seues declaracions. Vostés són els qui van dir que a finals de març, 
com a molt, tindríem un nou pressupost. No sabia vosté tot això? Hi ha comissions 
informatives i es pot informar. Ací són molts els portaveus municipals que al llarg 
de  l’any  estan  demanant  el  nou pressupost  municipal.  I  vosté  ara  em ve   amb 
aqueixes explicacions que jo li agraesc. Molt bé. Però en qualsevol cas, li demane 
aqueixa prudència també en les seues declaracions. I li recorde que estem en el tema 
de la moció.”
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 Sra. alcaldessa: “Sabia vosté que anava a fer-se un pla d’ajust? Jo pense que no. 
Per tant, està molt fora de lloc. Es va presentar la liquidació. Es pensava i s’havia de 
presentar   el  pressupost  al  mes següent,  i  va i  resulta  que se’ns intercala  el  pla 
d’ajust. Per tant, jo no sé de què estem parlant ací. Jo no sé quin pressupost volia 
que portàrem, Liquidació del pressupost. Es presenta. Se’ns cola el pla d’ajust. I ara 
el  fet  de no tindre  en cara  la  resolució de qui  s’ha acollit  i  que és el  que hem 
d’incloure i no hem d’incloure en el pressupost, pels proveïdors. Per tant, jo pense 
que està molt fora de lloc tot el que s’està parlant i dient.  Ara, si vosté vol que 
portem un pressupost d’aqueixos un poc fantasmes, la interventora considera que 
per prudència no s’ha de fer això. No podem passar-nos la resta de l’any que queda 
fent modificacions pressupostàries. No és el que toca; no és seriós i no és prudent. I 
si els sembla, procedim a votar la moció.”

 Sra. Morell Gómez: “Hem decidit deixar-la una segona vegada sobre la mesa, si 
sembla bé a tot el món. Considerem que els informes són necessaris, d’intervenció i 
del secretari, i esperem que el més aviat possible, al si de la Comissió d’Hisenda es 
tracte la moció, amb els informes escaients. Espere que aquesta vegada quede clar 
en aquest plenari, perquè no es pose en dubte que en l’altre no es van requerir els 
informes pertinents. Espere que el govern agarre aqueix compromís, i no haver de 
demanar-ho per  registre  d’entrada;  en  la  pròxima Comissió d’Hisenda tindre  els 
informes escaients.”

 Sr. secretari: “Jo crec que he informat, ho acabe d’informar quin és el procediment 
que s’ha de seguir.  És  que no n’hi  ha més informe.  Almenys de Secretaria.  Ha 
d’haver un informe d’Intervenció, que ha d’estar en l’expedient de la modificació de 
crèdits. Es pot informar per escrit o es pot informar durant la sessió. Jo crec que està 
suficientment  informat  per  poder  prendre  una  decisió;  però no perquè no estiga 
informat. Vosté  decideix deixar-ho sobre la mesa, és lliure de deixar-ho sobre la 
mesa,  però  el  que  no  entenc;  em ratifique  que  açò  està  suficientment  informat 
perquè es prenga una decisió.”

 Sra. Morell Gómez: “És que jo crec que no està suficientment informat, quan la 
Sra.  alcaldessa  està  dient  que  hi  ha  il·legalitats.  Jo  crec  que  el  secretari  haurà 
d’informar si hi ha il·legalitats, que és el que ens preocupa. No volem votar alguna 
cosa que siga il·legal. La Sra. alcaldessa ha dit que ahí apareix Partit Popular i per 
això és il·legal; no sé què més d’alguna il·legalitat que diu que apareix per ahí,  i jo 
com que no entenc de lleis, no sóc advocada, doncs necessite un informe jurídic que 
em diga  que  és  legal.  És  legal,  no  és  legal,  hi  ha  cap  il·legalitat  que  es  puga 
solventar, o no? Jo no sóc advocada i no ho sé; però la Sra. alcaldessa sembla que sí 
que ho sap; aleshores per això jo demane un informe jurídic del Sr. secretari que em 
diga si hi ha il·legalitats, o no, per al moment de tots els partits anar a votar, saber si 
estem votant alguna cosa legal o il·legal. És l’única cosa que demanem. Si vosté ara 
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ho  dóna  per  informat  és  perquè  troba  que  no  hi  ha  il·legalitats.  Per  això,  per 
prudència, que tant es parla ací, ho deixem sobre la mesa i en la pròxima  Comissió 
d’Hisenda que hi haja un informe jurídic respecte a la legalitat de la moció. Ja no 
estem demanant  més,  i  no vull  que  s’allargue  més.  O deixem per  a  la  pròxima 
Comissió d’Hisenda.”

 Sra. alcaldessa: “Bé, hauríem pogut avançar-ho més, però no passa res; si vostés el 
que necessiten són les paraules del Sr. secretari per escrit, les tindran; però bé, jo 
pense que amb les paraules que ha dit el Sr. secretari ja ha quedat prou al descobert.  
El mateix que ha dit de forma oral, ho dirà de forma escrita. Hem perdut un mes, i jo 
pense que ja que de forma oral els ha dit com han de fer el procediment, poden 
començar a treballar i en la primera sessió d’Hisenda que fem tindre ja documents 
per la seua part, una proposta feta i poder treballar-la tots. Per tant, queda novament 
sobre la mesa.”

El Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda deixar l’assumpte sobre la mesa.

6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1155/12, DE LA 
REMODELACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE MEMBRES DE LA JUNTA DE 
PORTAVEUS 

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 1155/12, que és del següent tenor literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 895/12

Aquesta Alcaldia, mitjançant Resolució núm. 2742/11, d’11 de juliol de 2011, va nomenar els 
portaveus d’aquest ajuntament.

A conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Juan Francisco Pi Aparici, de la qual 
va prendre coneixement el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que va tindre lloc el  
passat 10 de febrer d’enguany, es fa necessari remodelar la composició dels membres d’aqueix 
òrgan municipal.

D’acord amb el que disposen els articles 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova  
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC
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Primer.- La Junta de Portaveus queda constituïda de la següent forma:

Presidència: Sra. alcaldessa, Maria Consuelo Escrivá Herraiz
Membres: Sr. José Jesús Aparisi Romero, portaveu del Grup Partit Popular (suplent Sra.  

Teresa Gascón Escrivá).
Sra. Ana Maria Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal d’Oliva 
(suplent Sr. Salvador Fuster Mestre)
Sr. David González Martínez, portaveu del Grup Bloc – Compromís (suplent 
Sr. Vicent Canet Llidó)
Sr. Blai Peiró Sanchis, portaveu del Grup Projecte Oliva (suplent Sra. Yolanda 
Pastor Bolo)
Sr. José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Gent d’Oliva.

Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que  
es realitze.
 
Oliva, 11 d’abril de 2012. L’alcaldessa. Rubricat.”

7.  DONAR  COMPTE  DE  LA  PROPOSTAD’ALCALDIA  EN  RELACIÓ  AL 
PACTE INDIVIDUAL SERVEI GRUA MUNICIPAL

Sra. alcaldessa: “Abans d’entrar en aquest assumpte s’ha de votar la ratificació de la 
inclusió en l’ordre de dia, ja que es va signar després d’haver fet la comissió i perquè el 
fet de donar compte de la proposta és una cosa que venia de darrere. Però anem a seguir 
el procediment, i si els sembla oportú es ratifica la inclusió en l’ordre del dia.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar la inclusió de l’assumpte dins de 
l’ordre del dia de la convocatòria.

Com a conseqüència de la implantació de un nou sistema de treball en la prestació del 
servei de la grua municipal, que suposa la modificació de les condicions de treball de 2 
empleats  públics,  en  el  sentit  que  l’horari  efectiu  de  treball  ordinari  serà  per  les 
vesprades  en horari de 14 a 21 hores, a més a més de la localització per a treballar en 
casos de necessitat i en dies festius i caps de setmana (dissabtes i diumenges).

Per l’Alcaldia s’ha procedit a subscriure un pacte individual amb dos empleats públics, 
per tal que es facen càrrec del servei de la grua municipal en l’horari especificat i durant 
el període de l’1 d’abril de 2012 i  fins que es pose en funcionament la Ciutat  dels 
Transport o es modifiquen les condicions en l’organització del treball i en tot cas fins el 
31/12/2012, pondent-se prorrogar prèvia negociació.
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En quant  a les  condicions  econòmiques  queden establertes  de la  següent  forma:  La 
retribució  a  percebre  en  el  nou  sistema  de  treball,  comportarà  la  percepció  dels 
complements de turnicitat M/V, quantificat en 10% sobre el sou, equivalent a 799.- € 
anuals i el complement de festivitat per import anuals de  778,85.-€ que correspon a 26 
diumenges i 7 dies festius treballats o disponibles anuals. Així mateix es percebrà en 
concepte  de  productivitat  un  import  anual  de  2.022,15.-  €.  a  l’objecte  de  retribuir 
l’especial rendiment, l’activitat extraordinària , així com el interès i iniciativa en que 
desenvolupen el treball.

Aquestes  percepcions  seran  compatibles  amb  les  que  en  l’actualitat  perceben  per 
brigada de festes b.

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

VUITÉ.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  D’ALCALDIA  DES  DE  L’ÚLTIMA 
SESSIÓ PLENÀRIA.

El Sr. secretari dóna compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia, del núm. 0964 al 
1.339, que en extracte són els següents:

 Decret núm. 964 Concedir a TRANSOLIVA 2011 SL llicència per a l'ocupació de la via  
pública en C/ Alcalde Juan Sancho, 14.

 Decret  núm.  965  Concedir  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA, 
llicència per a l'ocupació de la via pública en C/ Salvador Mestre Parra, 16-18.

 Decret núm. 966 Establir serveis mínims per al dia 29 de març durant la jornada de vaga

 Decret núm.  967 Concedir a Dª JOSEFA ELVIRA NAVARRO ESCRIVA llicència de 
segona ocupació en C/ Niño, 50.

 Decret núm.  968 Concedir  a Dª.  MILANIS DEL VALLE PRIETO llicència de segona 
ocupació en C/ Alejandro Cardona, 16-2-.

 Decret  núm.  969  Autoritzar  a  la  GERMANDAT  DE  NOSTRA  SENYORA  DELS 
DOLORS per a la celebració de les activitats sol·licitades per a l'1 d'abril.

 Decret núm.  970 Concedir l'autorització al Sr. SALVADOR CERVERA CALATAYUD 
per a la venda no sedentària de tèxtil al lloc de venda núm. 35 del Mercat dels Divendres,  
amb validesa fins al 31/12/12.

 Decret núm. 971 No admetre a tràmit la petició d'inici del procediment de responsabilitat 
patrimonial 07/12 formulada per D. VICENTE FERRER PEREZ.

 Decret  núm.  972 Aprovar  l'autoliquidació de 26/3/12 i  ordenar el  pagament de 239,45 
euros  a  la  DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA-  BOP per  la  inserció  d'edicte 
referent a la "llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la provisió de tres places  
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de peó".

 Decret  núm.  973  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  Dª 
BALBINA YOVANA BARBER IBIZA.

 Decret  núm.  974  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
RAFAEL MARIN HERNANDEZ.

 Decret  núm.  975  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
RUBEN ANGEL SANCHEZ.

 Decret  núm.  976  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  Dª.  
NICOLETA CIRJAN GINA.

 Decret núm. 977 Aprovar 42 liquidacions de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa 
Urbana per import total de 42.299,35 euros.

 Decret núm. 978 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor del 
expedients de D. JUAN LOPEZ SORIANO i altres.

 Decret núm. 979 Concedir a D. SALVADOR MENA JORDA llicència de gual de 3 m en 
C/ Manuel de Falla, 5- V019/2012.

 Decret núm. 980 Concedir a D. ENRIQUETA PIZARRO JORDA llicència de gual de 3 m 
en C/ Francesc Ferrer i Pastor, 28.

 Decret núm. 981 Concedir a D. JOSE CEBRIAN MARTINEZ llicència de gual de 4 m en 
C/ Guillem de Castro, 12.

 Decret  núm.  982  Desestimar  la  petició  d'indemnització  formulada  per  Dª  ANTONIA 
CARRÓ CARDONA en expedient de Responsabilitat Patrimonial 26/11.

 Decret núm.  983 Concedir a D. MICHAL KUZMA llicència per a l'ocupació de la via 
pública en C/ Santa Ana, 26.

 Decret  núm.  984  Concedir  a  D.  JOSE  ANTONIO  ARACIL  JORDA  llicència  per  a 
l'ocupació de la via pública en C/ Gabriel Miró, 12.

 Decret  núm.  985  Concedir  a  D.  JOSE  ANTOINO  ARACIL  JORDA  llicència  per  a 
l'ocupació de la via pública en C/ Verge dels Àngels, 3.

 Decret núm.  986 Concedir a D. TRANSOLIVA SL llicència per a l'ocupació de la via 
pública en C/ Alcalde Juan Sancho, 14.

 Decret  núm.  987 Adjudicar  el  contracte  menor  de prestació del  servei  de  Salvament  i 
Socorrisme  a  la  platja  d'Oliva  a  favor  de  L'ASSEMBLEA  LOCAL  DE  CREU  ROJA 
ESPANYOLA A OLIVA.

 Decret  núm.  988  Sotmetre  l'expedient  LA003/2012  de  VIRAUTO  SC  a  informació 
pública.

 Decret núm. 989 Aprovar la liquidació definitiva de les taxes corresponents a la llicència 
d'obertura de AUTO-ESCUELA ANVI per import de 55 euros.

 Decret núm. 990 Autoritzar la instal·lació de l'activitat de "Centre de tractaments estètics" 
de Dª JOSEFA TORRES ESCOTO.
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 Decret  núm.  991  Concedir  llicència  ambiental  a  "Agència  de  transports"  de 
COOPERATIVA SINDICAL OLIVENSE DE TRANSPORTES (COSOTRANS).

 Decret  núm.  992  Concedir  llicència  ambiental  de  "Aparcament  privat  de  vehicles"  de 
CDAD PROPIETARIOS GARAJE MESTRE CHAPI.

 Decret núm. 993 Concedir la llicència ambiental de "Aparcament de vehicles al aire lliure" 
a KIKOTUR SL.

 Decret  núm.  994  Aprovar  la  nòmina  del  personal  al  servei  d'aquest  Ajuntament 
corresponent al mes de març de 2012.

 Decret núm. 995 Acceptar la subvenció de 1000 euros atorgada per l'Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, a l'Ajuntament d'Oliva per al POEFESTA 2012.

 Decret  núm.  996  Aprovar  l'expedient  núm.  T/04/2012  de  modificacions  de  crèdit 
mitjançant transferències.

 Decret  núm.  997  Aprovar  la  certificació  núm.  3  de  ALESA  PROYECTOS  Y 
CONTRATAS SA de l'obra "Xarxa de Col·lectors pluvials i ampliació de voreres Fase III- 
Ctra. Raconada de les Ermites", per import de 38.500,69 euros.

 Decret núm. 998 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2011 al Moviment Júnior EL FOSSAR, per import de 800,00 euros.

 Decret núm. 999 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2011 a la Junta Central de Germandats de Setmana Santa d'Oliva, per import de 
9.547,00 euros.

 Decret núm. 1000 Acceptar la proposta de la Policia Local per a la realització dels controls 
preventius d'alcoholèmia el dia 31 de març.

 Decret  núm.  1001  Aprovar  la  imposició  a  D.  JUAN DE LA FE GARCIA de  sanció 
econòmica per infracció urbanística. EXP. SANCIONADOR 110/06.

 Decret núm. 1002 Aprovar la imposició a Dª CONSUELO PASCUAL SENDRA de sanció 
econòmica per infracció urbanística. EXP. SANCIONADOR 88/08.

 Decret núm. 1003 Requeriment a Dª Mª INES MATA LEON de l'import dels treballs de 
restitució de la vorera objecte de l'Ordre d'Execució 230/2010.

 Decret núm.  1004 Incoació d'expedient de Restauració de la Legalitat Urbanística núm. 
094/06

 Decret núm.  1005 Incoació d'expedient de Restauració de la Legalitat Urbanística núm. 
45/08

 Decret núm. 1006 Incoació exp. Restauració de la Legalitat Urbanística 000019/2012-ERU

 Decret núm.  1007 Incoació d'expedient de Restauració de la Legalitat Urbanística núm. 
00020/2012-ERU

 Decret núm. 1008 Concessió de llicència urbanística a ANA MARIA TERCERO IBIZA. 
EXP. NÚM. 0000276/2011-OME

 Decret  núm.  1009 Concessió de llicència  urbanística  a  TRANSOLIVA 2011 SL EXP. 
000044/2012-OME
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 Decret  núm.  1010  Concessió  de  llicència  urbanística  a  MARIA  ISABEL  LLORCA 
NADAL. EXP. NÚM. 000036/2012-OME

 Decret  núm.  1011  Concessió  de  llicència  urbanística  a  VERTYDECOR  INNOVA SL 
EXP. NÚM. 0000026/2012-OME

 Decret núm.  1012 Denegació de llicència de segregació de parcel·la a SERGI MARTI 
TORRES en representació de BMA RECOLZAMENT DIRECTIU D'EMPRESES SLL

 Decret núm. 1013 Desestimació de recurs de reposició interposat per MARIA NAVARRO 
LLACER contra resolució d'alcaldia 4453/11 en Exp. Responsabilitat Patrimonial 24/11

 Decret  núm.  1014  Desestimació  de  petició  d'indemnització  a  ALEJANDRO  FERRER 
MONTANER. Exp. Responsabilitat Patrimonial 29/11

 Decret núm. 1015 Reconeixement del dret a la devolució d'ingrés indegut corresponent a 
errada en compte de titularitat mpal d’EMILIO GARCIA THOMASSEN

 Decret núm. 1016 Reconeixement del dret a la devolució d'ingrés indegut corresponent a 
errada en compte de titularitat mpal d’EMILIO GARCIA CRIENEN

 Decret  núm.  1017 Concessió d'autorització  a  ANDRES MORENOSERRANO per  a  la 
venda de palmes en el porxe del mercat dia 30/03/2012

 Decret núm.  1018 Concessió d'autorització a TAMARA MORENO SERRANO per a la 
venda de palmes en el porxe del mercat dia 30/03/2012

 Decret núm. 1019 Concessió d'autorització a JOSE CLIMENT PLAZA per a a la venda de 
palmes en el porxe del Mercat Mpal dia 30/03/2012

 Decret  núm.  1020  Concessió  d'autorització  a  ANDREA  MEMORIA  SERRANO 
BELMONTE per a la venda de palmes en el porxe del Mercat Mpal dia 30/03/2012

 Decret núm. 1021 Concessió d'autorització a ANA CASTRO VARGAS per a la venda de 
palmes en el porxe del Mercat Mpal dia 30/03/2012

 Decret núm.  1022 Concessió d'autorització a SALVADOR PAU GONZALEZ per a la 
venda de xurros en Aigües Mortes del 05/ al 09 d'abril

 Decret  núm.  1023  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  016/2012  per  import  de 
63.972,97 euros

 Decret núm. 1024 Aprovació de la relació núm. 17/2012 R per import de 178.916,44€

 Decret núm.  1025 Reconeixement de l'obligació de 54.461,12€ a la mercantil GESTION 
SALUD Y DEPORTES SLU

 Decret  núm.  1026  Aprovació  de  l'expedició  del  manament  a  justificar  a  ANDRES 
SANCHEZ GAMEZ per import de 210 euros

 Decret núm.  1027 Aprovació de la factura corresponent a serveis ADSL per import de 
157,22 euros

 Decret núm. 1028 Aprovació del compte justificatiu presentat per la directora de l'Escola 
Infantil Mpal Rosa Maria Mestre Morera per l 'import de 269,60€

 Decret  núm.  1029  Aprovació  de  la  devolució  de  la  fiança  dipositada  per 
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CONSTRUCCIONES  BARSAN  CB corresponent  a  a  obres  de  reforma  del  frontó  del 
poliesportiu mpal per import de 480,33€

 Decret núm. 1030 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
VANAGAS VALDEMARAS. EXP. 2001000061718

 Decret núm. 1031 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MARZOUG SELLAM EXPT. 20010000061696

 Decret núm. 1032 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
WAHIBI ABDELWAHED EXPT. 2001000061709

 Decret núm. 1033 Declaració de desistiment en la llicència d'ocupació de la via pública de 
ALTAMAR MEDITERRANEA SL

 Decret núm. 1034 Declaració de desistiment en exp. d'ocupació de la via de VERTICAL 
CB

 Decret  núm.  1035  Declaració  de  desistiment  en  exp.  d'ocupació  de  la  via  pública  de 
VERTICAL CB

 Decret núm. 1036 Autorització a PERPETUO GONZALEZ MONTES per a la instal·lació 
d'un tobogan inflable i llits elàstics de l'1 al 8 d'abril al Parc de l'estació

 Decret núm. 1037 Requeriment a ASEN DOHEN SPASOV l'inici dels tràmits oportuns per 
a la legalització de l'activitat en Ctra Pego 86

 Decret núm. 1038 Declaració de la finalització del procediment de concessió de llicència 
mpal  d'obertura  de  activitat  exp.  C218/2002  de  FRANCISCO  ANTONIO  SANCHIS 
MORATO

 Decret  núm.  1039  Concessió  d'autorització  a  JUAN ALFONSO VALERO MATEOS-
APARICIO ocupació de la via pública amb taules i cadires en Bar Alfonso

 Decret  núm.  1040 Reconeixement  de la  pròrroga de l’autorizació d’ocupació de la via 
pública amb cadires i taules a Mª ROSARIO TRECU URBIETA Pub Arroba

 Decret  núm.  1041 Reconeixement  de la  pròrroga de l’autorizació d’ocupació de la via 
pública amb cadires i taules a GABRIEL BENEYTO GARCIA EN BAR GABRIEL'S

 Decret  núm.  1042 Reconeixement  de la  pròrroga de l’autorizació d’ocupació de la via 
pública amb cadires i taules a HARPER & HARRINGTON CB en Bar Magnums

 Decret  núm.  1043 Reconeixement  de la  pròrroga de l’autorizació d’ocupació de la via 
pública amb cadires i taules a DIANA IVANOVA HRISTOVA Bar Molino

 Decret  núm.  1044 Reconeixement  de la  pròrroga de l’autorizació d’ocupació de la via 
pública amb cadires i taules a JEREDIC CB Restaurant Moby Dick

 Decret  núm.  1045 Reconeixement  de la  pròrroga de l’autorizació d’ocupació de la via 
pública amb cadires i taules a MILAGROS MOLLA MIÑANA. Café bar L'Estació

 Decret  núm.  1046 Reconeixement  de la  pròrroga de l’autorizació d’ocupació de la via 
pública amb cadires i taules a HELADOS LA IBENSE SL

 Decret  núm.  1047 Reconeixement  de la  pròrroga de l’autorizació d’ocupació de la via 
pública amb cadires i taules a SUSAN FRANCES VALERIANI Café bar Amigos
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 Decret  núm.  1048 Reconeixement  de la  pròrroga de l’autorizació d’ocupació de la via 
pública amb cadires i taules a EMILIO BRIZ MELERO Bar Emilio

 Decret  núm.  1049 Reconeixement  de la  pròrroga de l’autorizació d’ocupació de la via 
pública amb cadires i taules LA NANETA CB en Scirocco

 Decret  núm.  1050 Reconeixement  de la  pròrroga de l’autorizació d’ocupació de la via 
pública amb cadires i taules a MARIA ANTONIA GARCIA LLECHES Bar La Cassola

 Decret núm.  1051 Admissió de la renúncia de J.  SEBASTIA ESTELA CLIMENT a la 
percepció en nòmina de la indemnització corresponent a assistència a proves selectives de 2 
places de netejadors

 Decret núm. 1052 Concessió a SEBASTIAN CAMPOS RODRIGUEZ llicència de primera 
ocupació Exp. 000008/2012-LO

 Decret núm. 1053 Aprovació de la liquidació definitiva corresponent a Exp. LTIU 88/08 de 
CONSUELO PASCUALSENDRA

 Decret núm. 1054 Concessió a DOLORES LUCAS MUÑOZ llicència de segona ocupació 
Exp. 000024/2012-LO

 Decret  núm.  1055  Adjudicació  del  contracte  menor  de  prestació  de  serveis  per  a  la 
elaboració  de  l'estudi  de  inundabilitat  del  terme  mpal  a  favor  de  TECTNICA 
YPROYECTOS SA (TYPSA)

 Decret  núm.  1056  Aprovar  el  compte  justificatiu  presentat  per  la  Sra.  Alcaldessa  Dª 
MARIA CONSUELO ESCRIVÀ HERRÁIZ, acreditat pels justificants de la despesa.

 Decret  núm.  1057  Aprovar  la  deducció,  en  la  nòmina  del  mes  d'abril  de  2012,  de  la 
retribució salarial corresponent al dia 29 de març, de 40 funcionaris que secundaren la vaga.

 Decret núm.  1058 Estimar el recurs de reposició presentat per la Sra. JULIA EULALIA 
BALLESTEROS GARCIA, en l'expedient de vehicles abandonats.

 Decret  núm.  1059  Sotmetre  a  informació  pública  l'expedient  de  l'activitat:  BAR-
CAFETERIA, en C/ Santa Cecília núm. 51, sol·licitant: SR. JOSE ANTONIO GILABERT 
COSTA

 Decret núm.  1060 Atorgament de poders generals de representació processal a favor de 
diversos lletrats i procuradors.

 Decret núm.  1061 Procedir a l'arxiu de l'expedient instruït a nom del Sr. FRANCISCO 
ENRIQUE BENEYTO GREGORI.

 Decret núm. 1062 Desestimar la petició formulada per el Sr. MARIANO CHORT, sobre 
instal·lació d’un parc d'atraccions inflable.

 Decret  núm.  1063  Aprovar  i  ordenar  el  pagament  als  membres  del  Tribunal  per  a  la 
provisió definitiva del lloc de treball de Cap del Departament de Serveis Socials.

 Decret núm. 1064 Aprovació de la liquidació definitiva a JUAN DE LA FE GARCIA en 
Exp. LTIU Rc110/06

 Decret núm. 1065 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat  
urbanística Exp. 145/09 de VICTORIA COSTA PEREZ
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 Decret núm. 1066 Denegació de la petició de SANTIAGO CALATAYUD CLIMENT de 
període especial d'ocupació per al xiringuito núm. 10 per a l'any 2012

 Decret núm. 1067 Adjudicació a ALL GOLF SA la instal·lació i explotació de xiringuito 
entitat núm. 26

 Decret núm. 1068 Adjudicació a ALL GOLF SA la instal·lació i explotació d'hamaques i 
tendals entitat núm. 27

 Decret núm. 1069 Adjudicació a ALL GOLF SA la instal·lació i explotació de entitat núm. 
28 de serveis de temporada tipus "massatges"

 Decret  núm.  1070  Adjudicació  a  JOSE  IGNACIO  TAPIA  LOPEZ  la  instal·lació  i 
explotació de l'entitat núm. 9 Escola de Vela Estiu 2012

 Decret  núm.  1071  Adjudicació  a  JOSE  IGNACIO  TAPIA  LOPEZ  la  instal·lació  i 
explotació de TENDALS I HAMAQUES. Entitat núm. 8

 Decret núm.  1072 Aprovació de nomenament com a funcionari en propietat a AIMON 
PELLICE ALCARAZ

 Decret  núm.  1073  Aprovació  del  nomenament  com  a  tècnic  Mitjà  de  Biblioteques  a 
MARIA JOSE CANET GASCO

 Decret núm. 1074 Declaració baixa de gual permanent en c/ Santíssim, 21 amb placa núm. 
1366 de CENTRE INFORMATIC OLIVA SL

 Decret  núm.  1075  Donar  per  extingida  la  mobilitat  temporal  de  l'empleat  públic 
SALVADOR  BERBEGALL  VILLALBA  que  passa  a  exercir  les  funcions  de  peó  en 
l'Estació Depuradora d'aigües.

 Decret  núm.  1076  Imposició  de  sanció  tributaria  a  KELY  MARICELA  CEDEÑO 
MARCILLO EXP. 20010000060647

 Decret núm.  1077 Imposició de sanció tributaria a CONSTRUCCIONES ALBACETE-
CUENCA-VALENCIA SL EXP. 20010000060666

 Decret núm.  1078 Imposició de sanció tributaria a CONSTRUCCIONES ALBACETE-
CUENCA-VALENCIA SL EXP. 20010000060663

 Decret  núm.  1079  Imposició  de  sanció  tributaria  a  MATEI  GHEORGHE  EXP. 
20010000060654

 Decret núm. 1080 Imposició de sanció tributaria a GUILLERMO RAMON CANET EXP. 
20010000060643

 Decret  núm.  1081  Imposició  de  sanció  tributaria  a  DIEGO  RAMON  CANET  EXP. 
20010000060640

 Decret núm. 1082 Imposició de sanció tributaria a VICENTA VIRGILI SABATER EXP. 
20010000060529

 Decret núm. 1083 Imposició de sanció tributaria a VICENTA VIRGILI SABATER EXP. 
20010000060438

 Decret  núm.  1084  Imposició  de  sanció  tributaria  a  AUREBA  2010  SL  EXP. 
20010000060536

Pàgina: 22



 Decret  núm.  1085  Imposició  de  sanció  tributaria  a  AUREBA  2010  SL  EXP. 
20010000060416

 Decret núm. 1086 Imposició de sanció tributaria a VOLUMENES ORIGINALES SL EXP. 
20010000060426

 Decret núm. 1087 Imposició de sanció tributaria a VOLUMENES ORIGINALES SL EXP. 
20010000060540

 Decret núm.  1088 Imposició de sanció tributaria a OLIVA TURISMO OCIO SL EXP. 
20010000060638

 Decret núm. 1089 Imposició de sanció tributaria a JOSE MANUEL MONTOYA CRESPO 
EXP. 20010000060642

 Decret núm.  1090 Imposició de sanció tributaria a BIG BUSINESS EVERGREEN SA 
EXP. 20010000061087

 Decret núm.  1091 Imposició de sanció tributaria a SALVADOR CALATAYUD IBIZA 
EXP. 20010000061097

 Decret núm.  1092 Imposició de sanció tributaria a SALVADOR CALATAYUD IBIZA 
EXP. 20010000061096

 Decret núm.  1093 Imposició de sanció tributaria a MANUEL PONS GILABERT EXP. 
20010000061085

 Decret núm.  1094 Imposició de sanció tributaria a BIG BUSINESS EVERGREEN SA 
EXP. 20010000061083

 Decret  núm.  1095  Imposició  de  sanció  tributaria  a  HOLTER  CORNELIA  IDA EXP. 
2001000060658

 Decret  núm.  1096  Imposició  de  sanció  tributaria  a  HOLTER  CORNELIA  IDA EXP. 
20010000060659

 Decret  núm.  1097 Imposició  de  sanció  tributaria  a  HOLTER CORNELIA IDA.  EXP. 
2001000060661

 Decret núm.  1098 Imposició de sanció tributaria a M.ROSA FRASQUET PEIRO. EXP. 
20010000060449

 Decret núm. 1099 Imposició de sanció tributaria a DAVID SELLENS MORERA

 Decret núm.  1100 Imposició de sanció tributaria a DAVID SELLENS MORERA. EXP. 
2001000060539

 Decret  núm.  1101 Imposició de sanció tributaria  a DOMINGO SAVALL NAVARRO. 
EXP. 20010000060483

 Decret  núm.  1102 Imposició de sanció tributaria  a DOMINGO SAVALL NAVARRO. 
EXP. 2001000060533

 Decret  núm.  1103 Imposició  de  sanció  tributaria  a  DOMINGO SAVALL NAVARRO 
EXP. 20010000060531

 Decret  núm.  1104 Imposició de sanció tributaria  a DOMINGO SAVALL NAVARRO. 
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EXP. 20010000060480

 Decret  núm.  1105  Imposició  de  sanció  tributaria  a  PROMOCIONES  Y  OBRAS 
GUALDEPEÑA SL. EXP. 20010000060535

 Decret  núm.  1106  Imposició  de  sanció  tributaria  a  PROMOCIONES  Y  OBRAS 
GUALDEPEÑA SL. EXP. 20010000060423

 Decret  núm.  1107  Imposició  de  sanció  tributaria  a  JULY  DOMINIC  JOHN.  EXP. 
20010000060537

 Decret  núm.  1108  Imposició  de  sanció  tributaria  a  JULY  DIMINIC  JOHN. 
20010000060439

 Decret núm.  1109 Aprovació de baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MUÑOZ ESCRIVA ROSARIO EXP. 20010000061776

 Decret núm.  1110 Aprovació de baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MARSH BREET EXP. 20010000061739

 Decret núm.  1111 Aprovació de baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ALASRI RADOUAN. EXP. 20010000061752

 Decret núm.  1112 Aprovació de baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CONTRERAS SANTIAGO DOLORES. EXP. 20010000061747

 Decret núm.  1113 Aprovació de baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CARVAJAL MENACHO, FERNANDO. EXP. 20010000061727

 Decret núm.  1114 Aprovació de baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
TRONCIU CONSTANTIN EXP.2001000061742

 Decret núm. 1115 Prosseguir a la baixa de factures corresponents a IBIU, IBIR, GUALS I 
FEM de L'AJUNTAMENT D'OLIVA.

 Decret núm. 1116 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BARRETOCUELLA PEDRO I RELACIÓ

 Decret núm. 1117 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ARROYO ROMERO JOSE. EXP. 2001000061779

 Decret núm. 1118 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ALAVA MENDOZA IVAN VICENTE

 Decret núm. 1119 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BANK TAMAS.EXPT. 20010000061786

 Decret  núm.  1120  Admissió  de  la  renúncia  de  J.  SEBASTIA  ESTELA  CLIMENT a 
percebre en la nòmina d'abril 42,83 euros en concepte d’indemnitzacions per assistència a 
tribunal qualificador

 Decret  núm.  1121  Aprovació  de  la  justificació  i  donar  per  justificada  la  subvenció 
concedida a ASSOCIACIÓ DE BOLILLERES I ARTESANS DEL FIL per 369,00 euros

 Decret  núm.  1122  Aprovació  de  la  nòmina  complementaria  del  personal  al  servei  de 
l'Ajuntament corresponent al mes de març per un import brut de 1153,69 euros, i un líquid e 
917,56 euros
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 Decret  núm.  1123 Aprovació  del  compte  justificatiu  presentada  per  la  Sra.  alcaldessa, 
MARIA CONSUELO ESCRIVA HERRAIZ  per  import  de  70  euros  per  a  la  ITV del 
vehicle 0445CRV de la policia local.

 Decret núm.  1124 Acceptació de la proposta de la Prefectura de la Policia Local per la 
realització de controls d'alcoholèmia dia 08/04/2012

 Decret  núm.  1125 Designació  de  lletrat  i  personació  en  el  Procediment  ordinari  núm. 
000005/2012-C interposat per Centre d'Aqüicultura Experimental CAE sobre urbanisme i 
ordenació  del  territori  a  CARMEN  DE  JUAN  PUIG  I  CARMEN  OLAVARRIETA 
JURADO

 Decret núm. 1126 Nomenar a Dª Mª VICENTA CARDONA JUST funcionària en propietat 
categoria Netejadora.

 Decret  núm.  1127  Nomenar  a  Dª  LUCIA  MARIN  OJEDA  funcionària  en  propietat 
categoria Netejadora.

 Decret núm. 1128 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
181/09 a D. SALVADOR MAÑÓ ROGER i altres.

 Decret núm. 1129 Aprovar i imposar a D. JAVIER SOLER RAMIREZ com a responsable 
de la comissió de les infraccions administratives descrites en l’Acta de la Policia Local, una 
sanció per import de 60,10 euros.

 Decret núm.  1130 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor 
referides als expedients de Dª DINA PAMELA BORGES CORREIA ANTUNES i altres.

 Decret  núm.  1131 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
ANTONIO CATALA RODENAS.

 Decret núm. 1132 Aprovar sancions multes de trànsit.

 Decret  núm.  1133  Aprovar  a  D.  DAVID  MORELL  CANET  la  imposició  de  sanció 
econòmica per infracció urbanística. Exp. Sancionador 109/09.

 Decret núm. 1134 Acceptar la delegació de funcions de la Interventora Municipal en cas 
d'absència per malaltia en tot el relacionat amb el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer,  
a favor de D. AGUSTIN PICORNELL TERRADES.

 Decret  núm.  1135  Assabentar-se  de  la  cessió  de  crèdit  d’ALESA  PROYECTOS  Y 
CONTRATAS SA a favor de CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCION SL 
per  import  de  20.681,52  euros  en  Certificació  núm.  2  de  l'obra  "Xarxa  de  Col·lectors  
Pluvials i Ampliació voreres en Ctra. Dénia."

 Decret núm. 1136 Aprovar la certificació núm. 18 de l'obra "Rehabilitació i adequació del 
Centre Olivense- Casa de la Cultura" de UTE TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA 
per import de 37.363,89 euros.

 Decret núm. 1137 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2011 a l'Associació del Mercat Municipal d'Oliva, per import de 1.600,00 euros.

 Decret núm. 1138 Prorrogar el termini de vigència de la llicència concedida a la mercantil 
CENTRO ECUESTRE OLIVA NOVA SRL per a la instal·lació i funcionament de Centre 
Hípic per a ús temporal fins al 13 de juny de 2012.
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 Decret  núm.  1139  Adjudicar  els  contractes  administratius  de  prestació  dels  serveis 
esportius de coordinació tècnica i pedagògica per a activitats esportives en la participació de  
XXX JOCS ESPORTIUS ESCOLARS a l'AMPA COL·LEGI ALFADALÍ i altres.

 Decret  núm.  1140  Adjudicar  el  contracte  administratiu  menor  d'obres,  per  execució 
subsidiària, de demolició a favor de CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR SL.

 Decret núm. 1141 Aprovar a D. DAVID MORELL CANET la liquidació definitiva- LTIU 
109/09.

 Decret  núm.  1142  Concedir  a  CONSTRUCCIONES  JUST  SA  llicència  de  Primera 
Ocupació en Pla Parcial Sector 15- U3 Parc. L-3.

 Decret  núm.  1143 Aprovar  la  liquidació a  favor dels membres  de la Corporació sense 
règim  de  dedicació  exclusiva  per  les  assistències  a  òrgans  col·legiats  en  el  PRIMER 
TRIMESTRE 2012.

 Decret núm. 1144 Aprovar el reconeixement de l'obligació a favor dels Grups Polítics de 
l'assignació econòmica corresponent al PRIMER TRIMESTRE 2012.

 Decret  núm.  1145 Ordenar  el  pagament  de les  factures  de LAPSO COMUNICACIÓN 
SLU i altres.

 Decret núm. 1146 Aprovar la compensació del Cànon per la Concessió Administrativa per 
al  subministrament  d'aigua  potable  al  Casc  Urbà  i  Taxa  per  la  prestació  del  servei  de  
clavegueram, de SUCESORES DE PASCUAL BOLINCHES SL.

 Decret núm. 1147 Autoritzar a JUNTA DE FESTES DEL CARRER SANT VICENT per a 
la celebració de les activitats sol·licitades.

 Decret  núm.  1148  Comunicar  el  tràmit  d'audiència  en  expedient  de  Restauració  de  la 
Legalitat Urbanística 2/2012 de D. VICENT MIQUEL MONZONIS TORRES.

 Decret núm.  1149 Delegar la direcció de festes als Oficials de la Policia Local que es  
troben en servei de torn de vesprada i nit els dies 14 al 16 d'Abril de 2012.

 Decret  núm.  1150  Incoar  a  D.  FRANCISCO  LLECHES  PONS  el  procediment  per  a 
declarar estat de ruïna de l'edifici Pol 7 Parc 332.

 Decret  núm.  1151  Incoar  a  PROMOTORA LAS SALINAS SA el  procediment  per  a 
declarar estat de ruïna de l'edifici Càmping Rancho.

 Decret núm. 1152 Aprovar l'expedient de contractació de les obres de "URB. DE LA UA 
URBANISTICA NUM. 11 ÀREA POBLE".

 Decret núm. 1153 Designar a D. JUAN GOMEZ SUBIELA per a la representació i defensa 
del  interessos  de  l'Ajuntament  en  el  recurs  contenciós  administratiu  interposat  per 
TELEFONICA contra acord 5091/10.

 Decret núm.  1154 Adjudicar el contracte menor de prestació de serveis per a la direcció 
d'obres i coordinació de seguretat i salut de l'obra de demolició de la vivenda de C/ Sant 
Jacint, 9 , a favor de D. ALVARO SANCHIS SANCHIS.

 Decret núm. 1155 Donar compte de la constitució de la Junta de Portaveus

 Decret núm. 1156 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
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COZMA MITICA MARIAN. EXP. 20010000061936

 Decret núm. 1157 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CROOK ANTHONY LESLIE. EXP. 20010000061938

 Decret núm. 1158 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CSCHOTZ ERICH. EXP. 2001000061928

 Decret  núm.  1159  Concessió  a  DESAMPARADOS  MOYA  ALMAZAN  llicència  de 
segona ocupació en c/ Fra Humil Soria 4, 5, 15. Exp. 000030/2012-LO

 Decret  núm.  1160  Desestimació  de  la  petició  de  la  indemnització  formulada  per 
ORLANDO RUIZ CAMPOS. Ex`p. 28/11

 Decret núm. 1161 Desestimació de la petició de la indemnització formulada per VICTOR 
SAVALL IBIZA Exp. 35/11

 Decret núm. 1162 Aprovació de liquidacions corresponents a Increment sobre el valor dels 
terrenys de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA I RELACIÓ

 Decret  núm.  1163  Aprovació  d'imposició  de  sanció  tributaria  a  AGUT  MENA 
SALVADOR EXP. 20010000061349

 Decret  núm.  1164  Aprovació  d'imposició  de  sanció  tributaria  a  BENITO  MAÑO 
ANTONIO. EXP. 2001000060652

 Decret núm.  1165 Aprovació d'imposició de sanció tributaria a COSME BARBERO M 
ESTER EXP. 20010000060900

 Decret  núm.  1166  Aprovació  d'imposició  de  sanció  tributaria  a  PARADISE  INVEST 
ESPAÑA SL

 Decret  núm.  1167  Aprovació  d'imposició  de  sanció  tributaria  a  JAVIER  GOMEZ 
SAVALL EXP. 20010000060907

 Decret  núm.  1168  Aprovació  d'imposició  de  sanció  tributaria  a  SILVA  SAAVEDRA 
FERNANDO ALEX EXP 20010000060908

 Decret núm. 1169 Aprovació d'imposició de sanció tributaria a TUDOSA FLORIN. EXP 
20010000060909

 Decret núm. 1170 Aprovació d'imposició de sanció tributaria a TUDOSA FLORIN. EXP 
20010000060910

 Decret núm. 1171 Aprovació d'imposició de sanció tributaria a TUDOSA FLORIN. EXP 
20010000060756

 Decret núm.  1172 Personar a l'Ajuntament d'Oliva com a part en autos dins del  terme 
d'emplaçament  atorgant  la  defensa  de  l'Ajuntament  als  Lletrats  D.  JOSE  DOMINGO 
MONFORTE I ALTRES i la representació a la SRA. MERCEDES SOLER MONFORTE

 Decret núm. 1173 Relació de multes de trànsit.

 Decret  núm.  1174  Incoació  d'expedient  administratiu  de  Restauració  de  la  Legalitat 
Urbanística  núm.  146/05  a  SALVADOR  VILA  CRESPO  EN  REPRESENTACIÓ  DE 
MADERAS VILA MARTI SL
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 Decret  núm.  1175 Adscriure  amb caràcter  definitiu  a  la  funcionària  Sra.  MILAGROS 
PELLICER SOLER al lloc de Cap de Departament de Serveis Socials

 Decret  núm.  1176  Nomenament  de  com  a  funcionaria  de  carrera  a  LUCIA  MARIN 
OJEDA com a netejadora

 Decret núm.  1177 Nomenament de com a funcionaria de carrera a MARIA VICENTA 
CARDONA JUST com a netejadora

 Decret  núm.  1178  Incoació  d'expedient  de  restauració  de  la  legalitat  urbanística  núm. 
189/05 de SILVANA DUPEROY

 Decret  núm.  1179  Incoació  d'expedient  de  restauració  de  la  legalitat  urbanística  núm. 
242/06

 Decret  núm.  1180  Incoació  d'expedient  de  restauració  de  la  legalitat  urbanística  núm. 
170/05

 Decret núm. 1181 Adjudicació definitiva de la parada núm. 9 lateral del Mercat Municipal 
a JOSEFA MOLLA IBIZA

 Decret núm.  1182 Adjudicació definitiva de la parada núm. 11 i13 laterals del  Mercat 
Municipal a ANGELA PARRA PEREZ

 Decret núm. 1183 Reconeixement d’un nou trienni a DOLORES SIMARRO SORIA

 Decret  núm.  1184  Reconeixement  d’un  nou  trienni  a  ROSA  MARIA  GALIANA 
ALBIÑANA

 Decret núm. 1185 Reconeixement d’un nou trienni a JOSE GIRAU POUS

 Decret núm. 1186 Reconeixement d’un nou trienni a MERCEDES IBIZA CARRERA

 Decret  núm.  1187  Reconeixement  d’un  nou  trienni  a  ENRIQUETA  GILABERT 
ESCRIVA

 Decret núm. 1188 Reconeixement d’un nou trienni a VANESA FAUS GAVILA

 Decret núm. 1189 Reconeixement d’un nou trienni a SERGIO MORILLAS GREGORI

 Decret  núm.  1190  Reconeixement  d’un  nou  trienni  a  MARIA  NIEVES  SANCHEZ 
GAVILAN

 Decret  núm.  1191  Reconeixement  d’un  nou  trienni  a  SALVADOR  COTAINA 
RODRIGUEZ

 Decret núm. 1192 Desestimació de les peticions de JOSERA MOLL ENGUIZ en relació a 
la recusació de RAFAEL PEIRO VERDU com a membre del tribunal qualificador de les 
proves selectives de 3 places de peons

 Decret núm.  1193 Requeriment a ERNESTO MARTINEZ PARRA en representació de 
GARDEN DENIA SL iniciació dels tràmits per a la legalització de la activitat de viver

 Decret  núm.  1194  Declaració  de  la  Caducitat  de  l'expedient  LC011/2010  de  MARIA 
CONSUELO REQUENA MORENO

 Decret núm. 1195 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
JOAQUIN AMADOR FERNANDEZ, EXP. 2010000061963
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 Decret núm. 1196 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
APAZA ZARCILLO LUCIO, EXP. 20010000061769

 Decret núm. 1197 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ASSORHANI ABDELLATIF. EXPT. 20010000061785

 Decret núm. 1198 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BABACAR SY MBAYE SERIGNE. EXP. 20010000061819

 Decret núm. 1199 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
AYAD HAMID. EXP. 20010000061810

 Decret núm. 1200 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BALAGUER MORENO PEDRO JOAQUIN. EXP 20010000061822

 Decret núm. 1201 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BALBASTRE ESCANDELL DAVID. EXP 20010000061826

 Decret núm. 1202 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BARRULL HEREDIA TERESA. EXP. 20010000061829

 Decret núm. 1203 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BERRADA MUSTAPHA

 Decret núm. 1204 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BETTI AHMED. EXP. 20010000061840

 Decret núm. 1205 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BOUSSETA DRISS. EXP. 20010000061843

 Decret núm. 1206 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CACOUCH AZIZ. EXP. 20010000061847

 Decret núm. 1207 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CERDA TORTOSA DAVID. EXP. 20010000061851º

 Decret núm. 1208 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
AIRTEC ROVIRA SL. EXP. 20010000061694

 Decret núm. 1209 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
FERROMI CB. EXP. 20010000061560

 Decret núm. 1210 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
PROYECTOS OLIVA SOL SL

 Decret núm. 1211 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ARSABAL SL. EXP. 20010000061777

 Decret núm. 1212 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ASESORIA ASTIC GANDIA SL. EXP 20010000061782

 Decret núm. 1213 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
GILABERT PELLICER CRISTINA. EXP. 20010000061885

 Decret núm. 1214 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
GEORGIEV OBETSANOV ASEN.EXP. 2001000061878
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 Decret núm. 1215 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
FLORES GOMEZ PAOLA DEYSI. EXP. 20010000061874

 Decret núm. 1216 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ESCRIVA BENIMELI CRISTINA. EXP. 20010000061870

 Decret núm. 1217 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
FERNANDEZ BENAVIDES, JOSEFA

 Decret núm. 1218 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
EL KBALI BOUJEMA. EX`P 20010000061868

 Decret núm. 1219 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
DRAGUS CONSTANTIN. EXP. 20010000061867

 Decret núm. 1220 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
DIAZ ESCRIVA, ROQUE. 20010000061865

 Decret núm. 1221 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CORDOBA FUENTES DAVID. EXP. 20010000061859

 Decret núm. 1222 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CONEAC OVIDIU ALIN. EXP. 200140000061857

 Decret núm. 1223 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
LAZARTE MOYA EMILIO. EXP. 20010000061955

 Decret núm. 1224 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ARTSIANIAN AHANES. EXP.20010000061778

 Decret núm. 1225 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ALBRECHT MANFRED ERICH. EXP. 20010000061707

 Decret núm. 1226 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ABDELLAOUI MERROUNI ABDELMALIK EXP. 20010000061664

 Decret núm. 1227 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MANOLOV PETROV DEYAN. EXP. 20010000061969

 Decret núm. 1228 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MAHRANI HASSAN. EXP. 2001000061964

 Decret núm. 1229 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MACOUGALL BRIGID. EXP. 20010000061961

 Decret núm. 1230 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
LUCASSEN MICHAEL CORNEAL F. EXP. 20010000061958

 Decret núm. 1231 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
LOPEZ LUIS ALBERTO. EXP. 20010000061950

 Decret núm. 1232 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
LAZARO MANZANEDA JULIO. EXP. 20010000061943

 Decret núm. 1233 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
LARA ARISTA RAMON. EXP. 20010000061934
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 Decret núm. 1234 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
LAPADATU VASILE IOAN. EXP. 20010000061930

 Decret núm. 1235 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
GRAY EILISH IRIS, EXP. 20010000061891

 Decret núm. 1236 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
GUITART MONZO BALDOMERO. EXP. 20010000061893

 Decret núm. 1237 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
HARSAN STEILIAN ALIN. EXP. 20010000061896

 Decret núm. 1238 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
KELLERSHOFF KARL HEINZ. EXP. 2001000061902

 Decret núm. 1239 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
KOLL HANS. EXP. 20010000061908

 Decret núm. 1240 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
KRISITIAN STEVEN DUARTE. EXP. 2001000061915

 Decret núm. 1241 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
JOHNSON ADRIAN MICHAEL. EXP. 2001000061901

 Decret núm. 1242 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
LAHMAR ABDELSAM. EXP. 20010000061919

 Decret núm. 1243 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
INCAPOMA MENACHO MIGUEL ANGEL. EXP. 20010000061899

 Decret núm. 1244 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
HIDALGO GARRIDO ELOY. EXP. 20010000061898

 Decret núm.  1245 Desestimació de la petició de la reducció del 50% del Cànon d'ús i 
aprofitament de REFRESCO IBERIA SLU,  declarant  l'obligació de pagar el  cànon que 
ascendeix a la quantitat e 200.686,50€

 Decret núm. 1246 Denegar al Sr. Miguel Monerris Llin la llicència urbanística sol·licitada 
en Urbanització Bassetes, 31. EXP. OME 000030/2012.

 Decret núm. 1247 Acord sobre el sobreseïment i arxiu de l'expedient LTIU RC140/12 DE 
SALVADOR PASCUAL COTS I ROSARIO BARBER MESTRE

 Decret núm. 1248 Acord sobre el sobreseïment i arxiu de l'expedient sancionador 135/09 
de PETER DAVY

 Decret  núm.  1249  Acord  sobre  el  sobreseïment  i  arxiu  de  l'expedient  RC140/03  de 
SALVDOR PASCUAL COTS Y ROSARIO BARBER MESTRE

 Decret  núm.  1250 Aprovació  de la  factura  corresponent  a  despeses  manteniment  TPV 
inactiu per la quantitat de 14,16€

 Decret núm. 1251 Aprovació de la factura corresponent a despeses financeres per 3,33€

 Decret  núm.  1252  Aprovació  de  la  factura  corresponent  a  despeses  comissions 
manteniment de comptes per 12,00€
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 Decret núm. 1253 Aprovació de la les despeses de caixa del mes de març 2012 per 271,88€

 Decret núm. 1254 Aprovació de les despeses corresponents a comissió ús del datàfon del 
20/03 al 31/03 del 2012 per 11,88€

 Decret núm.  1255 Aprovació del reconeixement de l'obligació i pagament de quotes de 
amortització de préstec amb venciment en març 2012

 Decret núm.  1256 Aprovació de les despeses corresponents a correu de març 2012 per 
0,36€

 Decret núm. 1257 Aprovació de les despeses corresponents a correu per import de 1,08€

 Decret  núm.  1258  Aprovació  del  reconeixement  de  l'obligació  i  pagament  de  quota 
amortització préstec BCL núm. 9520790371 amb venciment el 29/03/2012

 Decret núm.  1259 Aprovació de la autoliquidació corresponent a inserció en el BOP de 
l'anunci de l'Ajuntament d'Oliva sobre licitació d'obres de Urbanització Unitat de Actuació 
urbanística núm. 11 Àrea Població Oliva

 Decret núm. 1260 Aprovació de despeses corresponents a quota T via Ti Alta Via T per 
50€

 Decret núm. 1261 Aprovació de les despeses bancàries per les operacions rebutjades en el  
cobrament  dels  rebuts  de  la  Guarderia  Mpal  de  ROSER  GOMEZ  VIVES  I  SARA 
FENOLLAR TROTONDA

 Decret núm. 1262 Aprovació de les despeses corresponents a comissions per transferències 
dia 07/03/2012 per 0,72€

 Decret núm. 1263 Aprovació de les despeses financeres per 0,67€.

 Decret núm.  1264 Aprovació de les despeses corresponents a la comissió const. Compte 
crèdit per 4.500€

 Decret  núm.  1265 Aprovació de la  factura  corresponent  a despeses  corresponents  a  la 
comissió const. Compte per 2.500€

 Decret núm. 1266 Aprovació de les despeses corresponents a remesa de rebuts domiciliats 
de març 2012 per 51,39€

 Decret  núm.  1267  Aprovació  de  les  despeses  corresponents  a  cobrament  préstec 
20/03/2012 0.72€

 Decret  núm.  1268  Aprovació  del  reconeixement  de  l'obligació  i  pagament  quota 
d'amortització préstec BBVA núm. 00061646-08 amb venciment el 20/03/20121

 Decret núm. 1269 Aprovació de les despeses corresponents a manteniment TPV per 42€

 Decret núm.  1270 Aprovació de les despeses corresponents a ús de datàfon del 05/03 al 
20/03 2012 per 12,43€

 Decret núm. 1271 Concessió a SERVIHABITAT XXI SAU llicència de Segona ocupació 
exp. 000029/2012-LO

 Decret  núm.  1272  Elevació  de  propostes  de  resolució  d'expedients  de  MORENA 
PEÑAFIEL, DIEGO I RELACIÓ a resolució

Pàgina: 32



 Decret núm.  1273 Iniciació de les actuacions de comprovació d’actuacions de PLATA 
TORRES BERNARDO

 Decret núm. 1274 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de COZAC NICOLAE .EXP. 20010000061869

 Decret núm. 1275 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de BETTS YVONNE EXP. 20010000061828

 Decret núm. 1276 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de GOMEZ SERRA VANESSA EXP. 20010000061614

 Decret núm. 1277 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de BARNES MICHAEL REID EXP. 20010000061817

 Decret núm. 1278 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de BELBEYS DJELLOL EXP. 20010000061798

 Decret núm. 1279 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de CAISLEY PETER JHONN EXP. 20010000061836

 Decret núm. 1280 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de BELFQUIH RACHID EXP. 20010000061823

 Decret núm. 1281 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de BOUCENNA BELKACEM. EXP. 20010000061831

 Decret núm. 1282 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de ADDA MOHHAMED. EXP. 20010000061661

 Decret núm. 1283 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de ISNARDO ESCRIVA SANTIAGO, EXP. 20010000061626

 Decret núm. 1284 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de ABDELAZIZ ADAIMI. EXP. 20010000061651

 Decret núm. 1285 Aprovació de la baixa en comptes de valors declarats com a incobrables 
de PALMA MENDOZA CESAR AUGUSTO, EXP. 20010000061632

 Decret  núm.  1286  Iniciació  de  les  actuacions  de  comprovació  limitada  referent  a 
l'increment sobre els valors dels terrenys de TUTTOFARE SL I RELACIÓ

 Decret núm. 1287 Autorització de la iniciació del procediment sancionador per infraccions 
tributàries a PROMOCIONES INPROCOLSA SL I RELACIO

 Decret núm. 1288 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
SEGUI DOMINGUEZ M CRISTINA. EXP. 20010000061539

 Decret núm. 1289 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
PUIU ADENISA DALIA. EXP 20010000061549

 Decret núm. 1290 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ZEA GLADYS CECILIA. EXP 20010000061546

 Decret núm. 1291 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
DIBOUNE JAMAL.EXP 20010000061608
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 Decret núm. 1292 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MOCHOLI PONS SALVADOR. EXP. 20010000061620

 Decret núm. 1293 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MATURANA VALVERDE FRANCISCO. EXP. 20010000061554

 Decret núm. 1294 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
HENNIS LESLIE ALFRED. EXP. 20010000061552

 Decret núm. 1295 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BELAGHENE MEDHI BRUNO JEAN. EXP 200100000615525

 Decret núm. 1296 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CONEAC NICU ALIN. EXP. 20010000061507

 Decret núm. 1297 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ALZESBERG ANDREAS

 Decret núm. 1298 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
AMADOR FERNANDEZ M DEL CARMEN. EXP. 20010000061763

 Decret núm. 1299 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ALTIMAVEREZ CAMPOS JUAN. EXP. 20010000061716

 Decret núm. 1300 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ALVAREZ SEVERICHE ELY. EXP. 20010000061743

 Decret núm. 1301 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
SANCHEZ SANCHEZ JUAN RAMON. EXP. 20010000061594

 Decret núm. 1302 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MOLE CHOLIMA ROBERTO. EXP. 20010000061565

 Decret núm. 1303 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
BILAL OTHMAN. EXP. 20010000061607

 Decret núm. 1304 Aprovació de la concessió de ajudes a ANA MARIA MOLDOVAN I 
RELACIÓ.

 Decret  núm.  1305  Denegació  d'ajudes  econòmiques  individualitzades  a  MARIANA 
GRIGORESCU I RELACIÓ

 Decret núm. 1306 Procedir a la extinció del deute a favor de la Hisenda Pública Local de 
PA I DOLÇOS EL GALANO per import de 530,25€

 Decret  núm.  1307  Ordre  d'incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial  a 
ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ. EXP. 08/12

 Decret núm. 1308 Aprovació de la despesa corresponent a factures de TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU per import de 1388,98€

 Decret núm. 1309 Aprovació de la liquidació del cànon de la concessió administrativa pel 
subministrament d'aigua potable en el casc urbà i de prestació de serveis de clavegueram a 
SUCESORES DE PASCUAL BOLINCHES SL per

 Decret  núm.  1310  Concessió  de  llicència  de  segona  ocupació  a  CONCEPCION 
ALCARAZ COSTA. EXP. 000025/2012-LO
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 Decret núm. 1311 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
HERNANDEZ MARIN SARAI.EXP. 20010000062016

 Decret núm. 1312 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
GONZALEZ HERNANDEZ JESUS. 20010000062014

 Decret núm. 1313 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MORA TARRAZONA JOAQUIN. EXP 20010000062036

 Decret núm. 1314 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MOLINA OJEDA VERACRUZ. EXP. 20010000062030

 Decret núm. 1315 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MIHAI SAMUSCO. EXP. 20010000062026

 Decret núm. 1316 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
KEIGHLEY JANET ROSEMARY. EXP. 20010000062021

 Decret núm. 1317 Autorització a la JUNTA DE FESTES DEL CRIST DE SANT ROC la 
celebració d'activitats festeres.

 Decret núm. 1318 Aprovació de la liquidació dels preus públics per a la prestació del servei 
de l'Escola Infantil Municipal per import de 15.835€

 Decret núm.  1319 Elevació de les propostes de resolució a resolució i l'aprovació de la 
baixa de liquidacions de COTS PONS MERCEDES I RELACIO

 Decret núm.  1320 Elevació de les propostes de resolució a resolució i l'aprovació de la 
baixa de liquidacions de SALA COTS MATIAS I RELACIÓ

 Decret núm. 1321 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
DART GEORGE STEPHEN. EXP. 20010000062013

 Decret núm. 1322 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
CONTRERAS SANTIAGO FRANCISCO. EXP. 20010000062009

 Decret núm. 1323 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MESTRE CASANOVAS JUAN. EXP. 20010000062008

 Decret núm. 1324 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MENSOURI RUANO CONSTANTINO. EXP. 20010000062004

 Decret núm. 1325 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MATONIS ARVYDAS. EXP. 20010000062000

 Decret núm. 1326 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MARTINEZ GOMES, OSCAR. EXP. 20010000061995

 Decret núm. 1327 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MARTINEZ CONTRERAS MARIANO. EXP. 20010000061989

 Decret núm. 1328 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MARIN HERDIA ANTONIO. EXP. 20010000061981

 Decret núm. 1329 Aprovació de la factura corresponent a "Anunci de l'Ajuntament d'Oliva 
sobre  la  informació  pública  de  la  proposta  de  Modificació  Puntual  de  les  Normes 
Urbanistiques del PGOU. Art. 37 entresòl." Per la quantitat de 172,64€
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 Decret núm. 1330 Aprovació de la factura corresponent a "Anunci de l'Ajuntament d'Oliva 
sobre la informació pública de la proposta de la 2ª Modificació Puntual  de les Normes 
Urbanístiques del PGOU. Normativa hotelera" per import de 302,212€

 Decret núm. 1331 Revocar i deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia de data 08/11/2012 i 
aprovar la devolució a PROMOCIONES FORQUIA SL la fiança en metàl·lic per import de 
10.633,77€

 Decret núm. 1332 Acceptació de la proposta de la Prefectura de la Policia Local per a la  
realització de controls preventiu d'alcoholèmia dia 21 en c/Fco Brines

 Decret núm.  1333 Desestimació del recurs de reposició presentada per CONECTA ON 
LINE SL contra DA 147/10 en Exp. LA079/2009

 Decret  núm.  1334  Incoació  de  l'expedient  administratiu  sancionador  contra  VICENTE 
CARLOS ESCRIVA MENA. Exp. IO 16/12

 Decret núm. 1335 Concessió a MARIA DOLORES ASENSIO NAVARRETE llicència de 
segona ocupació. Exp. 000032/2012-LO

 Decret núm. 1336 Concessió a JOSE LUIS CASAS AGUDO llicència de 2ª ocupació Exp. 
000031/2012-LO

 Decret núm.  1337 Concessió a CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS llicència 
de 2ª ocupació Exp. 000028/2012-LO

 Decret núm. 1338 Acceptació de la renúncia del Sr. VICENTE FERRER MAS al lloc de 
secretari de l'Ajuntament d'Oliva. Sol·licitud a la Direcció General d'Administració Local  
que  conferisca  al  Sr.  CESAR  NARBON  CLAVERO  nomenament  de  secretari  de 
l'Ajuntament d'Oliva.

 Decret núm. 1339 Rectificar el DA 1338/12 per haver-se detectat una errada en el segon 
cognom  de  la  Sra.  Alcaldessa,  on  diu:  Consuelo  Escrivà  Jordà,  deu  dir:  MARIA 
CONSUELO ESCRIVÀ HERRAIZ.

PRECS I PREGUNTES

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

 Sr. Salazar Cuadrado: “Una vegada més reiterem altra vegada la contestació a les 
vint preguntes famoses sobre el tema d’Aigua Blanca, que encara estem esperant 
que ens conteste,  si  no a  totes,  a  part  d’elles.  Però no només estem esperant  la 
contestació a aqueixes vint preguntes, que també estem esperant al famós informe, 
que en quinze dies havia d’estar, dels seus assessors jurídics, que van dir el 24 de 
febrer  que  en  quinze  dies  tindríem un informe sobre  la  mesa,  per  vore  com se 
solucionava el problema d’Aigua Blanca IV, i a hores de hui, que han passat dos 
mesos, encara estem esperant aqueix informe; per tant, li pregaria que ens contestara 
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les preguntes, i també que ens portaren aqueix informe, que jo crec que ja ha passat 
el temps suficient, i a més cobren bon preu com per tindre aqueix informe ja, o que 
tinguérem ja  els  grups  polític  l’informe  que  ens  assenyalara  o  ens  fera  vore  la 
llumeta per poder acabar aqueixes obres d’Aigua Blanca IV. Per tant li pregue que 
complesca el que li he dit, tant en el tema de les preguntes, com en l’informe dels 
seus assessors jurídics. Això per un costat; ara també li reitere, quan pensa pintar els 
passos de peatons, és que la veritat és que és escandalós; en la situació que estan és 
escandalós per com estan de perillosos sobretot; per tant és un tema que hauria de 
portar entre mans, i ja han passat molts mesos i és intolerable que estiga, la pintura,  
en les condicions que està; de com està d’esborrada; això és vergonyós. Per tant, li 
demanaria, una vegada més, que faça el favor de pintar els passos de peatons per a la 
seguretat dels seus veïns, que són nostres. Faça el favor. Després, una vegada més 
han sorgit problemes de vigilància policial; no només en la part del casc antic, la 
part del Raval i altres, que està perfectament justificada la reacció dels veïns del 
Raval, sinó també una altra part del casc antic, ha hagut moltes queixes per alteració 
de l’ordre públic de gent jove; parle de la part del carrer del Natzaré, Costera del 
Corralet, també ací darrere, el carrer de la Mare Maria Gallart, que ja són moltes 
queixes del veïns, que des de fa temps estan patint les conseqüències de joves que 
d’una forma incívica estan preocupant als veïns; per tant li demanaria que extreme 
les mesures de vigilància, o que multiplique les mesures de vigilància, perquè és 
evident  que  la  seua  Policia  de  barri,  que  es  va  inventar  vosté,  és  una  Policia 
administrativa de barri, perquè allí només hi ha una persona en les dependències. No 
ha tingut els efectes esperats. Per tant això, incrementar la vigilància en tota la part 
del cas antic, i això és el que li demane.”

 Sra.  Morell  Gómez:  “Nosaltres,  des  del  Grup  Socialista,  només  farem  una 
pregunta; és al voltant de la Via de Ronda. En el plenari del mes de setembre se’ns 
va  comunicar  que  vosté,  Sra.  alcaldessa,  s’havia  reunit  amb  la  consellera 
d’Infrastructures, Isabel Bonig, que li va traslladar la preocupació per la situació en 
què es troba la Via de Ronda; després d’haver fet la primera fase, quedava pendent 
un gran tram de la Via de Ronda per arreglar. També ens va comunicar ací, en el 
plenari, que ja que estaven realitzant les obres de la Plaça d’Europa, estava tractant 
amb la consellera que en finalitzar les obres de la plaça que arreglaren una tros o 
part de la Via de Ronda, que fita en la plaça, a causa de l’estat lamentable en què es  
troba la Via de Ronda. Volíem saber si hi ha novetats. Ja han acabat les obres de la 
Plaça d’Europa, i volem saber si hi ha novetats, si s’han fet algunes gestions, i si 
tenim alguna data d’inici de les obres de la Via de Ronda.”

 Sr.  González  Martínez: “Nosaltres  tenim  alguns  precs  i  algunes  preguntes. 
Intentaré no allargar-me molt. En primer cas hem observat que diferents usuaris que 
vénen a consultar els taulers d’anuncis, per diversos motius, ho tenen complicat, una 
no només per haver de pujar una planta sinó perquè el tauler d’anuncis, per estar en 
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la primera planta, quan algú ve fora de l’horari administratiu de l’ajuntament, amb 
dificultats per consultar el tauler d’anuncis. Per tant, el que li proposem, li fem dues 
propostes, una és que s’estudie traslladar alguns plafons, sobretot aquells que tenen 
a vore en coses importants per als ciutadans, informació pública sobre denúncies, 
sobre urbanitzacions,  sobre proves selectives,  etc.  que s’estudie la possibilitat  de 
traslladar aqueixos plafons a la part de baix de l’ajuntament, en un lloc on es puguen 
consultar amb major amplitud horària;  pensem que això és important.  I un altre, 
relacionat amb això, és la creació en la pàgina web d’un tauler d’anuncis virtual, que 
hem observat que tenen molts ajuntaments, fins i tot d’un tamany prou menor que el 
de l’Ajuntament d’Oliva; és a dir que a qualsevol hora del dia, qualsevol dia de la 
setmana, els 365 dies de l’any, aquelles persones que utilitzen les noves tecnologies, 
puguen consultar digitalment les coses importants en el tauler d’anuncis virtual, en 
el web; sabem que es pengen moltes coses, però en falten moltes per penjar, i això 
seria  una  mesura  relativament  senzilla  i  d’un  cost  econòmic  pràcticament 
inapreciable  per  als  beneficis  que  tindria  per  a  molts  ciutadans  que  així  ho 
necessiten. En segons lloc, relacionat amb la seguretat, nosaltres, des del nostre grup 
polític, des de finals de l’estiu de 2011, estem demanant la convocatòria, li estem 
demanant que faça les gestions de la convocatòria d’una Junta Local de Seguretat. 
Ho hem demanat en diverses ocasions, bé en els mitjans de comunicació, bé en el 
plenari,  i  no tenim constància que aqueix òrgan s’haja reunit.  La Junta Local de 
Seguretat és el màxim òrgan, entre administracions, en matèria de seguretat que es 
realitza a la nostra ciutat; està presidida per vosté, copresidida per la delegada del 
govern en aquest cas, o el subdelegat;  i fa, que nosaltres sapiguem, si no és que 
s’han reunit  i  no se’ns haja  informat,  fa un any i  mig,  aproximadament,  des  de 
l’última Junta Local de Seguretat. És un òrgan importantíssim; mire, l’article 4, que 
estableix les competències, del reglament de l’estat, li dóna moltes competències, 
com ara establir les formes i procediments necessaris per a lograr una coordinació 
entre tots els cossos policials que operen a la nostra ciutat; analitzar contínuament, i 
valorar, la situació de la seguretat ciutadana al municipi; elaborar un pla de seguretat 
integral;  proposar  prioritats  d’actuació  i  accions  conjuntes;  avaluar  i  proposar  la 
integració  del  cos  de  la  Policia  Local  en  el  sistema  estatal  de  bases  de  dades 
policials; i un llarg etc. de funcions importantíssimes que se li atribueixen a la Junta 
Local de Seguretat; fa temps que li ho estem demanant; vosté és la presidenta i té 
aqueixa  responsabilitat  compartida  amb  la  delegada,  o  amb  el  subdelegat,  del 
govern, i li demanem, per favor, que agilitze la convocatòria d’una Junta Local de 
Seguretat.  Pensem  que  és  importantíssim,  des  de  la  Junta  Local  de  Seguretat, 
analitzar,  repassar,  diagnosticar,  i  elaborar  una  política  integral,  o  unes  línies 
bàsiques de seguretat a la nostra ciutat. No tenim constància que se n’haja realitzat 
cap. Després tinc un altre precs, o pregunta; i és que ja li vaig recordar en el plenari 
de 26 de gener, el tema de l’edifici de la Cambra Local Agrària. Li vaig recordar que 
vosté, en el periòdic d’informació local que va eixir, va assegurar que ho tindríem a 
final d’any rehabilitat; va parlar vosté d’un conveni, que després vam saber que era 
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un acord amb la diputació; en qualsevol cas, en aquell plenari em va contestar “Els 
tècnics de l’ajuntament estan acabant d’elaborar, perquè urgia moltíssim, i jo havia 
d’haver-lo portat a primers d’aquest mes, a la diputació, el projecte elaborat i tot 
quantificat, per tal que, segons va manifestar el president Rus, la seua intenció que 
fóra la diputació que pagara la rehabilitació de l’edifici de la Cambra Agrària per a 
tots els llauradors.” Va parlar vosté, fins i tot, d’una xifra, perquè li vaig preguntar,  
de 200.000 euros. El cas és que ens va dir que “estan treballant de forma urgent 
l’arquitecte municipal per acabar-lo i que es puga portar a la diputació, perquè hi ha 
el compromís ferm que això serà així.” Fa tres mesos d’això, i jo no sé si vosté 
coneix supose que sí, els greus problemes que tenen els veïns que confronten amb 
l’edifici, que pràcticament està en runes, que com van saber estava en titularitat de la 
Conselleria de Sanitat. I les preguntes són; com està aqueix tema? Han passat tres 
mesos; semblava que el projecte, a més, havia de passar el regidor d’Agricultura, 
aqueix compromís va agarrar, en el Consell Local Agrari, de traslladar-nos als grups 
polítics, que tenim allí representació, i a les organitzacions agràries, aqueix projecte, 
per  tal  que  puguérem opinar.  Han passat  tres  mesos,  el  projecte  no  l’hem vist, 
semblava  que  era  imminent,  no  sabem  si  està  acabat,  si  no  està  acabat;  però 
insistesc, a banda de la necessitat que tenen els mateixos llauradors, està els grues 
problemes que tenen els veïns que confronten amb aqueix edifici, que segurament 
vosté coneixerà. Per tant la pregunta és com està això? I mentre estiga, si el titular és 
la Conselleria de Sanitat, d’alguna forma, igual que li fem requeriments a veïns de 
parcel·les que estan per netejar, algun requeriment haurà de fer aquest ajuntament, o 
alguna gestió, amb la Conselleria de Sanitat perquè prenga les mesures necessàries 
que evite els problemes greus, insistesc, que pateixen els veïns que confronten. Per 
altra banda, a finals de gener, també va fer vosté unes declaracions en els mitjans de 
comunicació, on anunciava el BUO, el bus urbà d’Oliva. Ho va anunciar en alguns 
mitjans de comunicació; per exemple tinc ací –és una iniciativa, per fer un parèntesi, 
que em sembla interessant i molt necessària a la nostra ciutat, que quede clar– tinc 
ací declaracions que va fer vosté i van eixir publicades en un mitjà de comunicació, 
que deia “el Ayuntamiento de Oliva pretende poner en marcha un nuevo servicio 
municipal para mejorar la movilidad en la ciudad i reducir la congestión dekl tráfico 
en horas punta. Se trata del bus urbà d’Oliva, denominado BUO, que en cuestión de 
un par de meses –això era finals de gener– podria estar en funcionamiento en esta 
ciudad.” Apareixien més dades, però la pregunta que li  faig,  el parell  de mesos, 
l’inici de la primavera, era finals de març, ja ha passat un mes, i no hem tingut cap 
notícia que el BUO vaja a posar-se en funcionament; i nosaltres tampoc l’hem vist 
per la ciutat, segurament no estarà en funcionament. La pregunta que li faig és com 
és que no el tenim ja en funcionament, si vosté, l’alcaldessa d’Oliva el va anunciar, i 
no el va anunciar en cap decàleg, no vinga a dir-nos que si tenia els vots suficients 
per a la majoria o no, perquè ho va anunciar vosté sent alcaldessa ja, coneixent la 
situació  de  l’ajuntament,  i  en  unes  declaracions  que  supose  que  faria  amb  la 
prudència que corresponen al càrrec d’alcaldessa de la ciutat d’Oliva. Per tant, per 
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què no el tenim ja en funcionament; quan està previst que entre en funcionament; 
aqueixa és una altra pregunta que li deixe ahí. Tinc una altra pregunta també, i és 
que com sabrà, en el plenari de 29 de setembre de 2011, es va aprovar una moció, un 
acord plenari  per part de la majoria  del ple,  si mal no recorde, tot  els partits  de 
l’oposició i a excepció del partit del govern, del Partit Popular, en la qual es feia 
referència  a  unes  notícies  i  a  una  possible  falsificació  de  document  públic,  i 
usurpació d’identitat de càrrec institucional, perquè ne la conselleria havia aparegut 
un document, en nom de l’Ajuntament d’Oliva, i firmat, suposadament, per la seua 
alcaldessa, en el qual demanava la retirada de l’oficina administrativa de la marjal 
de les dependències municipals, perquè es necessitaven aqueixes dependències per a 
altres qüestions; nosaltres vam aportar, i vam criticar això, i vosté, ja no només en 
els mitjans de comunicació, sinó també en aquest plenari va manifestar “ni reconec 
l’escrit al qual es fa referència, ni la signatura de la carta publicada hui en un mitjà  
de comunicació. Respecte d’això no faré més comentaris, i que cadascú traga les 
conclusions  pertinents.”  És  evident  que  cadascú  és  lliure  de  traure  les  seus 
conclusions pertinents, però els fet són incontestables, i aquest portaveu, aquest grup 
polític,  va registrar per registre d’entrada,  una còpia confrontada,  el  Sr.  secretari 
probablement ens explicarà què significa una còpia confrontada per la conselleria, 
còpia  confrontada  amb  l’original,  del  document  que  hi  ha  a  la  conselleria, 
suposadament signat per vosté, i suposadament en nom de l’Ajuntament d’Oliva, en 
el qual ratifica i demana el trasllat d’aqueixa oficina. Hem demanat que s’incorpore 
a l’expedient. No sabem si s’ha iniciat l’expedient; no tenim coneixement que s’haja 
iniciat  l’expedient,  però  hi  ha  un  acord  plenari  per  complir;  tampoc  tenim 
coneixement que s’haja donat inici a l’expedient per complir aqueix acord plenari, 
que no era més que acudir a la justícia, perquè nosaltres la volem creure, nosaltres 
creiem que vosté no ha tingut res a vore amb aqueix escrit, però clar és que l’escrit 
està;  hi  ha  un  original  confrontat,  i  l’escrit  està  en  la  conselleria.  Alguna  cosa 
haurem d’esclarir,  per  respecte  a  aquesta  institució,  i  per  respecte  al  càrrec  que 
representa. Per tant, per què no s’ha iniciat ja aqueix expedient, i què pensa fer al 
respecte. I ja per acabar, en la sessió de la Junta de Govern Local d’11 d’abril, en el 
punt  cinqué,  autorització  a  l’agent  urbanitzador  del  sector  Canyades  1, 
Construcciones Just, per al cobrament de les quotes d’urbanització, va tindre lloc 
una intervenció de la Sra. Virginia Cotaina, tercera tinent d’alcalde, del govern, un 
punt en el qual s’havia d’absentar en el debat i en la votació perquè és propietària, té 
una propietat  en aquest  sector,  i  allí  la Sra.  Cotaina,  i  llig  l’acta,  diu “abans de 
procedir  al  debat  i  votació  d’aquest  assumpte,  la  regidora  Sra.  Cotaina  Verdú, 
manifesta que vol que conste en acta que ha sol·licitat un informe tècnic i jurídic, i 
un altre econòmic, respecte de les notificacions de pagaments de quotes efectuats 
fins la data,  i  que encara no li  han lliurat  els  dits informes.” Jo he estat  mirant, 
perquè no recordava que en cap Junta de Govern Local, ni en cap comissió, la Sra. 
Cotaina demanara aqueix informe, i efectivament l’havia demanat com a propietària, 
hi ha diversos escrits però el més recent és el dia 21 de febrer d’enguany, de 2012, 
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on  diu  que  és  propietària  d’uns  terrenys  sitis  en  partida  Canyades  1  del  terme 
municipal d’Oliva, i que amb data 28-10-211, ja va sol·licitar informes, projectes i 
l’expedient complet, i tal, i que no se li ha passat. Suposem que aqueixa nova petició 
que va fer en la Junta de Govern Local la va fer com a tercera tinent d’alcalde,  
perquè no procedeix  que l’haguera feta  com a propietària  com l’havia feta  amb 
anterioritat. Tant de bo tots els propietaris tingueren aqueixa sort i el privilegi de 
poder traslladar a una Junta de Govern Local la petició d’informes. Hi ha alguns, 
com ja s’ha dit ací, que estan esperant contestació a preguntes, i els vindria bé poder 
revisar aqueixes preguntes, i altres que esperen contestacions a al·legacions des de ja 
fa temps. En qualsevol cas, com les va fer, perquè no cap d’una altra forma, com a 
tercera  tinent  d’alcalde,  la  pregunta  és  si  ja  se  li  ha  passat  aqueix  informe que 
demana, tècnic, jurídic, i econòmic, a la Sra. Cotaina. Des de l’oposició no podem 
passar-li-ho, és que el govern demanava; la Sra. Cotaina, que està en el govern, es 
queixava  que  no  li  passaven informes;  des  de  l’oposició  no  li’ls  podem passar. 
Supose que vosté ja haurà donat les ordres oportunes per tal que li passen aqueix 
informe a la Sra. Cotaina. Però ens preocupa una qüestió, i és que si la Sra. Cotaina, 
tercera tinent d’alcalde del govern, ha demanat un informe, ella que té accés a tota la 
informació,  serà perquè alguna cosa no li quadra, o voldrà estar segura d’alguna 
cosa. Per tant a nosaltres això ens preocupa i el que li demanem és que li passe per 
favor, si no ho ha fet ja, l’informe a la Sra. Cotaina. No ho fem per solidaritat amb la 
Sra.  Cotaina,  sinó  amb  la  resta  de  propietaris,  per  suposat,  al  conjunt  dels 
propietaris. I li demanem també que aqueix informe s’incloga en l’expedient, i que 
tots els propietaris d’aqueix sector sàpiguen que n’hi ha un informe sobre aqueix 
tema, i que puguen consultar-lo i que tinguen accés a la informació.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En principi nosaltres no anàvem a fer cap pregunta, però sí que 
li demanen, des de Projecte Oliva li farem tres precs, molt clars i molt curtets. Un és 
el tema que des de Projecte Oliva li demanem que done les ordres oportunes,  li 
preguem que done les ordres  oportunes  perquè es  puga preparar  un pla  integral 
d’actuacions per al barri del Raval. Pensem que no sabem si s’ha reunit amb el barri 
o no, però sí que pensem que a més de mesures de seguretat que alguns companys ja 
han manifestat, pensem que el barri necessita un pla seriós d’actuacions integrals, i 
pensem que l’única autoritat que hui pot començar aqueixa tasca és des de l’equip 
de govern, de l’Alcaldia. El segon prec que li demanem és més informació sobre la 
situació d’Aigua Blanca IV. Li ho demanem per favor, perquè han sigut ja altres 
companys que han manifestat el tema que s’han fet moltes vegades consultes, i que 
se’ns  contesten  alguns  escrits  i  no  s’ha  fet.  Aleshores  sí  que  li  pregue  més 
informació sobre el tema d’Aigua Blanca. I per últim també li demane, i és un prec 
que li faig, que és que des de l’equip de govern es posen enguany més que mai a la  
feina, i que la Fira del Motor puga enguany fer-se en les condicions normals, per les  
notícies que han estat eixint en la premsa; per tant pensem que fa falta un esforç 
major que altres vegades per part de l’equip de govern, i aleshores li demane que es 
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posen a treballar el més aviat possible perquè almenys aqueixa fira continue sent el 
que ha sigut fins ara.”

 Sra.  alcaldessa:  “Anem  a  començar;  crec  que  les  he  anotades  totes.  Mire  Sr. 
Salazar, respecte de les preguntes d’Aigua Blanca IV, jo no sóc jutge; abans se m’ha 
acusat de ser advocada, no ho sóc tampoc; però tinga claríssim que jo jutge no sóc. 
Per  tant,  jo  no  seré  qui  conteste  les  preguntes  d’Aigua  Blanca  IV,  perquè  són 
preguntes per a fer-li-les i contestar-les un jutge i un jutjat. I pense que això ja ho he 
transmés jo als portaveus almenys, o a qui porta un poc la causa d’Aigua Blanca IV. 
Per tant no intente fer cap demagògia, perquè jo no sóc jutge; si vosté ho és, i vosté 
sap com fer-ho, li pregue que les conteste vosté; estarem tots desvanits. Però jo no 
sóc jutge i jo no contestaré les preguntes. Per tant, si vosté les ha llegides, considere 
si es poden contestar. Conteste sí, i així contestem a poc a poc.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo no li he dit que vosté siga jutgessa, ni advocada, però 
per l’experiència que té en els jutjats hauria de saber alguna cosa més de lleis. Jo no 
he  dit  que  vosté  conteste  aqueixes  preguntes.  Vosté  té  un  gabinet  jurídics,  té 
assessors jurídics, i en fi té molts mitjans tècnics al seu abast, i pagats, i ben pagats, 
perquè contesten  les  preguntes;  si  no totes,  les  que  puga contestar;  però que  es 
contesten, que no ens ha contestat a cap; ni tan sols l’informe que en quinze dies 
havíem de tindre.”

 Sra. alcaldessa: “Aqueixa era la segona pregunta. Jo li conteste les preguntes, Sr. 
Salazar. Si a vosté no li agrada la resposta és un problema que el té vosté, no el tinc 
jo. Però li torne a repetir, el fet que jo tinga experiència en els jutjats, pense que en 
els últims anys vosté n’ha tingut moltíssima més, però això a mi no m’importa, faça 
el que vulga i vaja on vulga; però ja li dic –recentment ha anat un parell de vegades– 
les preguntes d’Aigua Blanca IV, li torne a repetir, que no tan sols les advocades, i 
les advocades sí que els ho han dit  als propietaris  d’Aigua Blanca IV que no es 
poden contestar. no es poden contestar. Si vosté té la resposta, la veritat és que ací,  
jo sóc la  primera que li  agrairia  que les  contestara.  Respecte  dels  informes dels 
assessors jurídics, la Sra. Emma Ramon, i jo considere que vosté ja té l’informe, que 
és qui ha portat endavant des de fa tantíssims anys tot el tema d’Aigua Blanca IV, i 
que així ha anat, perquè d’això han passat sis anys, ni tan sols responia al que el Sr. 
secretari li va preguntar i li va demanar. Les advocades estan treballant molt, i estan 
fent més coses que fer aqueix informe. I això, tinga per segur i estiga tranquil que 
els propietaris ho saben. Sí. Tinga per segur i estiga tranquil. Per tant considere que 
les seus dos preguntes estan contestades. Pel que fa a les pintures del pas de peatons, 
Sr. Salazar; mire, jo tinc un pinzell, i ganes de pintar-los; si vosté també de ganes de 
pintar-los el  dia que tinguem pintura,  o diners per pagar-la,  que com ens hauria 
agradat, si vol ens posem una granota i anem a pintar-los els dos; però aquest és el 
moment que sabem molt bé la situació de la pintura vial d’aquest poble; la sabem 
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molt bé, però no l’hem esborrada aquestos últims mesos que estem nosaltres ací; jo 
no he anat amb una goma esborrant-la, ni xafant-la perquè s’esborrara. La situació 
era prou lamentable aquestos anys. Per tant li dic que tinc un pinzell a casa i dos, i 
una  per  a  vosté  si  la  vol  també;  ganes  de  pintar-los  personalment,  m’agradaria 
pintar-los, no m’importaria, jo m’arromangue on faça falta; però li dic que diners no 
n’hi ha. Tercera pregunta, Sr. Salazar; deixe’m que acabe. Conteste, Sr. Salazar.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Mire,  a  mi  no  em sabria  malament  posar-me  aqueixa 
granota que vosté diu, i començar a pintar els carrers, si cobrara el que vosté cobra; 
primerament, jo vist de la meua feina i no estic alliberat com vosté. Per tant, si jo 
tinguera un alliberament de 40.000 euros a l’any, igual em faria pintar carrers, com 
fer el que faça falta; per tant no em sabria gens malament. Però és que vosté ha 
tingut oportunitat, en lloc de despilfarrar i gastar-se els diners en altres coses no tan 
necessàries, com el tema de les pintures dels passos de peatons que això ho ha deixat 
de costat, i s’ha estimat més coses molt més vistoses, i més de faràndula que no un 
tema tan prioritari, que és un tema prioritari el tema de les pintures dels peatons, 
perquè no estem parlant de milionades, no; vosté hauria pogut gastar-se, o desviar 
uns diners, en lloc de desviar-los a un altre costat, i destinar-los a això. Però vosté ha 
preferit gastar-se’ls en altre scoses. Per tant no em vinga a mi en històries, ni en 
demagògia barata, ni en populisme decimonònic en aquestes tonteries. I sàpiga que 
no em sabria malament, si jo cobrara i estiguera alliberat com vosté, no em sabria 
malament pintar i el que fera falta. Per tant, per mi ja pot posar-se la granota. Si vol  
m’allibera, jo també me la posaré i començaré a pintar amb vosté.”

 Sra. alcaldessa: “Mire, Sr. Salazar, jo com estic tan acostumada que vosté parle de 
la forma que parla, i insulte de la forma que parla, jo li diré una cosa. Jo contestaré 
les preguntes; si li agrada bé, i si no és problema seu. Mire, jo pense que el que 
vosté cobra per vindre simplement als plenaris, proporcionalment a la feina que jo 
faig  és  moltíssim  més;  molt  més,  perquè  vosté  cobra  la  quantitat  que  cobra,  i 
porporcional al fet d’anar passejant-se per vindre al ple és molt més de les hores que 
jo li tire ací amb el sou que cobre; i vosté sap el que jo cobrava sent funcionària 
d’aquesta casa. Però bé. A banda d’això, si vosté considera que jo he despilfarrat, 
que les partides; jo estic adonant-me que sembla mentida que vosté faça tants anys 
que estiga ací, estic aclaparada, al·lucine, m’alarme, perquè vosté no sap, ni té idea 
tan sols d’on ixen les partides, i on estan les partides. Per tant, per favor, no diga el 
que jo faig, ni el que no faig, ni intente ací alçar la veu perquè tot el món l’escolte, i  
assabente-se’n abans de parlar. Perquè és molt fàcil fer la demagògia que diu que jo 
faig,  pense  que la  fa  vosté;  perquè  l’únic  lloc  on el  poden escoltar  és  ací,  i  en 
aqueixos mitjans de comunicació que vosté es passa els dies dient el que jo faig i el 
que jo dic. A mi m’aclapara; jo de vegades el llis a vosté i pense, aquest home, 
portaré jo un xip connectat que m’està escoltant i sap el que jo faig i el que jo dic; jo 
al·lucine.  Però bé.  Anem a  continuar.  Respecte  a  la  vigilància  de  la  policia  del 
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Raval, alteració de grups de gent jove, Natzaré, Maria Gallart, extremar mesures, li 
diré, i la lligue amb la pregunta núm. dos del Sr. González i amb la primera del Sr. 
Peiró, li diré que –hui ha sigut–, hui hem tingut una reunió on per primera vegada ha 
vingut a aquest ajuntament el tinent de la Guàrdia Civil, el cap de la policia, i no ha 
estat sols els veïns del Raval, han estat els representants de les diferents associacions 
d’aquest poble. Mire, jo pense que els han explicat perfectament, tant el cap de la 
policia, com el tinent de la Guàrdia Civil, les formes en què han de treballar, i les 
formes en què han de fer les coses. Pense que ha quedat molt clar. Puc lligar-la 
també amb la pregunta del Sr. González de la Junta de Seguretat. Mire, jo em deixe 
guiar molt bé pels tècnics; i quan he considerat, i m’han aconsellat que convocara la 
Junta de Seguretat, aquest era el moment, que fa quatre mesos o cinc que no tenim 
tinent; que el tinent fa ara dos mesos, quasi tres que ha pres possessió com a tinent,  
perquè l’altre se n’ha anat, i que a l’ajuntament l’hem vist a la porta de l’ajuntament 
en dues processons, perquè l’home ens ha dit que encara no s’ha posat al dia; i hui 
ha vingut per deferència i perquè se li ha demanat. Per tant, la Junta de Seguretat es 
farà, perquè nosaltres som els primers interessat. Respecte al que se’ns diu, a vore la 
paraula textual, que no la tinc, aqueixa policia de barri que nosaltres, que jo m’he 
inventat;  jo no m’he inventat res. Hi ha dues oficines de policia de barri; una al 
CPC, i l’altra al centre de sant Francesc, on hi ha un policia de segona activitat per 
atendre  qualsevol  ciutadà  que  haja  d’anar  a  fer  un  suggeriment.  Està  clar,  i 
coincidim que la policia que es passeja se li haurà de dir de quina forma es fan les  
coses. Que estem dient-los, i hui hem coincidit amb els veïns; hem de dir-los com és 
una policia  de barri,  com han d’anar fent les coses. I  està clar que,  a vore, que 
extreme les mesures de vigilància de la meua policia, que les extreme jo, perdone 
però jo faig moltes hores, i encara que dorm poc perquè no ho necessite, perdone 
però una quantes horetes per descansar, no pic anar-me’n a fer la vigilància jo; a la 
millor si algú està més descansat, que vaja i la faça; perquè la policia que tenim és la 
que tenim; i hi ha un Reial Decret, que li puc facilitar perquè se l’estudie, i que veja 
que per com tenim els pressupostos, els diners que hi ha, i que no es pot contractar 
més plantilla, ahí està el que està. Per tant assabente-se’n molt bé. Continuant a la 
pregunta de la Sra. Morell, de la Via de Ronda, està clar que quan nosaltres vam 
anar a la Conselleria d’Infrastructures i ens vam reunir amb la consellera, li vam dir 
que  ja  que  estava  fent-se,  o  anava  a  fer-se,  la  plaça  d’Europa,  demanàvem 
urgentment que es fera el tram de Via de Ronda que quedava, perquè la veritat és 
que clama al cel; anem molt bé, anem plens de clots, i després arribem a la plaça 
d’Europa. Els mateixos tècnics que han fet la plaça d’Europa es van comprometre 
d’informar a la consellera de la situació, i que si no era massa dolenta, que amb el 
que eren les millores ho haurien fet; però els estudis que van fer els mateixos tècnics 
de la conselleria, ja han informat a la consellera que és totalment impossible amb les 
millores haver condicionat el tram de Via de Ronda que quedava. Per tant, sí que 
estan fent els estudis, perquè consideren que no poden posar asfalt damunt, perquè 
no és el que necessita la Via de Ronda; necessita fer. Diguem-ne, una adequació 
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com  la  que  s’ha  fet,  si  és  que  dóna  el  resultat  que  toca.  Per  tant,  això  estan 
treballant-ho els tècnics d’allí perquè no necessita un llavat de cara, necessita alguna 
cosa molt més fonda, com el que es va fer possiblement, si ja dic que dóna bons 
resultats. Respecte al Sr. González del tauler d’anuncis que diu, sí, ja sabíem que els  
plafons estan en el primer pis; que els ciutadans ens ho diuen, que vinguen ciutadans 
a  qualsevol  hora,  perquè  l’ajuntament  està  obert,  perquè  les  dependències  de  la 
policia està ací, i podrien entrar a consultar, però l’espai que hi ha és el que n’hi ha.  
Jo ja recorde que en la primera convocatòria de les beques de la diputació, es van 
vore en un greu problema; des de l’ajuntament no es volia que el poc espai que hi 
haguera es posara publicitat, ni cartells, ni tan sols que foren de dins de la casa; i  
tampoc van tindre problemes de posar les llistes per a la gent. Per tant l’espai és el 
que hi ha; i no sé on podríem ubicar un cartell ací a la planta perquè la gent puguera 
tindre-ho més a l’abast i puguera utilitzar-ho quan vulguera, perquè clar, dalt no els 
deixen vindre a les hores. Podrem buscar una ubicació entre tots, i  si  la trobem 
posar-la; però jo sé d’aleshores que també es pretenia que el que era l’entrada de 
l’ajuntament quedara visualment bé; però bé, no sé, podem buscar el lloc entre tots, 
perquè sí que és alguna cosa que se’ns ha dit i que la policia contínuament, si ve 
gent  que  diu  que  vol  consultar  la  cartellera,  no  els  deixen  pujar  dalt  quan 
l’ajuntament  està  tancat.  Després,  de  la  pàgina  web,  per  posar  també  totes  les 
convocatòries, tot el que hi haja; mire, estem intentant vore què és el que passa amb 
la pàgina web. Perquè la pàgina web estava un poc mal gestionada, qui la gestionava 
ha estat en contacte contínuament Salvador Escrivá, i sí que considerem perquè és el 
primer que hem parlat, la primera cosa que hem demanat, anem a demanar una altra 
vegada  els  dominis,  crec  que  es  diu  així,  i  es  gestionarà  com cal;  i  haurà  una 
remodelació de la pàgina perquè es puga albergar, si algú té la possibilitat, i no vol 
vindre, de vore el tauler d’anuncis que puga consultar-lo. Això, i alguna finestra 
més, que puga donar al ciutadà un servei. De la segona pregunta ja li havia contestat. 
I després, respecte de la Cambra Local Agrària. Mire, els tècnics municipals van 
acabar el que des de diputació els demanava, i la veritat és que no es podia portar 
això.  Estava al  voltant,  no sé dir-li  cert  si eren més de 400.000 euros o més de 
700.000 euros, el pressupost; la valoració del que s’havia de fer. Però jo, li torne a 
repetir,  i  a  més  dissabte  vaig  estar  amb  un  representant  d’AVA,  ells  no  tenen 
aqueixes pretensions. I que sàpiga que estan realitzant, estan intentant remodelar tot 
el que correspon perquè els llauradors que nosaltres sabem perfectament, i va ser la 
primera demanda que jo vaig fer a la diputació, de la gran necessitat que tenen de 
tindre la cambra agrària per estar ubicat allí, per poder treballar i funcionar; i de fet 
ací tenim un funcionari que no és nostre, que hauria d’estar allí per assessorar-los i 
orientar-los; i de fet, afig, que s’ha demanat l’OCAPA, i que ens la donaran; podria 
estar ubicada allí; però no anem a dir que no quan vinga, i si no està acabat anirà a  
un altre lloc; però que sàpiga que està realitzant-se un altre informe tècnic per poder-
lo portar i que es puga fer. Fins i tot hem demanat que tinga el mínim mobiliari 
perquè puguen funcionar ja d’entrada, i serà l’informe que es porte a la diputació, 
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perquè el que s’ha fet des d’ací no es pot portar. Sí; i volia dir-li, la setmana passada 
vam  estar  en  la  Conselleria  d’Agricultura,  i  en  la  Conselleria  de  Sanitat,  i  la 
Conselleria d’Agricultura vostés ja saben que va cedir l’espai de la Cambra Agrària 
a  la  Conselleria  de  Sanitat;  des  de  la  Conselleria  de  Sanitat  van  vindre,  es  va 
apuntalar,  perquè  això  clama  el  cel  el  que  hi  ha  ahí,  i  el  que  vosté  deia,  els 
confrontants, pateixen humitats i tot del que sofreix un si té una casa enderrocada al 
costat,  que és  com està.  En aquest  moment,  a  nosaltres  se’ns  va  dir  que  fórem 
nosaltres  els  qui demanàrem la  Cambra Agrària,  perquè el  que s’havia  fet  és la 
Conselleria de Sanitat dir que ens la donava. Què passa? Si la Conselleria de Sanitat 
diu  que  se’ns  dóna,  automàticament  la  Cambra  Agrària  quedava  en  mans  de 
patrimoni, i el que li haguera tocat mantindre-ho o fer qualsevol tipus d’adequació 
hauria sigut a patrimoni; patrimoni no li concedeix això a sanitat, perquè diu sí, li ho 
done a l’ajuntament, però patrimoni no té la seguretat que l’ajuntament ho vulga; 
aleshores  ja  se’ns  ha  dit  que  sí  que  ho  demanem.  Per  tant,  quan  nosaltres  ho 
demanem, patrimoni, com que ja tindrà la convicció i sabrà amb certesa, perquè hi 
haurà  una  petició,  que  l’Ajuntament  d’Oliva  ho  vol,  aleshores  no  tindrà  cap 
problema de dir-li a la Conselleria de Sanitat que se’n desprenga i que li ho lleva;  
però  el  que  no  volen  en  aqueix  by-pas,  ahí,  que  retorne  a  patrimoni,  perquè 
patrimoni ni vol fer-se’n càrrec. O siga és anar passant-se-los per no condicionar-lo 
ningú. Però està clar que nosaltres sí que el volem, perquè volem condicionar-lo i 
volem que soga per als llauradors. Del BUO, vosté ho ha dit molt bé. Finals de 
gener. A mi m’hauria agradat entrar ací i que haguera sigut tot bonança, que haguera 
sigut  diners,  i  no  hagueren  hagut  pagaments.  Perquè  el  del  bus  urbà  és  una 
necessitat; i pense que tots ho portàvem en els nostres programes electorals. Mire, el 
Reial Decret, si se l’ha llegit vosté bé, considera que el transport urbà no és una 
necessitat, que en època de fer el pla d’ajustos es puguera considerar. De tota forma 
és alguna cosa que s’ha quedat aturada, perquè en tindre els pressupostos vore si 
seria factible portar endavant el bus urbà; perquè estpa clar que un transport urbà 
mai té diners, no es trauen els suficients diners sinó que l’ajuntament ha d’aportar 
usn diners perquè és un servei, i com un altre servei més. Després estaria el que està 
parlant de la falsificació del document i altres.  Mire, el  fet  de presentar  aquesta 
denúncia, jo no tinc cap inconvenient; però ha estat parlant-se i podem incórrer en 
un delicte de denúncia falsa. Jo no tinc cap inconvenient de portar-la, perquè al cap i 
a  la  fi,  jo  no  la  porte,  la  porten  vostés,  per  tant,  jo  pense  que  el  secretari  els 
informarà del que s’ha de fer, i jo no tinc cap inconvenient; i jo ja els dic que per la 
meua  part  no  hi  ha  cap  problema.  Després  en  sessió  Junta  de  Govern  Local, 
Canyades 1, la Sra. Virginia Cotaina, a banda de ser una regidora, és una ciutadana, 
amb uns problemes anteriors al fet de ser regidora, i sent regidora també podem 
tindre problemes en les nostres vides particulars. Jo he conegut ací fer-se un informe 
a un grup polític de hui per a hui; per tant, jo no veig que la Sra. Virginia Cotaina 
estiga tenint cap privilegi; perquè va sol·licitar un informe, i pense que ara ja el té; 
no ho sé. Té l’informe Sra. Cotaina? No. Encara no el té. Parlarem amb els tècnics, 
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ja que vosté mostra la disposició que se li faça; jo no tinc cap inconvenient que se li  
faça. Tot el contrari. Igual l’informe que sol·licite ella com el que sol·licite una altra 
persona. I se li farà. El que sí que no anem a parlar del problema que s’ha generat en 
Canyades, perquè jo pense que en aquesta última comissió vam fer les coses com 
tocava, i possiblement, si s’hagueren fet des del començament, totes, com calia fa 
molt de temps en Canyades, a la millor no hauria tingut Virginia Cotaina aqueix 
problema, o la ciutadana Virginia Cotaina, que ho era, ni a la millor era va ser qui es 
va alçar en el seu dia, perquè això ja ho arrossega des de fa molt de temps, però 
sabent que ha sigut un perjudici  que han sofert tots  els propietaris  de Canyades, 
cobrant-se les quotes  quan no s’haurien d’haver  cobrat;  almenys  quan no era el 
temps de cobrar-les. S’hauria d’haver fet com s’ha fet ara, i dictaminar-se com s’ha 
fet. Respecte al Sr. Peiró, unes ordres oportunes, ja li ho he contestat en parlar del 
Raval, de la reunió que s’ha tingut, i s’ha orientat perfectament pel cap de la policia,  
i de la Guàrdia Civil, torne a repetir de com han d’actuar, per a no interferir en la 
forma de treballar els cossos de seguretat; i orientar-los com han de fer les coses i de 
quina  forma  s’han  d’interrelacionar.  Pel  que  respecte  a  la  informació  d’Aigua 
Blanca IV”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Més que la  referència  a  la  seguretat,  jo  he parlat  d’un pla 
integral d’actuacions en el barri. No estic parlant de la seguretat; la seguretat és un 
tema, com n’hi ha 40 més, de deficiències. I jo el que li he pregat, no li he posat en 
dubte ni la tasca que està fent la Guàrdia Civil, ni la policia; simplement li he dit que 
és urgent que es faça un pla integral d’actuacions en el cas antic, en el Raval; però 
no només tocant una branca sinó que hi ha moltes actuacions que s’han d’emprendre 
per tal que el barri puga revitalitzar-se. Aqueix ha sigut el meu prec en concret; no el 
tema de la seguretat únicament.”

 Sra.  alcaldessa: “Mire,  sí;  s’ha parlat  d’aqueix  pla,  d’aqueixes  moltes  postures, 
perquè està clar que hi ha moltes coses a tocar, i de fet hui s’han tocat; s’ha tocat el 
tema  dels  robatoris,  tant  a  persones,  com  a  vivendes,  i  altres,  i  s’ha  orientat 
perfectament i s’ha parlat de tots els temes. I va a organitzar-se, va a fer-se, però no 
un pla integral de seguretat per al barri del Raval, perquè n’hi ha més. Per a tots els  
barris. Després, la informació sobre Aigua Blanca IV, jo pense que la pregunta ja ha 
estat contestada amb el que li  he dit al Sr. Salazar,  i  això dels informes, ja s’ha 
contestat. I respecte a la Fira del Motor. Mire, de la Fira del Motor, jo la veritat és  
que  és  un  tema  que  els  explicaré  unes  coses;  i  les  coses  són  que  jo  al·lucine 
moltíssim quan en un mitjà de comunicació Projecte Oliva, vosté Sr. Peiró, diu que 
lamenta que l’alcaldessa d’Oliva, Chelo Escrivá, no haja tractat d’unificar criteris 
amb l’Alcaldia de Gandia, amb la finalitat de potenciar el sector del motor en tot 
l’àmbit de la comarca. Això són les declaracions que fa vosté. I està parlant de mi, 
del que jo he fet;  no sé. Vosté ja diu directament que jo no he tracta d’unificar 
criteris; vosté ho diu; ho diu de forma alegre, però vosté sense saber el que he fet jo. 
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Després,  el  Sr.  Salazar,  Gent  d’Oliva,  diu  Gent  d’Oliva  critica  el  silenci  de 
l’alcaldessa  i  l’acusa  de  no  saber  defensar  els  interessos  de  la  ciutat.  Al·lucine 
gambes amb vosté, Sr. Salazar; però vosté què sap el silenci meu, si jo parle o no 
parle,  i  el  que  dic  i  el  que  no  dic.  O  siga,  per  favor.  Contínuament  dient  que 
l’Alcaldia, amb la finalitat de potenciar el sector del motor. Mire, perquè veja que jo 
no estic callada, que jo no estic quieta, que jo parle, i que jo el primer que faig és 
defensar al meu ciutadà i a la meua ciutat; o siga, a mi el que Arturo Torró, alcalde 
de  Gandia,  siga  del  Partit  Popular,  vol  que  li  diga  una  cosa,  que  davant  les 
declaracions que el Sr. Arturo Torró va fer al diari Levante, dissabte dia 14 d’abril,  
en la Cadena Ser, i en altres mitjans de comunicació, que van ser molt fortes; a vore, 
jo no em quede callada, ni quieta. Vosté què sap el que estic fent jo. Jo li cride i li 
dic que el fet que ell vulga fer una Fira del Motor, a mi em sembla perfecte, però 
que per a res s’ha de posar, ni fer esment de la ciutat d’Oliva; i que jo veig mala 
intenció; i la veig; i li ho dic; Sr. Torró –no li dic Sr. Torró, que li dic Arturo– jo no  
veig bona intenció que tu, poc més d’un mes abans de la fira d’Oliva, tu faces una 
fira; l’hauries poguda fer perfectament, ho hauríem pogut consensuar, i haver-la feta 
tu ara i jo d’ací sis mesos, o jo ara i tu d’ací sis mesos; tinc igual. Consensuar, igual 
que fer-ne una a nivell de comarca. Però és que jo pense i considere, i així li ho 
transmet, que la de comarca és la d’Oliva. I que enguany és la que fa 23 anys de la 
nostra fira. Enguany no és el que fa 23? És la que fa 22? Doncs bé, igual em fa 22 
que 23, que fa molts anys. Què voleu que us diga. És la 23? Ho he dit bé, és la 23; 
no passa res. Igual fa un any més o un anys menys, perquè 21, 22 o 23 són molts 
anys de la nostra fira. N’hi ha qui s’encabota i hi ha qui parla per ell sol; però jo no 
m’he quedat ahí, perquè veja Sr. Salazar que no estic quieta, ni callada, i jo agarre i 
li  envie  a  la  directora  general  de comerç  una carta,  on faig  referència  al  decret 
97/2011, de 26 d’agost, d’ordenació de les fires, on faig referència que les dues fires 
d’Oliva, tant la Fira del Motor, com la Fira de Comerç, estan publicitades per a l’any 
2012 en les fires no oficials de la conselleria; i a banda d’enviar-li l’escrit, jo li cride 
i  parle amb ella,  i  parle directament  amb la directora general de Comerç,  Silvia 
Ordiñana. I li dic, Silvia, em sent perjudicada; i ací està l’escrit que jo li envie; i li 
dic que Oliva se sent perjudicada, i que si ahí la Conselleria de Comerç ha tingut 
alguna cosa a vore, que es manifeste i m’ho diga. També tinc la contestació de la 
Sra.  Silvia  Ordiñana,  que  vostés  també  la  poden  vore;  Silvia  Ordiñana  Rigó, 
directora general de Comerç i Consum; em contesta i diu que ella se n’assabenta per 
premsa, que ella sap del perjudici que pot tindre la ciutat d’Oliva del fet que es faça 
una  altra  fira  amb  tan  poca  diferència,  però  que  ells  van  a  canviar  perquè  si 
vertaderament  la  direcció  general  de  Comerç  tinga  una  ordenació  de  territori 
respecte a les fires. Per tant, i el fet que estiguen publicitats i apareixem com a fira 
no oficial en la Conselleria de Comerç simplement és perquè nosaltres rebem una 
subvenció.  I  Arturo  Torró,  segons  la  directora  general  està  muntant-se  una  fira 
particular i privada. Però que jo sí que he parlat.  A més he parlat amb Bernardo 
Mendieta, que és el regidor de Comerç de l’Ajuntament de Gandia. I li dic que em 
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sembla una vertadera, li vaig dir una parauolota, el fet que feren la fira. Ell diu que 
té una junta que estan treballant-ho, que feia molt de temps que estava parlant-ho, 
que estava treballant-se; però jo he fet moltes averiguacions, moltes investigacions i 
lamente que no estiga el Sr. Sabater, exregidor del Partit Socialista, però jo he fet 
feina; jo he mirat a vore què passa. Jo sé que açò que estem parlant ara ja va eixir en  
un plenari, concretament en el plenari de 25 de setembre de 2008, que ja es parlava 
de si Gandia faria una fira com anava a fer-se; o siga Sr. Salazar, a mi no em diga  
que jo estic callada i quieta, perquè vosté a la premsa, va i diu el que vol, i com a 
sobre la  premsa partidista,  alguns mitjans,  la  veritat  és que per  moltes  notes  de 
premsa, aclariments per al ciutadà que enviem, la veritat és que al Partit Popular no 
li diuen res, ni li publiquen res, està clar que qui ho publica o publica com vol, sense 
preocupar-se de contrastar informació i  per persecució sistemàtica a la figura de 
Chelo  Escrivá;  perquè  vostés  contínuament  quan  diuen  alguna  cosa  és  Chelo 
Escrivá; això i moltes més coses. Sr. Peiró, diga.” 

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament dir que la meua intervenció per fer el prec no era 
perquè es centrara en un debat i un confrontament entre Gandia i Oliva; simplement 
li pregava que l’equip de govern es posara mans a la feina, que supose que ho haurà 
de fer perquè queda molt poc espai de temps, i necessitem que la fira d’enguany siga 
una fira que tinga èxit. Aqueix és el meu prec. No ha sigut cap referència a cap altra 
ciutat, ni a altres polítics. Simplement li demane això, que és un prec.”

 Sra. alcaldessa: “Però si està clar. I jo, de veritat, mire, s’està treballant, va iniciar 
el Sr. Morera, i la Sra. Teresa Gascón, que porta Comerç, estan iniciant els tràmits. 
Nosaltres volem que la fira d’Oliva siga la que és. Sabem que els moment no són els 
que són. L’any passat ja van haver dificultats i es va fer la fira, i de forma molt 
digna. I es farà. Però està clar que jo he de fer esment d’això de Gandia, i he de fer 
esment perquè a mi no m’agrada; i perquè no he pogut arribar a un consens perquè 
està clar que el Sr. Arturo Torró, alcalde de Gandia, s’encabota que vol una Fira del 
Motor. I la fa. I no puc entrar a dir-li vull una fira comarcal, perquè jo ja considere 
d’entrada, que la fira d’Oliva és la fira comarcal. Per tant, no puc negociar amb ell 
això. Ell vol fer-la, a la fi no arribe a un enteniment amb ell, doncs Sr. Arturo faça la 
fira; què vol que li diga. Nosaltres anem a fer-la, nosaltres estem treballant-la. Jo per 
exemple li agrairia a vosté Sr. Blai, que vosté ha sigut tècnic de Comerç, i vosté 
aqueixa fira l’ha treballada molts anys, que puguera col·laborar i orientar a fer-la, o 
el Sr. David González que també l’ha portada moltes vegades. Si consideren que 
han de fer-ho, si els apeteix. I ho sé. Per tant poden posar-se en contacte, i poden 
ajudar-li; o Teresa es posa en contacte amb vostés, i la portem endavant. Però de 
veritat que sàpiguen que he fet feina, i perquè algú estiga, algun mitjà, li agrade dir 
que la Sra. alcaldessa no ha fet res, que està callada, està quieta, doncs bé què vol 
que li  diga,  que diga el  que vulga; quan un mitjà  de comunicació és persecució 
sistemàtica de forma tan directa a una persona, pense que es veu aqueix mitjà què és 
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el que està fent, i quina ofuscació té amb la figura de la Sra. alcaldessa. I pense que 
he contestat totes les preguntes.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “No s’enfade pel que vaig a dir-li. Jo no dic que vosté no 
parle. El problema que té vosté, entre altres, des del meu punt de vista, és que vosté 
moltes vegades parla a destemps, o parla més del que es deu, i a la millor el que 
tocaria dir no ho diu quan tocava. Aqueix és el problema. En aquest cas, vosté ha 
parlat i ha fet aqueixes gestions, s’ha posat en contacte amb la Direcció General, 
amb aqueixos escrits que vosté ha fet, i la contestació que ha rebut, després que tots 
els grups de l’oposició isquérem a la palestra a defensar la Fira del Motor d’Oliva, 
perquè vosté no deia res. Clar vosté s’ha sentit pressionada, a través dels mitjans de 
comunicació,  i  del  que defensàvem els mateixos  grups polítics  de l’oposició.  És 
evident que alguna cosa havia de dir, i ha dit, però després que tots diguérem. Si no, 
tire mà a la premsa, i ho vorà. És tan fàcil com comprovar dates; no hi ha més. I 
aqueixos  escrits  estan fets  després  d’haver  fet  nosaltres  les  manifestacions  en la 
premsa; i si no comprove la data de l’escrit  que li  fa l’ajuntament a la Direcció 
General de Comerç, i també la contestació; aleshores mirem les dates de la premsa, i 
les dates dels escrits, i perfectament es podrà comprovar que els escrits estan fets 
després de les manifestacions en defensa de la Fira del Motor i Maquinària d’Oliva 
que fem tots els grups de l’oposició; llevat de vosté que està en el govern. I sàpiga 
que en dirigir-nos als mitjans de comunicació i parlem de Chelo Escrivá, ho fem de 
Chelo Escrivá alcaldessa d’Oliva; no li tenim mania a Chelo Escrivá coma persona, 
en  absolut;  no,  estem  parlant  políticament;  ens  clavem  a  nivell  polític  perquè 
considerem que vosté a nivell polític, i la gestió que porta a cap, en aquest tema com 
en altres, ens sembla malament el que està fent; que no està fent-ho bé. Jo crec que 
tenim llibertat d’expressió, i l’opinió per poder cadascú emetre el seu criteri. Fins 
ahí podíem arribar; si no estaríem parlant d’altres èpoques. Jo crec que això a vosté 
no li hauria de molestar. Això hauria de servir-li d’al·licient, posar-se les piles, i de 
vegades parlar menys i fer més; que és el problema que té vosté moltes vegades. I en 
aquest cas, que és la Fira del Motor, vosté ha parlat, però després que parlàrem tots. 
Vosté s’ha sentit obligada a parlar, perquè tots havíem dit el que havíem de dir. És 
evident vosté no podia estar callada ni un minut més, quan era un clamor social el 
que hi havia al carrer; el motiu de per què Gandia, a mes i mig abans de la nostra 
fira, des de fa 22 anys que la fem, i a més amb èxit, s’inventava una fira. Que no dic  
que no se la  puga muntar;  però jo crec que vostés  són companys de partit,  són 
alcaldes  els  dos,  i  jo  em  pensava  que  si  li  hagueren  tingut  un  poc  més  de 
consideració política, almenys s’haurien posat en contacte amb vosté i haurien pogut 
arreglar les dates; almenys les dates. Que no diguem que Gandia no es faça la seua 
fira, però no en aquestes dates, a mes i mig de la nostra, que l’única cosa que pretén,  
o l’única cosa que pot aconseguir és eclipsar la nostra; perquè Gandia, ens agrade o 
no, té uns mitjans econòmics i tècnics que Oliva no els té; i a la fi, ens agrade o no, 
el peix gran acaba menjant-se el menut, en les mateixes condicions. I aqueixa és la 
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qüestió. Per tant no s’hauria d’enfadar quan li diguem això, i que li servesca un poc 
de  lliçó,  o  d’al·licient,  o  d’estímul  o  com  vosté  vulga  dir-ho,  que  en  temes 
fonamentals  com aquest vosté  ha de ser més ràpida a parlar,  però no parlar  per 
parlar, sinó eixir a la palestra i dir que no li sembla bé; i no haver d’esperar que tots 
els grups de l’oposició es pronuncien defensant la Fira del Motor d’Oliva, i vosté 
s’ha vist obligada, i arrossegada per tots els grups polítics, i per això ha parlat.”

 Sra. alcaldessa: “Doncs bé. Molt bé, Sr. Salazar. Jo no sé si vosté quan jo parle es 
posa uns taps, o què és el que passa; però li acabe de dir; primera, jo no tinc una 
bola de cristall, ni són endevinadora; i vosté es va assabentar el mateix dia que jo 
que anava a fer-se una fira del motor a Gandia. Jo no tenia la bola per saber abans 
què anava a fer el Sr. Arturo Torró. Aqueixa la primera. I pense que he dit que jo 
havia parlat amb la directora general de Comerç; i que jo volia una pronunciació per 
escrit; per això una vegada que jo parle amb ella, jo després li sol·licite. Però mire, 
Sr.  Salazar,  vosté  el  que  no  fa  és  eixir  a  parlar  de  la  fira,  perquè  vosté  les 
declaracions són Gent d’Oliva critica el silenci de l’alcaldessa i l’acusa de no saber 
defensar  els  interessos  dels  ciutadans.  Això  és  el  que  vosté  diu.  Persecució 
sistemàtica. Però que no passa res. Que jo me la repanpimfla. I després vol que l i 
diga una cosa, i a la millor ací al mig si algú puguera alçar-se amb veu, i tinguera 
gana de dir-ho però podem tirar mà de l’hemeroteca i comprovar, perquè el Partit 
Popular es lleva el trompó de traure notes de premsa per informar el nostre ciutadà; i 
ací  sap  el  que  passa?  Que  el  Partit  Popular  no  unta  el  morro  a  cap  mitjà  de 
comunicació. Per tant, jo li podria dir de moltíssimes, i moltíssimes notes de premsa 
que s’han passat, però com les passa el Partit Popular, agarra i cas omís. I només 
hem de tirar mà de quatre coses que tenim per ahí, molt fàcils i molt pròximes. I 
podríem parlar de moltes més coses. Però a mi no m’acuse d’estar quieta que jo sóc 
la persona que més em moc; però també li dic que no tinc una bola de cristall, Sr. 
Salazar. I busque a vore si jo he eixit dient el que diga; però a mi no estiga dient-me 
vosté que jo ací m’he mogut després que vosté isquera a la palestra en la premsa, 
perquè estic dient-li, i si no ho entén li ho torne a repetir mil vegades, que abans de 
presentar l’escrit jo parle amb la directora general, jo parle amb Arturo Torró, i jo 
parle amb Bernardo Mendieta. I després, com que jo vull tindre aquesta, li dic a la 
directora  general,  per  favor,  t’envie  un  escrit  del  que  estem  parlant,  i  tu  et 
manifestes. I ahí està. I si vosté s’ho vol creure s’ho creu, i si no, pense que ja hem 
parlat massa respecte al tema; però bé, com vosté també té una aportació econòmica 
per part d’aquest ajuntament, i de tots els ciutadans, que es moga també, però en lloc 
d’anar  criticant  i  dient  el  que  jo  dic,  perquè  vosté  sempre  parla  en  boca  meua, 
sembla ventríloc i que em moga a mi la boca, també s’ha de moure a fer un poc de 
feina. Que no passa res; mire el Sr. Blai Peiró, una persona que ha treballat la fira i  
que va a col·laborar, i va a fer-ho bé, perquè és coneixedor del tema perfectament. 
Doncs ja està. Cadascú que col·labore en el que puga. Ni més ni menys; que per això 
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ací, en major o menor mesura, tots cobrem de l’ajuntament i del ciutadà. Jo pense 
que he contestat tot.”

 Sr. González Martínez: “No és per entrar en un debat. A mi no m’ha contestat 
totes les preguntes; no passa res, quan estiga l’acta s’ho llig i ja podrem parlar. No 
tinc intenció de dir-li quines són. Simplement hi ha un tema que em preocupa, i és el 
tema de la Cambra Local Agrària, pel tema que li he dit dels veïns confrontants. Per 
favor,  faça  alguna  cosa,  que  no  són  problemes  d’humitats,  són  problemes  més 
seriosos que poden tindre conseqüències greus. Simplement això. Si vol ho parlem 
demà, ho parle amb el regidor d’Obres i Serveis, o amb qui haja de parlar-ho, però 
aqueix tema sí que em preocupa.”

 Sra. alcaldessa: “Doncs no sé quina pregunta, si vol demà ho parlem. Jo ho tenia 
tot anotat, i potser alguns se m’ha escapat. Això del tauler d’anuncis, la seguretat, la 
cambra agrària, el BUO, la falsificació del document, Canyades, i no en tenia cap 
altra; però no passa res, podem repassar-les i parlar-nos-ho bé.”

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

  Vist i plau
 La presidenta

Pàgina: 52


	Minuta núm. 06
	ORDRE DEL DIA
	TERCER. RETOLACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB EL NOM DE NORUEGA



