
Minuta núm. 12

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

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 20.40 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ 
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
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT ROIG TOMÀS
VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI ACTAL:
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència del Sr. alcalde, DAVID 

GONZÁLEZ  MARÍNEZ,  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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Només obrir la sessió, i abans de desenvolupar l’ordre del dia, el Sr. alcalde manifesta:

 Sr. alcalde: “Abans de començar, a petició del Grup Partit Popular, guardarem un 
minut  de  silenci  per  la  mort  de  D.  Gregorio  Peces  Barba,  un  dels  pares  de  la 
Constitució Espanyola.”

Després del minut de silenci, comença a desenvolupar-se l’ordre del dia. 

ORDRE DEL DIA

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

PRIMER.  PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  SOBRE  MODIFICACIÓ  DEL 
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  AMB  CREU  ROJA,  DE  VIGILÀNCIA, 
SALVAMENT,  SOCORRISME  I  PRIMERS  AUXILIS  EN  LES  PLATGES 
D’OLIVA.

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

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal:

“En virtut d’allò contemplat en el punt 2 de l’article 97, en concordança amb l’article 
82.3 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,  se  sotmet 
directament a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta:

Vist que, mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament, adoptat en sessió ordinària de data 
28  de  juny  de  2012,  es  va  aprovar  el  Conveni  de  Col·laboració  amb  Creu  Roja 
Espanyola, per tal de dur endavant la prestació de serveis de Vigilància, Salvament i 
Socorrisme,  i  Primers  Auxilis  en  les  Platges  d’Oliva,  donada  la  circumstància 
excepcional produïda per la declaració com a desert del procediment obert convocat per 
aquest ajuntament per a la contractació de serveis referits i la necessitat que les platges 
d’Oliva  compten  amb  la  cobertura  dels  serveis  que  es  pretenen,  sense  demora, 
constituint una raó d’interés públic general.
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Atés que, revisat  el  text del conveni de col·laboració esmentat,  s’han detectat  errors 
materials o de fet que convé esmenar, sense que les modificacions en el text suposen 
modificació substancial del conveni, ni el que es refereix a l’objecte, ni del preu, no 
suposant,  a  més,  modificació  la  resta  d’acords  adoptats,  modificacions  que 
substancialment afecten a:

- Estipulació  primera:  afegir  al  text  “que  comprén un total  de  10  punts  de 
vigilància”

- Estipulació vuitena: aclariment sobre la forma de justificació
- Annex I, recursos humans temporada alta: Llevar un diplomat universitari

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament que adopte els següents acords:

PRIMER.  Que s’aprove el  conveni de col·laboració entre l’Ajuntament  d’Oliva i  la 
Creu Rioja  Espanyola per a 2012, en els termes en què ha estat redactat, recollint les 
esmenes pertinents per corregir els errors materials o de fet detectats en el mateix. El 
text literal del qual s’adjunta a la proposta.

SEGON. Que es faculte al regidor delegat de la Creu Roja, amb vista a la signatura de 
l’esmentat conveni amb la Creu Roja Espanyola, amb les modificacions pertinents, així 
com a l’Alcaldia per a la resta de tràmits que se’n deriven de l’execució del clausulat del 
conveni de col·laboració.

Oliva, 23 de juliol de 2012. L’alcalde. Rubricat.”

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc dir que aquest sí és el ple més curt de la 
història, amb un únic punt, en la part resolutiva, estudi, informe, o consulta, i no el 
que va realitzar el Partit Popular amb vuit punts i pel qual se’ns va acusar de tindre 
paralitzada  la  gestió  municipal.  El  Partit  Popular  ja  en  el  plenari  passat  ja  va 
manifestar, després de la renúncia de Gescal 21 que la prioritat era donar seguretat 
als banyistes i a les nostres platges. Torna a vindre al plenari el conveni, amb alguna 
modificació, com ho és la reducció d’un DUE, dir que hi ha deu punts de vigilància, 
a més que a la firma del conveni, sense justificació, es pagarà el 50%, i a la fi del 
conveni  es justificarà la  totalitat i es pagarà el 50% que resta. Amb un conveni i no 
un contracte, Creu Roja ix beneficiada per no haver de pagar l’IVA, cosa que ens 
sembla  perfecte  des  del  principi.  Cal  recordar  per  a  propers  anys  que  s’ha  de 
continuar fent les coses ben fetes, i traure mitjançant un contracte, ja que així ho va 
manifestar la Sindicatura de Comptes que s’ha de fer, per no incórrer en il·legalitats. 
D’altra banda, manifestar la satisfacció del Grup Popular perquè hem fet la feina ben 
feta, solucionant la feina mal feta dels novament governants, ja que la inversió de 
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35.000 € de l’any 2010, no havien sigut capaços de pagar-la a Creu Roja; nosaltres 
sí que ho vam fer; i la de 2011, de 40.000 € no la van poder percebre ja que els 
novament governants la van posar a càrrec de la venda de  parcel·les, i de tots és 
sabut que era del tot il·legal. Per finalitzar dir que en el punt 9 del conveni, on es 
crea una comissió paritària perquè les dues parts, l’ajuntament i la Creu Roja, la 
reconeguen com a vàlida, hauran de modificar-la vostés, perquè en haver realitzar 
aquest conveni el Partit Popular, seguim amb feina feta per l’equip de govern del 
Partit  Popular,  i  no  per  vostés,  no  han  modificat  la  composició  de  la  comissió 
paritària i continua constant la regidora delegada de Creu Roja, i la Sra. alcaldessa 
de l’Ajuntament d’Oliva.”

 Sr.  Fuster  Mestre: “Molt  breu.  Simplement,  ja  ho  vam  manifestar  en  el  seu 
moment,  ens  alegrem  que  la  Creu  Roja  d’Oliva  continue  amb  aquest  conveni 
l’excel·lent tasca encetada ja fa uns anys a les nostres platges.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “M’alegre  que  estiguen  contents,  com  ho  està  aquest 
regidor  delegat  de Creu Roja,  que un any més es facen càrrec  del   salvament  i 
socorrisme de les platges d’Oliva, i vigilància també. Per tant, estem parlant que des 
de  fa  quaranta  anys  quasi  ininterrompudament  està  donant-se  aquest  servei  per 
aquesta entitat, una entitat que no només, per la feina realitzada, dóna seguretat i 
tranquil·litat  a  tots  els  usuaris  de  les  nostres  platges,  sinó  també  a  tots  els  qui 
representem la nostra ciutat és un motiu d’orgull per tot el que representa la mateixa 
Creu Roja. És evident que el Partit  Popular diu que efectivament ha fet la tasca 
durant d’un any; és evident que nosaltres acabem d’entrar només fa una setmana, i 
el que no podíem fer és que ací no s’haguera treballat absolutament res; sí que es va 
intentar adjudicar a través d’un conveni, millor dit d’un contracte, i pels motius que 
tots sabem fa eixir fallat i per tant vam haver de recórrer una altra vegada als serveis 
de la Creu Roja. Per tant, l’única cosa que podem dir és que estem d’enhorabona un 
any més, i ens felicitem i estem segurs que amb el treball que farem de cara a l’any 
que ve, esperem que el pròxim any siga novament la Creu Roja d’Oliva qui es faça 
càrrec  d’aquest  servei  ací  a  les  nostres  platges.  Per  la  nostra  part  no  quedarà. 
Continuarem treballant  en aqueix sentit  i  estem segurs que aqueixa col·laboració 
continuarà perenne, no només per a l’any que ve sinó per a la resta.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Des de Projecte Oliva recolzarem aquest conveni entre la Creu 
Roja i l’ajuntament; sí que considerem que la Creu Roja, com a entitat mereix tot el 
respecte  de  la  nostra  corporació,  i  entenc  que   tant  la  corporació  anterior,  com 
l’actual,  és  una  obligació  innata  de  la  pròpia  corporació  dur  endavant  aquestos 
convenis. Per tant jo pregaria que no es plantejara si es fa per un costat oi per un 
altre; es fa pel poble, i es fa amb una entitat que realment compleix la seua funció tot 
l’any.”
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i la Creu Roja 
Espanyola per a 2012, el text literal del qual és el següent:

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

REUNITS
D’UNA  PART  el  Sr.  JOSÉ  SALAZAR CUADRADO,  que  actua  per  delegació  de 
l’Alcaldia (Decret núm. 2493/12, de 16/07/2012), com a regidor delegat de la Creu Roja, i en  
representació de l’Excm. Ajuntament d’Oliva (València).

D’UNA ALTRA PART, el  Sr. JUAN ÁLVAREZ ESTEVE, que actua com a president i en 
representació de l’Assemblea Local de Creu Roja Espanyola a Oliva.

CONSIDEREN
Primer.- Que la Creu Roja Espanyola, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interés 
públic,  està  configurada  legalment  com  a  auxiliar  i  col·laboradora  de  les  administracions  
públiques en les activitats humanitàries i socials que impulsen.

Segon.-  Que d’entre les finalitats estatutàries de la Creu Roja Espanyola figura la promoció i  
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció 
a col·lectius o persones amb dificultats per a la seua integració social, la prevenció i reparació  
de  danys  originats  per  sinistres,  calamitats  públiques,  conflictes,  malalties  i  epidèmies,  la 
cooperació en programes de prevenció sanitària i accions de tipus assistencial i reparador en el 
camp de la salut, i en general, l’exercici d’una altra funció social i humanitària, compatible amb 
l’esperit  de  la  institució.  Tot  això  sota  els  principis  d’humanitat,  imparcialitat,  neutralitat, 
independència, caràcter voluntari, unitat i universalitat.

Tercer.- Que a l’empara del Reial Decret 415/1996, d’1 de març i la seua modificació per Reial  
Decret 2.219/1996, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes d’ordenació de la Creu 
Roja Espanyola i dels seus Estatuts, publicats per Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials,  
de 4 de setembre de 1997 i  en compliment  de la R (85)  9,  de 21 de juny,  del  Comité de 
Ministres del Consell  d’Europa, sobre el treball  voluntari en activitats socials,  la Creu Roja  
Espanyola  és  una  entitat  idònia  per  contribuir  al  desenvolupament  de  la  política  social  de 
l’Ajuntament d’Oliva.

Quart.-  Que és competència municipal la prestació del servei de salvament i socorrisme en 
platges, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i amb l'article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i l’Ordre de 31 de 
juliol de 1972 (Presidència) per la qual es dicten normes i instruccions per a la seguretat humana 
als llocs de bany. (Classificació de la platja, servei de vigilància, servei d’auxili i salvament).
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Cinqué.-  La  Creu  Roja  està  disposada  a  col·laborar  amb l’Ajuntament  en  la  cobertura  de 
platges, i posa a disposició d’aquest la infrastructura, els recursos materials i allò més important, 
l’element humà: els voluntaris. Aquesta col·laboració representa una càrrega econòmica per a la 
Creu Roja, atesa la despesa que suposa la formació, l’amortització i manteniment del material, 
la reposició de material fungible, el combustible de les ambulàncies, la reposició de despeses de 
manutenció i transport als voluntaris, etc.

Consegüentment,  ambdues parts  formalitzen aquest  Conveni  de col·laboració en les platges,  
d'acord amb les següents

CLÀUSULES
Primera.-  L'Assemblea Local  de Creu Roja a  Oliva,  es compromet  a realitzar  el  servei  de  
salvament i socorrisme en les zones de la Platja d'Oliva que s’indiquen: Platja de Terranova, 
Platja de Pau Pi, Platja de l’Aigua Blanca, Platja de Rabdells, Platja de l’Aigua Morta, Platja de 
les Deveses, durant l'època estival d'enguany.

Segona.- El present conveni té una vigència delimitada, i s’estendrà entre el dia 1 de juliol de 
2012 i el dia 9 de setembre de 2012, llevat que abans de la seua finalització, ambdues parts, de 
mutu acord i de forma expressa, el prorroguen per un altre període.

L’ordenança municipal d’ús, gaudi i aprofitament del litoral, en el seu article 4, estableix que 
l’Alcaldia previ dictamen de l’òrgan de Gestió de Platges, reglamentarà l’època de l’any i els 
horaris en què s’habilitarà la vigilància de la zona de bany pel personal de salvament.
En compliment d’aquesta ordenança, per Resolució de l’Alcaldia núm. 1987/12, de quinze de  
juny, s’ha aprovat la temporada de bany per a 2012 de la forma següent:

Temporada alta Juliol i agosto Totes les platges
Temporada baixa 16 i 17 de juny

Del 23 al 30 de juny
De l’1 al 9 de setembre 

Pau Pi i Aigua Blanca urbana

Aquest servei es repartirà entre temporada alta i temporada baixa, amb les següents dates:
Temporada baixa:
de l’1 de setembre al 9 de setembre.
Zona de cobertura: Platja de Pau Pi, Platja de l’Aigua Blanca

Temporada alta:
els mesos de juliol i agost de 2012.
Zona de cobertura: totes les zones indicades en el punt primer del conveni.
Horari de servei:
De  forma  ininterrompuda  des  de  les  11  hores  fins  les  19  hores,  en  ambdues  temporades,  
inclosos diumenges i festius.

Tercera.-  Per  dur  a  terme  l'esmentat  servei,  l'Assemblea  Local  de  Creu  Roja  d’Oliva  es 
compromet a aportar els mitjans materials i humans que s'indiquen el l'annex I, i que prèviament 
ha  determinat  l’Ajuntament  com a  suficients  per  a  la  realització  del  servei,  a  partir  de  la  
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classificació d’Afluència mitjana, que aquest ha establert  per a les zones de cobertura, a les  
platges d’Oliva, conforme a l’Ordre de 31 de juliol de 1972; manifesten per tant que amb això,  
la Creu Roja es fa càrrec de la gestió d’una part de les competències que la llei atribueix a 
l’Ajuntament i que de la resta l’únic responsable serà aquest últim.

Quarta.- La Creu Roja Espanyola acreditarà que tot el personal assignat a activitats assumides 
per la institució en virtut d'aquest conveni, ha realitzat els corresponents cursos de formació, i  
hauran d'estar en possessió del cursos de Socorrista Aquàtic, de Primers Auxilis, Socorrisme 
Aquàtic, Auxiliars de Transport Sanitari, etc. segons el tipus d'activitat a la qual estiga adscrit, i  
també d'aquelles altres titulacions específiques que exigesca el desenvolupament de les tasques 
que li siguen encomanades.

Cinquena.- L'Ajuntament posarà a disposició de Creu Roja Espanyola 2 postes sanitàries, la 
primera d'elles ubicada en la Plaça d'Europa (zona urbana de la platja d'Aigua Blanca), i  la 
segona ubicada en el carrer de Jacomart (Urbanització San Fernando de la platja Aigua Morta).
La Posta Sanitària ubicada en la Plaça d'Europa és una instal·lació permanent d'obra, de recent  
construcció, per a la seua destinació a atenció sanitària, junt amb un edifici addicional per a l'ús  
dels  socorristes  com  a  menjador  o  qualsevol  altre  tipus  d'ús,  dotada  de  subministrament 
d'energia  elèctrica  i  aigua  corrent,  amb espais  independents  per  a  sala  de  cures,  neteges  i 
magatzem.
D'altra banda, la Posta Sanitària a ubicar en la Urbanització San Fernando, es tracta d'un mòdul 
prefabricat  de  superfície aproximada de 18 m2,  i  consegüentment de caràcter  temporal  que 
l'Ajuntament d'Oliva posarà a disposició de Creu Roja, per a la mateixa destinació que l'altra 
Posta indicada, diferenciant la zona privada, de la sala de cures i assistència dels banyistes. Junt  
amb este mòdul es facilitarà igualment un altre amb funcions de magatzem per a material i/o 
utilització com a menjador del personal. 
Ambdues postes tindran el material següent:

• Farmaciola fixa
• Farmaciola socorrista
• Fèrules d'immobilització (joc)
• Joc collet cervical
• Equip de comunicació fix
• Equips de comunicació portàtils
• Baló ressuscitador
• Tauler espinal
• Dos jupetins salvavides
• Dos parells aletes natació
• Dos ulleres de busseig
• Bossa rescat, torpedes o llandes de rescat
• Equip reanimació cardiopulmonar
• Equip oxigenoteràpia
• Prismàtics
• Dos llançacaps
• Llitera de cures
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• Maletí d'oxigenoteràpia portàtil
• Equip de transmissions
• Cércols salvavides
• Llandes de rescat

El dit material serà revisat pel personal de forma diària, comprovant que es disposa del material  
necessari, en cas contrari es comunicarà al coordinador corresponent, el qual  l’haurà de reposar 
en un període inferior a 24 hores. 

Sisena.- L'Ajuntament d'Oliva cedeix els llocs de salvament i les torretes de vigilància a Creu 
Roja, per a la seua exclusiva utilització durant la vigència d’aquest conveni. L’emplaçament, 
instal·lació, manteniment i desinstal·lació dels llocs, torretes i cartells serà responsabilitat dels  
Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

Setena.- El canvi de banderes de senyalització d’utilització de la platja es farà d’acord amb el 
Protocol establert  a l’efecte (annex III) entre l’Ajuntament d’Oliva i  l’assemblea local de la 
Creu Roja d’Oliva.  Per  aqueix motiu,  l’Ajuntament d’Oliva delega en el  cap de torn de la  
Policia Local per a aquesta funció.

Vuitena.- L'Ajuntament d'Oliva es compromet a satisfer a l'Assemblea Local de la Creu Roja a 
Oliva  la  quantitat  de  CENT  VUITANTA-SIS   MIL  QUATRE-CENTS  VINT  EUROS 
(186.420 €), en concepte de col·laboració econòmica per al sosteniment de les despeses que el 
servei acordat ocasione, que es faran efectius en els següents terminis:

A la firma del Conveni, una quantitat equivalent al 50% de la quantitat total, és a dir 93.210 €,  
que abonarà sense necessitat de justificació prèvia.
A la finalització del conveni, la quantitat del 50% que resta, que es concreta en 93.210 €, prèvia  
justificació de l’import total que representa el conveni.

Tot  això  prèvia  justificació  documental  procedent,  i  imputació  a  la  partida  pressupostària 
31300.4890000, sobre la qual s’ha efectuat la corresponent reserva de crèdit núm. 23.139, del  
Pressupost de 2012.

La  quantitat  total  que  l’Ajuntament  d’Oliva  es  compromet  a  satisfer  en  concepte  de 
col·laboració econòmica per al sosteniment de despeses s’ha d’entendre com a quantitat total,  
incloses les despeses i impostos que correponguera assumir en cas que s’interpretara com a 
contraprestació pels serveis realitzats.

Novena.- Es crea una Comissió paritària, que estarà formada per:
- Per part de l’Ajuntament: el Sr. alcalde de l'Ajuntament d'Oliva, o persona en qui delegue, la  
regidora Delegada de Turisme o persona en qui delegue, el regidor Delegat de Creu Roja o 
persona en qui delegue
- Per part de la Creu Roja: el president de l'Assemblea Local de la Creu Roja a Oliva, o persona  
en qui delegue, el coordinador Provincial o persona en qui delegue, el coordinador Provincials 
de Socors i Emergències o persona en qui delegue
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Ambdues  parts  reconeixen  aquesta  comissió  com  a  vàlida  per  realitzar  les  funcions  de 
seguiment, coordinació i control, i també per resoldre qualsevol controvèrsia que puguera sorgir 
tant en la interpretació com en l'aplicació d'aquest conveni.

Desena.- Sistema de Gestió de les Platges d’Oliva norma ISO 14001:2004 en totes les platges i 
Norma Q de qualitat a la Platja de l’Aigua Blanca –urbana – Pau Pi i Aigua Morta.
Per  part  de  Creu  Roja,  en  compliment  dels  serveis,  comeses  i  activitats  objecte  d’aquest  
conveni,  s’haurà  de complir  amb els  requisits  que es deriven del  Sistema de Gestió  de les  
Platges  d’Oliva  segons  UNE  EN ISO 14001:2004  i  de  la  implantació  de  la  Norma  UNE 
187100:2001, coneguda com Q de qualitat a la Platja de l’Aigua Blanca –urbana – Pau Pi i  
Aigua Morta.
En concret li són d’aplicació directa els documents següents (veieu annex):
Compliment del procediment P.14. Salvament i socorrisme
Compliment de la instrucció I.07. Gestió de residus sanitaris
Compliment de la instrucció I.15. Pla de salvament i socorrisme
Compliment de tots els derivats
D’igual forma, participarà en la revisió i millora dels documents que conformen el sistema, les 
activitats formatives relacionades amb el sistema i en totes aquelles activitats que siguen de la 
seua competència i tinguen relació amb els documents que conformen el Sistema de Gestió de 
les Platges d’Oliva.

Onzena.- En  relació  a  la  gestió  de  residus  sanitaris  s’haurà  de  complir  amb  els  requisits 
legislatius exigits en el Decret 240/1994, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
Regulador de la Gestió dels Residus Sanitaris.

Els residus s’hauran de classificaran en:
Grup I. Residus assimilables als urbans: són aquells que no plantegen especials exigències en la  
seua gestió, com ara cartró, paper, restes orgàniques, etc.
Grup II. Aquestos residus inclouen material de cures, guixos, tèxtil fungible, roba, objectes i 
materials d’un sol ús contaminats amb sang, secrecions o excrecions.
Grup III. Residus sanitaris específics o de risc: són aquells en els quals, per presentar un risc per  
a la salut laboral o pública, s’han de tindre especials mesures de prevenció.

Operacions de gestió intracentre
Recollida intracentre dels residus sanitaris
La recollida dels residus sanitaris a l’interior de les instal·lacions de la Creu Roja s’hauran de 
realitzar seguint rigorosos criteris de segregació, asèpsia, innocuïtat i economia.
S’implantarà un sistema de recollida selectiva i diferenciada de tots els tipus de residus generats 
en atenció a la classificació establerta anteriorment.
Per als residus dels grups II i III s’utilitzaran bosses o recipients d’un sol ús.
Aquestes bosses hauran d’estar degudament identificades
Els residus del grup II portaran la llegenda “Residus sanitaris no específics”
Els residus del grup III portaran la llegenda “Residus de risc”
Per als residus que tallen i que punxen s’utilitzaran recipients impermeables, estancs, rígids i a  
prova de tall i perforació.
No es podran dipositar en una mateixa bossa, recipient o contenidor, residus de tipus diferents.
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Transport intracentre dels residus sanitaris
Es prohibeix dipositar els residus sanitaris en altre lloc que no siga la seua zona de producció o  
els magatzems habilitats per al seu dipòsit.

Emmagatzematge intracentre dels residus sanitaris
Els residus sanitaris es podran emmagatzemar dins del lloc on s’han generat, sota un estricte  
control, un màxim de setanta-dues hores, perllongables a una setmana si el magatzem de residus 
disposa de sistema de refrigeració.
El lloc d’emmagatzematge dels residus sanitaris haurà d’estar ben ventilat i il·luminat i haurà 
d’estar condicionat per poder realitzar la seua desinfecció i neteja.
El  magatzem  s’haurà  de  mantindre  tancat  i  haurà  d’estar  protegit  de  la  intempèrie,  les 
temperatures elevades i els insectes i animals.
L’accés al magatzem només estarà permés al personal autoritzat.

Operacions de gestió extracentre
Gestió extracentre dels residus sanitaris del Grup II. Per a la recollida transport i tractament,  
eliminació i, en general, totes les operacions de gestió extracentre dels residus sanitaris del grup 
II es realitzaran de la mateixa forma que es realitza la gestió dels residus sòlids urbans.

Gestió  extracentre  dels  residus  sanitaris  del  Grup  III  i  dels  residus  citostàtics.  La  gestió  
d’aquestos residus s’haurà de realitzar a través de gestors autoritzats per la Conselleria de Medi  
Ambient, i en tot moment s’hauran de conservar els documents d’acceptació i de cessió dels 
residus, i també les dates de generació i cessió dels residus.
Haurà d’existir un registre en el qual conste la quantitat, naturalesa, data de generació i la cessió 
d’aquestos  residus.  Els  productors  d’aquestos  residus  hauran  de  donar  una  còpia  de  la  
documentació  anteriorment  esmentada  en  acabar  la  temporada  en  la  qual  presta  servei  al 
Coordinador de Platges.

Dotzena.- Formació de socorristes. En la secció de socorristes que a tal efecte efectua Creu 
Roja Oliva, haurà d’incorporar una formació mínima en matèria mediambiental derivada de les  
condicions de la Norma UNE IN ISO 14001, i UNE 187100:2001i en particular coneixement de 
la política mediambiebtal del municipi d’Oliva, i coneixement dels procediments, instruccions o 
formats relacionats amb l’activitat que desenvoluparan.
S’haurà d’acreditar documentalment per dita entitat el  total d’hores impartides a tal efecte i 
també la llista de personal contractat que haja rebut aquesta formació.

Tretzena.-.  Les entitats  que firmen seran responsables del  compliment de la normativa que 
regula les dades de caràcter personal, i del compliment de la normativa en matèria de transport 
sanitari.

Catorzena.-  Per  resoldre  qualsevol  qüestió,  incidència  o  controvèrsia  que  es  derive  de  la 
interpretació i execució d'aquest Conveni, i que no puga resoldre la comissió paritària, ambdues  
parts  se  sotmeten de forma expressa  a  la  jurisdicció i  tribunals  d'Oliva i  la  Comarca,  amb 
renúncia expressa al seu propi fur si el tingueren.
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I en prova de conformitat les parts firmen per duplicat aquest document, rubricat en tots els seus 
fulls i annexos, estesos en una sola cara, en el lloc i dia indicats en l'encapçalament.

EL REGIDOR DELEGAT EL PRESIDENT LOCAL
José Salazar Cuadrado Juan Alvarez Esteve”

Annex I
DESCRIPCIÓ  DELS  RECURSOS  DE  SALVAMENT  I  SOCORRISME  PLATJA 
D’OLIVA
Descripció dels recursos. Temporades
Temporada baixa
Recursos materials

1 Ambulància
1 Vehicle de recolzament al servei (tipus furgoneta mixta, tot terreny)
 1 Embarcació
 1 Moto aquàtica de rescat
 3 Llocs de vigilància
 1 Moto Quad de rescat
 1 Posta sanitària (Centre coordinador de platges)

Recursos humans
1 Coordinador de platja
1 Conductor d’ambulància
1 Patrons d’embarcació
2 Socorristes aquàtics
1 DUI
Total 6 persones

Temporada alta
Recursos materials

1 Ambulància
1 Embarcació
2 Moto aquàtica de rescat
2 Moto Coatch de rescat
1 Posta sanitària (Centre coordinador de platges)
1 Posta sanitària (zona san Fernando)
1 Furgoneta mixta/tot terreny (vehicle de recolzament al servei)

Recursos humans
2 Coordinador de platja
1 Diplomat Universitari Infermeria
1 Conductor/portalliteres ambulància
2 Conductor Quad
2 Patrons motos aquàtiques
1 Patró d’embarcació
1 Vigia
27 Socorristes quàtics
Total 37 persones (salvament i socorrisme)
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Es  destinaran  dues  persones  amb  formació  adequada  per  a  l’atenció  al  bany  adaptat  en 
temporada alta, en horari de 12.00 h a 14.00 h.

COMPOSICIÓ DE CADASCUN DELS ELEMENTS
Cada punt de vigilància independentment que siga cadira en altura o punt d'observació, haurà 
de dotar-se del següent material que haurà de ser subministrat i aportat per Creu Roja:

• 1 bandera institucional
• 2 jocs de banderes de senyalització de l'estat del mar
• 1 ombrel·la
• 1 bossa de gestió de residus
• Pal de 5 metres per a col·locar banderes de l'estat del mar
• 1 bossa de rescat (25 m de corda)

Cada socorrista haurà d'estar proveït del  material que s'indica i que haurà de subministrar Creu 
Roja:

• 1 llanda de rescat
• 1 prismàtics
• 1 joc de comunicació
• 1 xiulet
• 1 farmaciola portàtil de primers auxilis
• 1 màscara RCP

Embarcació
La dotació mínima estarà constituïda per les següents embarcacions que tindran, almenys, les 
següents característiques tècniques mínimes.

• 1 embarcació semi-rígida tipus B o almenys tipus C.
• 2 motos aquàtiques de salvament

El material que serà subministrat per Creu Roja per a estes embarcacions serà com a mínim el 
següent:

• 2 jupetins  salvavides
• Equip bàsic de busseig (aletes, màscares, tub….)
• Àncora
• Equip de transmissions mòbil en permanent contacte amb la resta de 

socorristes i casetes
• Llanda o torpede de rescat

Material de suport
• Equips de transmissions portàtils, un per socorrista i lloc de vigilància
• Un  equip  de  ràdio  transmissions  per  a  comunicació  directa  amb  la 

Policia  Local  amb freqüència legalitzada per  la  Direcció General  de 
Telecomunicacions. 

• Llandes o torpedes de rescat, un per socorrista i lloc de vigilància
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• Xiulets d'atenció, un per socorrista i lloc de vigilància.
• Prismàtics, un per lloc de vigilància
• Joc de banderes de senyalització, un per lloc de rescat
• Farmaciola de primers auxilis transportable, un per cada socorrista que 

serà el responsable de mantindre-la revisada al dia i reposar el material 
utilitzat. 

Ressenyar que en relació a les platges Adaptades, l’Ajuntament d'Oliva posarà a disposició de 
Creu Roja el material següent:

• 1 Cadira amfíbia
• 3 parells de crosses amb acobles
• 1 cadira de rodes especial per a la dutxa

TASQUES DELS DIFERENTS RECURSOS DEL SERVEI
1. Lloc de vigilància
Els llocs de vigilància estan distribuïts estratègicament per tota la zona de cobertura per a la  
correcta vigilància dels banyistes.
Els  socorristes  que  estan  en  aquestos  llocs  tenen  els  mitjans  necessaris  per  a  la  correcta 
comunicació amb la central, i amb els elements necessaris per al salvament de banyistes i una  
farmaciola per a realitzar les primeres cures. També es realitzen altres tasques que siguen de la  
nostra competència com per exemple, localització de xiquets perduts.

2. Embarcació
L'embarcació s'encarrega de la vigilància per dins la mar i dels salvaments on siga necessària la  
seua participació.
La tripulació de l'embarcació es composa d'un patró i de dos socorristes, ja que aquesta dotació 
és  la  que  permet  realitzar  un  eficaç  salvament  i  dóna  la  suficient  seguretat  per  a  tots  els 
components de l'element.

3. Posta Farmaciola
La posta és el centre de coordinació dels diferents llocs de vigilància, embarcació, etc. Disposa  
de material sanitari necessari per poder realitzar els primers auxilis que calguen, d'un socorrista 
sanitari, per tal de poder realitzar les primeres cures amb una major professionalitat. Serveix de  
punt de referència per a qualsevol necessitat dels banyistes de la platja, per demanar informació 
sobre càmpings, per a localitzar membres de la Seguretat de l'Estat, etc.

4. Ambulància
L'ambulància estarà en la posta, d'on estarà preparada per eixir a qualsevol urgència que es  
necessite en la platja i no caldrà que cap socorrista abandone el seu lloc de forma que no reste 
eficàcia al servei que es realitza en els llocs de vigilància.

5. Centre de Coordinació. Posta, Farmaciola
S’emplaça a la  platja d’Oliva,  és  el  centre  que s’encarrega de coordinar  totes  les zones  de 
cobertura, com els diferents recursos per al servei. Alhora servirà com a posta per realitzar les  
diferents assistències als banyistes. Disposarà de material sanitari necessari per poder realitzar  
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els primers auxilis que calguen. En aquest centre estaran les ambulàncies, i el personal necessari  
per a cada vehicle. També hi haurà el socorrista sanitari i el socorrista de recolzament. Servirà 
de punt de referència per a qualsevol necessitat dels banyistes, tant d’informació turística com 
per poder sol·licitar la presència de les forces de l’estat, etc.
En les postes sanitàries s’exposarà en lloc visible l’horari de funcionament, i els centres sanitaris 
més pròxim on adreçar-se si la posta està tancada.

6. Responsable de platges
Tindrà com a funció general la de gestionar els serveis prestats pel personal al seu càrrec. Com a  
funcions  específiques  tindrà  les  següents:  la  distribució  del  personal  a  l’àrea  de  la  seua 
cobertura, la motivació del personal al seu càrrec, realitzar les tasques necessàries per al bon 
funcionament del servei, la supervisió del personal i material al seu càrrec i la bona utilització 
del material, emplenar l’informe diari i comunicar les anomalies del servei i les banderes de 
seguretat al coordinador del servei.

7. Coordinador del servei de platja
Aquesta persona és l'encarregada de la coordinació de tots els llocs i de solucionar qualsevol  
anomalia que es presente en el servei.
També haurà de controlar el material per tal que s'utilitze adequadament i si cal és la persona 
que comunicarà als responsables de la institució els problemes o anomalies del servei.
Comptarà amb la suficient autonomia per prendre les decisions que siguen competència seua.
NOTA: La ubicació de cadascun dels mòduls serà igual que en anys anteriors, llevat de les 
necessitats  del  servei.  Els  caps  de  setmana  el  servei  es  reforçarà  amb els  voluntaris  de  la 
institució.

Annex II. REQUISITS MÍNIMS DEL LLOC DE PRIMERS AUXILIS DE LA PLATJA
És imprescindible que tots els llocs de primers auxilis de les platges estiguen dotats de llum 
elèctrica i aigua corrent. Les raons de l’obligatorietat són òbvies (higiene, neteja i conservació 
del recinte, connexió de radiocomunicació, il·luminació, etc.)

El lloc constarà de quatre espais independent:

Sala de cures amb espai mínim perquè al seu interior, càpiga, a més del llitet on s’instal·larà 
l’accidentat,  el  personal  sanitari  que  corresponga  i  el  material  necessari  (taula  d’útils,  
farmaciola, etc.). A més haurà de tindre lavabo, i el terra i les parets de material que es puga 
mantenir la neteja i higiene que es requereix.

Sala d’espera – recepció que puga formar un conjunt amb la sala de cures, però que haurà de  
poder-se independitzar mitjançant una porta plegable, cortina corredissa, etc.

En el sostre del lloc es pot habilitar una xicoteta plataforma provista de barana que puga fer 
funcions de torre de vigilància. El màstil de banderes de senyalització pot situar-se al sostre per 
tal d’afavorir que es puga vore des de la platja a major distància.

Tots els  llocs de primers auxilis  instal·lats per l’Ajuntament hauran de complir els  requisits 
mínims  exigits  pel  Decret  240/1994,  de  22  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  
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Regulador  de  la  Gestió  de  Residus  Sanitaris,  pel  que  fa  a  la  seua  recollida  i  al  seu 
emmagatzematge.
Annex III. PROTOCOL DE CANVI DE BANDERES
Necessitats i punts bàsics que ha de recollir el protocol de canvi de banderes

Els diferents problemes que poden portar l’establiment d’un color determinat de bandera en una 
platja, i ja que la Creu Roja Espanyola no pot realitzar tasques de policia i només pot aconsellar 
pautes d’actuació davant determinades situacions de risc, fa necessari que els esmentats canvis  
es posen en coneixement de les autoritats municipals per tal que aquestes adopten les mesures 
que creguen oportunes.

Per això s’estableix el següent protocol per a la col·locació diària i comunicació a l’Ajuntament 
de la bandera que es considere.

Al  començament  de  la  jornada,  el  responsable  de  platja  farà  les  següents  observacions  i  
comunicarà a la seua base els resultats:

1.- Estat de la mar, que el valorarà en l’escala Douglas
2.- Velocitat del vent, que es valorarà en l’escala Baeufor
3.- Direcció del vent en rumbs quadrantals
4.- Corrents, indicant-ne la direcció en rumb quadrantal i velocitat estimada en nusos.
5.- Possibles desnivells ocasionats per l’estat de la mar anterior
6.- Estat higiènic de l’aigua i de l’arena de la vora
7.- Existència de meduses, animals o altres organismes marins que puguen produir picadures o 
reaccions al·lèrgiques.
 
Indicarà també la bandera que es recomana amb aquest tipus de característiques, i la col·locarà 
si no hi ha objecció per part del seu coordinador.

La  Base  comunicarà  aquesta  decisió  a  l’Ajuntament  o  persona  que  designe  la  institució,  i  
indicarà la bandera estimada i el motiu de l’elecció.
Aquest procediment es repetirà les vegades que calga, per canvi d’alguna de les circumstàncies 
anteriors.

En cas que es decidesca la col·locació de la bandera roja, l’Ajuntament s’haurà de comprometre 
a reforçar les patrulles de vigilància de la Policia Local a la platja,  per tal  de dissuadir els  
banyistes d’entrar a l’aigua.

El protocol que s’establesca a aquest efecte s’haurà de firmar conjuntament pel President Local  
de la Creu Roja i per l’Alcalde de l’Ajuntament.]

Segon.  Facultar al regidor delegat de Creu Roja amb vista a la signatura del conveni 
amb la Creu Roja Espanyola, i també a l’Alcaldia per a la resta de tràmits que se’n 
deriven de l’execució del clausulat del conveni.
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PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

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

El Sr. secretari accidental dóna compte dels decrets de l’Alcaldia des del núm. 2.132 
fins el núm. 2.543, l’extracte dels quals és com tot seguit s’indica:

 Decret  núm.  2132  Habilitació  del  Sr.  SEBASTIAN  ESTELA  CLIMENT  per  a 
desenvolupar amb caràcter accidental les funcions de Secretari de l'Ajuntament amb efectes 
d’11 de juny 2012

 Decret  núm.  2133  Aprovació  de  l'ingrés  indegut  efectuat  per  error  en  el  compte  de 
titularitat de l'Ajuntament d'Oliva de ROSA LAZARO MANZANEDA

 Decret núm. 2134 Autoritzar al CLUB OLIVA EN MOVIMENT celebració de marató dia 
28/06/2012

 Decret  núm.  2135  Autorització  a  la  direcció  de  COL·LEGI  LA TARONJA per  a  les 
activitats del dia 29/06/2012

 Decret núm.  2136 Concessió a JOSEFA ENCARNACION CLIMENT AZNAR llicència 
d’ocupació de la via publica Exp. 000076/2012-LOVP

 Decret núm.  2137 Concessió a SALVADOR CALDES ATIENZAR llicència d’ocupació 
de la via publica Exp. 000071/2012-LOVP

 Decret núm. 2138 Concessió a ANGELA PARRA PEREZ llicència d’ocupació de la via 
publica Exp. 000074/2012-LOVP

 Decret núm.  2139 Concessió a VICENT CANET LLIDO llicència de segona ocupació. 
Exp. 0000050/2012

 Decret núm. 2140 Aprovació de la devolució a CAJA DE AHORROS DE ONTINYENT la 
quantitat ingressada per error en el compte de LA CAIXA per import de 182/97€

 Decret núm. 2141 Ordre de pagament a determinats proveïdors de les factures relacionades 
per un total de 119.158,73€

 Decret núm. 2142 Aprovació de la certificació núm. 5 i final de l'obra "Xarxa de col·lectors 
pluvials i  ampliació de voreres fase III ctra. Dénia- Raconada de las Ermites a ALESA 
PROYECTOS Y CONTRATAS SA

 Decret  núm.  2143  Prendre  raó  de  la  cessió  de  crèdits  de  ALESA  PROYECTOS  Y 
CONTRATAS SA A CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCION SL per import 
17.956€
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 Decret núm.  2144 Ordre de pagament de la certificació núm. 3 de l'obra de " Xarxa de 
col·lectors pluvials i ampliació de voreres fase III ctra. Dénia- Raconada de las Ermites "  
PPOS 2011 OBRA 124 a ENRIQUE ROSET SL I RELACIO

 Decret  núm.  2145  Autorització  de  la  instal·lació  de  l'activitat  de  MANUEL  MUÑIZ 
CUADROS EXP. CA 063/2012

 Decret  núm.  2146  Autorització  de  la  instal·lació  de  l'activitat  de  SANDRA  PASTOR 
SANTAPAU EXP. CA047/2012

 Decret núm. 2147 Autorització de la instal·lació de l'activitat de CATALINA TERCERO 
PARDO. EXP. CA 066/2012

 Decret núm.  2148 Autorització canvi de titularitat d'activitat a JL MASCÓ OPTICS SL 
EXP. CA 049/2012

 Decret  núm.  2149  Autorització  de  canvi  de  titularitat  d'activitat  a  JOSEP  CODINA 
NAVARRO. Exp. LC 057/2012

 Decret  núm.  2150  Concessió  de  llicència  d'obertura  a  VETSANGIL  SLP  EXP.  LA 
089/2011

 Decret  núm.  2151  Remissió  de  sol·licitud  de  revisió  de  nota  de  JOSE  ALCARAZ 
COTAINA al Tribunal Qualificador de les proves selectives de 3 places de peons

 Decret  núm.  2152  Remissió  de  sol·licitud  d'impugnació  del  segon  examen  de  JOSE 
ALCARAZ COTAINA al  Tribunal Qualificador de les proves selectives de 3 places de 
peons

 Decret núm. 2153 Remissió de sol·licitud de fer públics els codis dels aspirants de JOSE 
ALCARAZ COTAINA al  Tribunal Qualificador de les proves selectives de 3 places de 
peons

 Decret núm. 2154 Remissió de sol·licitud de correcció de preguntes del segon exercici de  
ANTONIO MAYANS POUS al Tribunal Qualificador de les proves selectives de 3 places 
de peons

 Decret núm.  2155 Remissió de sol·licitud d'impugnació del de pregunda de ANTONIO 
MAYANS POUS al Tribunal Qualificador de les proves selectives de 3 places de peons

 Decret núm.  2156 Remissió de sol·licitud de millor  preparació del tribunal  de MARIA 
JOSE GOMEZ PARRA al Tribunal Qualificador de les proves selectives de 3 places de  
peons

 Decret núm.  2157 Concedira JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ, JORGE BENEYTO 
PONS Y ROSA  ISABEL MORELL GARI  llicència  per  a  la  segregació  de  la  parcela 
catastral 1336104yj5113n0001rx

 Decret núm.  2158 Remissió de sol·licitud d’obertura de codis dels titulars dels exàmens 
d’ANTONIO MAYANS POUS al Tribunal Qualificador de les proves electives de 3 places 
de peons

 Decret  núm.  2159  Remissió  de  sol·licitud  d'impugnació  del  segon  examen  de  JOSE 
ALCARAZ COTAINA al  Tribunal Qualificador de les proves selectives de 3 places de 
peons
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 Decret  núm.  2160  Remissió  de  sol·licitud  d'impugnació  del  segon  examen  de 
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ al  Tribunal  Qualificador  de  les  proves 
selectives de 3 places de peons

 Decret núm. 2161 Desestimar total i absolutament el recurs formulat per JOSE ALCARAZ 
COTAINA (RE 05680)

 Decret núm.  2162 Desestimació total  i  absoluta del recurs interposat per FRANCISCO 
JAVIER MARTÍNEZ SANCHEZ presentat en dat 21/05/2012. RE 05703

 Decret núm. 2163 Desestimació total i absoluta del recurs interposat per JOSE ALCARAZ 
COTAINA presentat en data 17/05/2012. RE 05517

 Decret núm. 2164 Desestimació total i absoluta del recurs interposat per JOSE ALCARAZ 
COTAINA presentat en data 17/05/2012. RE 05512

 Decret  núm.  2165  Desestimar  total  i  absolutament  el  recurs  formulat  por  D.  JUAN 
MIGUEL GALIANO MEJIAS presentat en 17/05/2012 005520

 Decret núm. 2166 Desestimació total i absoluta del recurs interposat per MªJOSE GOMEZ 
PARRA presentat en data 18/05/2012. RE 05570

 Decret  núm.  2167  Desestimació  total  i  absoluta  del  recurs  interposat  per  ANTONIO 
MAYANS POUS presentat en data 18/05/2012. RE 05563

 Decret  núm.  2168  Desestimació  total  i  absoluta  del  recurs  interposat  per  ANTONIO 
MAYANS POUS presentat en data 18/05/2012. RE 05564

 Decret  núm.  2169  Desestimació  total  i  absoluta  del  recurs  interposat  per  ANTONIO 
MAYANS POUS presentat en data 18/05/2012. RE 05571

 Decret  núm.  2170  Aprovació  de  la  nòmina  del  personal  al  servei  de  l'Ajuntament 
corresponent al mes de juny 2012

 Decret núm. 2171 Elevació de propostes de resolució a resolució, aprovació de baixes de 
liquidacions, i reconeixements de drets de devolució segons annex adjunt

 Decret núm.  2172 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys a CAMILO DE LA ROSA LARROSA EXP. 20010000061529

 Decret núm.  2173 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys a GARCIA COMECHE MARIA ISABEL. EXP. 20010000061678

 Decret núm.  2174 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys a RESIDENCIAL FORVISA MEDITERRANEO SL. 20010000061517

 Decret núm.  2175 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys a RESIDENCIAL FORVISA MEDITERRANEO SL. 20010000061521

 Decret núm.  2176 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys a JOSE FRANCISCO MORELL NAVARRO EXP. 20010000061522

 Decret núm.  2177 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys a RESIDENCIAL FORVISA MEDITERRNEO SL. EXP. 20010000061518

 Decret núm.  2178 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys a RESIDENCIAL FORVISA MEDITERRANEO SL. EXP. 20010000061519
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 Decret núm.  2179 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys a LEYRE LLOPIS MUÑOZ. EXP. 20010000061530

 Decret núm.  2180 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys a MARIA JOSEFA JORDA GOMEZ. EXP. 20010000061524

 Decret núm.  2181 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys a HEREDEROS DE RUIZ BOSCA. EXP. 20010000059611

 Decret núm.  2182 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys a TUTTOFARE SL

 Decret  núm.  2183  Declaració  l'extinció  de  deutes  que  es  pretén  en  cada  un  dels  
procediments relacionats en l'annex.

 Decret núm.  2184 Donar de baixa rebuts de deutors varis. (ZIMMERMANN GUSTAV 
MARTIN I RELACIÓ) EXP. 20010000062944

 Decret  núm.  2185  Aprovació  del  padró  de  l'Impost  sobre  Activitats  Econòmiques 
corresponent a l’exercici 2012

 Decret núm. 2186 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
JOAO GONCALVES CUSTODIO. EXP. 20010000062

 Decret núm. 2187 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
MARIA JOSE GIRAU CLIMENT. EXP. 20010000062805

 Decret núm. 2188 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
PEDRO GARCIA SORIA. 20010000062803

 Decret núm. 2189 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ESTER RERNANDEZ ANTEQUERA. EXP. 20010000062799

 Decret núm. 2190 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ESPERANZA GALLEGO GONZALEZ. EXP. 20010000062801

 Decret núm. 2191 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
FALDIN BAZAN REINALDO. EXP. 20010000062798

 Decret núm. 2192 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
FRIEDRICYH HUBERT GEORG. EXP. 20010000062800

 Decret  núm.  2193  Elevar  a  resolució  les  propostes  de  CONCEPCION  LLORET 
NAVARRO I RELACIÓ referides a concessió de fraccionament en 6 quotes a resolució

 Decret  núm.  2194 Aprovació  de  baixa  d'expedients,  baixa  de  liquidacions  i  aprovació 
d'altres liquidacions de l'expedient 20010000061760

 Decret núm. 2195 Autorització a ASSOCIACIÓ DE VEINS DEL RAVAL realització de 
sopar dia 30/06/2012

 Decret  núm.  2196  Autorització  a  LA  JUNTA  LOCAL  FALLERA  D'OLIVA  sopar  i 
revetlla al carrer dia 07/07/2012

 Decret  núm.  2197  Admetre  la  documentació  presentada  per  l'Associació  CÍVICA 
VALENCIANA TIRANT LO BLANC i el seu registre amb el núm. 225
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 Decret  núm.  2198  Aprovació  de  la  despesa  i  ordre  de  pagament  a  GALP ENERGIA 
ESPAÑA SAU factures

 Decret núm.  2199 Autorització a PERPETUO GONZALEZ MONTES la instal·lació de 
tobogán inflable del 19 al 22 de juny 2012 en el Parc de l'Estació

 Decret núm.  2200 Desestimació de sol·licitud formulada per Secció Sindical de CCOO 
relativa  a  la  recusació  de  ROSA  MILAGROS  PELLICER  SOLER  I  ANA  MARIA 
ESTRUCH ESCRIVA

 Decret  núm.  2201  Aprovació  del  manament  de  pagament  a  justificar  d’ANDRES 
SANCHEZ GAMEZ per import de 84,26€

 Decret núm. 2202 Aprovació del compte justificatiu d’ANDRES SANCHEZ GAMEZ per 
import de 116,19€

 Decret  núm.  2203 Concessió  d'autorització  a  IVAN PIERA RUIZ,  BAR EVARISTO, 
col·locació de TV en la terrassa per a la retransmissió del partit semifinals de l'Eurocopa

 Decret núm.  2204 Aprovar liquidació provisional  de 401,32€ de LTIU 261/04 a JOSE 
LUIS MUÑOZ LOPEZ

 Decret  núm.  2205  Prendre  raó  de  la  cessió  de  crèdits  de  ALESA  PROYECTOS  Y 
CONTRATAS SA A CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCION SL

 Decret núm. 2206 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062910 de LLORCA PONS MIGUEL

 Decret núm. 2207 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062904 de VICENTE JAVIER LEON NAVARRO

 Decret núm. 2208 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062922 de ROCA BERMANBEU SALVADOR

 Decret núm. 2209 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062896 de ICLENZAN MARIUS DARIN

 Decret  núm.  2210  Concessió  de  llicència  d'obra  menor  Exp.  000112/2012-OME  de 
ROBERT DUTTON

 Decret núm. 2211 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062894 de GUTIERREZ SANCHEZ DE PABLO FCO

 Decret núm. 2212 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062917 de JOSE MODESTO NAVARRO GARCIA

 Decret núm. 2213 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062913 de CASIMIRO NAVARRO BORDES

 Decret núm. 2214 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062885 de DOLORES COTAINA TODOLI

 Decret núm. 2215 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062912 de MEAD STEPHEN DAVID

 Decret núm. 2216 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062929 de INDALECIO ROVIRA SAMPER
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 Decret núm. 2217 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062873 de MARCOS IBIZA COTAINA

 Decret núm. 2218 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062880 de JOSE ESTEVE PORTES

 Decret núm. 2219 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062942 de JOHN ANTHONY GOLDER

 Decret núm. 2220 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062936 de M ANTONIA GALINDO FERNANDEZ

 Decret núm. 2221 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 200010000062549

 Decret núm. 2222 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062618

 Decret  núm.  2223 Autoritzar  i  facultar  al  funcionari  de  l'Ajuntament  d'Oliva D.  JOSE 
FUSTER  MORENO  perquè  comparesca  i  exercite  en  nom  de  l'Ajuntament  en  el 
Procediment Abreviat núm. 0001920/2012

 Decret núm. 2224 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062460

 Decret núm. 2225 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables en 
Exp. 20010000062649 de JUAN JOSE GARCIA BALADIA

 Decret  núm.  2226 Extinció del  contracte  de treball  amb efectes del  dia 30/06/2012 de 
VICENTE COTS MARTI

 Decret  núm.  2227 Extinció del  contracte  de treball  amb efectes del  dia 30/06/2012 de 
JOSEFA MOLL ENGUIX

 Decret núm. 2228 Aprovació de l'assignació de les funcions del conveni de col·laboració 
amb la CREU ROJA ESPAÑOLA per a la prestació dels serveis de vigilància, salvament 
socorrisme i primers auxilis a VICENT LLOPIS CARDONA

 Decret  núm.  2229  Aprovació  de  la  mobilitat  de  la  funcionaria  MARIA  CARMEN 
CARRERO DURO al departament de Recursos Humans

 Decret núm. 2230 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
l'expedient 20010000062647 de HERNANDEZ FERNANDEZ ENCARNACION

 Decret núm. 2231 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
l'expedient 20010000062748 de ESPINOLA GARCIA CARMEN

 Decret núm.  2232 Elevació de propostes de resolució d'expedients 20010000062178 de 
SAVALL CLIMENT FCO I RELACIÓ a resolució

 Decret núm.  2233 Elevació de propostes de resolució d'expedients 20010000060914 de 
ACEÑA PERES JOSE MANUEL I RELACIO a resolució

 Decret núm.  2234 Revocar i  deixar sense efecte el  decret d'Alcaldia núm. 2089/12 del 
22/06/2012  i  Autoritzar  a  VICENTE  JOSE  SALA  ANDRES,  EN  REP.  DE  SPAT 

Pàgina: 21



MODULAR SL la celebració del concert de música del 30/06/2012 en explanada exterior al  
poliesportiu mpal

 Decret núm. 2235 Elevar a les propostes de resolució dels expedients 20010000062636 de 
BORST REMO KARLHEINZ I RELACIÓ a resolució

 Decret núm.  2236 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre el valor dels 
terrenys  de  naturalesa  urbana  per  transmissió  en  Exp.  20010000061540  de  ANTONIO 
GALBIS SALA

 Decret núm.  2237 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre el valor dels 
terrenys  de  naturalesa  urbana  per  transmissió  en  Exp.  20010000061593  de  GESTION 
URBANA ALGINET

 Decret núm.  2238 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre el valor dels 
terrenys  de  naturalesa  urbana  per  transmissió  en  Exp.  20010000061692 de  MARTINO 
BUSTOS ROMULO

 Decret núm.  2239 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre el valor dels 
terrenys  de  naturalesa  urbana  per  transmissió  en  Exp.  20010000061547  de 
PROMOCIONES RICHARTE Y CIMARRA SL

 Decret núm.  2240 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre el valor dels 
terrenys de naturalesa urbana per transmissió en Exp. 20010000061523

 Decret núm.  2241 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre el valor dels 
terrenys  de  naturalesa  urbana  per  transmissió  en  Exp.  20010000061697 de FINNIGAN 
RUSSEL JAMES

 Decret núm.  2242 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre el valor dels 
terrenys  de  naturalesa  urbana  per  transmissió  en  Exp.  20010000061698 de FINNIGAN 
LORRAINE SUSAN

 Decret núm.  2243 Aprovació de la liquidació provisional de l'Impost sobre el valor dels 
terrenys  de  naturalesa  urbana  per  transmissió  en  Exp.  20010000061542  de  SUAREZ 
ROBERTO DANIEL

 Decret núm. 2244 Concessió a GAS NATURAL CEGAS SA llicència d’ocupació de la via 
pública. Exp. 000060/2012-LOVP

 Decret núm. 2245 Adjudicació de contracte privat de lloguer de part de la parcel·la situada 
en c/ Cavallet de Mar cantonada amb c/ Comarca de la Marina a SALVADOR Y MARIA 
ROSARIO GARCIA MORANT

 Decret  núm.  2246  Donar  compliment  a  la  resolució  de  la  sentència  193/12  del  Jutjat 
Contenciós  Administratiu  i  aprovar  el  pagament  en  nòmina  mensual  a  JUAN  LUIS 
FRASQUET MIÑANA el import de 1821,22€

 Decret núm. 2247 Presentació d'al·legacions al procediment d'extinció de deutes d'entitats 
de  dret  públic  mitjançant  deduccions  sobre  transferències  per  deute  amb  la 
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER

Pàgina: 22



 Decret  núm.  2248  Designació  de  lletrat  i  personació  en  Procediment  Ordinari  núm. 
000288/2012 interposat  per  MARIA VIRGINIA COTAINA VERDU sobre urbanisme i 
ordenació del territori

 Decret núm. 2249 Designació de lletrat i personació en Procediment de Mesures Cautelares 
General del art. 131 en Procediment Ordinari 000288/2012

 Decret núm. 2250 Concessió d'autorització a IVAN PIERA RUIZ muntatge de t.v per a la 
retransmissió de la final de l'Eurocopa dia 01/07/2012

 Decret núm. 2251 Adjudicar definitivament els llocs de venda no sedentària en el mercadet 
de la mitja galta a CARLOS RUBIO GOMEZ I RELACIO

 Decret  núm.  2252  Prorrogar  el  contracte  de  lloguer  de  la  parcel·la  de  D.  VICENTE 
LLORCA SAVALL destinada a aparcament públic de vehicles, per un període anual des de 
l'1 de maig de 2012 fins al 30 d'abril de 2013.

 Decret  núm.  2253 Adjudicar  el  contracte  menor  de  prestació de  serveis  de docència  i 
activitats complementàries de l'Escola d'Estiu 2012, a favor de l’empresària individual Sra.  
Mar Sánchez Marchori.

 Decret núm. 2254 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a Dª JOSEFA LLORCA ROIG.

 Decret núm. 2255 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat urbanística 
a Dª TERESA MARIA JORDA QUIROS.

 Decret núm. 2256 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat urbanística 
a D. JUAN RAMON FUSTER SERRANO.

 Decret núm. 2257 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat urbanística 
a Dª ISABEL MARIA ALEMANY ALEMANY.

 Decret núm. 2258 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat urbanística 
a Dª JOSEFA GREGORI CARMONA.

 Decret núm. 2259 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat urbanística 
a D. RAFAEL SENDRA SENDRA.

 Decret núm. 2260 Aprovació del Plec de clàusules Económico-Adminsitratives particulars 
que han de regir la contractació dels serveis professionals d'educadores per a l'habitatge  
tutelat d'Oliva

 Decret núm. 2261 Declarar a D. MANUEL FARO TORRES la caducitat del Procediment 
de Restauració de la Legalitat urbanística 158/04.

 Decret  núm.  2262  Acordar  el  sobreseïment  i  arxiu  de  l'Expedient  Ruïna  04/2012  de 
SUCESORES DE POUS MARI SL.

 Decret núm. 2263 Declarar la situació legal de ruina de l'immoble de C/ San Jacint, 7 de Dª 
TRINIDAD PEREZ CASTILLO.

 Decret  núm.  2264  Acordar  el  sobreseïment  i  arxiu  de  l'expedient  de  Protecció  de  la 
Legalitat Urbanística 45/08 de D. CARLOS SORIA PEIRO.
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 Decret núm.  2265 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística 208/04 de Dª CARMEN SANCHIS ALENTADO.

 Decret  núm.  2266  Incoar  a  D.  JOSE  LUIS  MUÑOZ  LOPEZ  expedient  administratiu 
sancionador 261/04.

 Decret  núm.  2267 Concedir  el  fraccionament  de la  taxa  per  llicència  ambiental  de  D. 
MUSTAPHA RAISSI.

 Decret núm. 2268 Autoritzar a "ASSOCIACIÓ SANT CRISTÒFOL" per a la celebració de 
les activitats sol·licitades el dia 8 de juliol de 2012.

 Decret núm. 2269 Denegar la llicència urbanística de D. ANGEL GARRIGOS RIPOLL en 
Av. Matisse, 1.

 Decret núm. 2270 Reconèixer un nou trienni a Dª IRENE VERDU MUÑOZ.

 Decret núm. 2271 Reconèixer un nou trienni a D. ANTONIO JORDA CANET.

 Decret  núm.  2272  Reconèixer  un  nou  trienni  a  D.  ISIDORO  FRANCISCO  MUÑOZ 
CATALA.

 Decret  núm.  2273  Reconèixer  un  nou  trienni  a  Dª  MARIA  DOLORES  POZUELO 
ACAYOS.

 Decret  núm.  2274  Reconèixer  un  nou  trienni  a  Dª  ANA  MARIA  GILABERT 
RODRIGUEZ.

 Decret núm. 2275 Reconèixer un nou trienni a Dª ANA SORIA ALEMANY.

 Decret núm. 2276 Reconèixer un nou trienni a D. FERMIN MORATAL CLIMENT.

 Decret núm. 2277 Reconèixer un nou trienni a D. MANUEL ESCUDERO MORA.

 Decret núm. 2278 Reconèixer un nou trienni a D. MANUEL LLORCA VERDU.

 Decret núm. 2279 Reconèixer un nou trienni a D. VICENTE MAÑO ROGER.

 Decret núm. 2280 Reconèixer un nou trienni a D. ALFREDO LOPEZ PUNTERO.

 Decret núm. 2281 Acceptar la proposta de la Prefectura de la Policia Local per a controls 
de trànsit els dies 3 al 7 de juliol de 2012.

 Decret núm. 2282 Concedir a MIRZA TANVEER HUSSAIN el fraccionament de la taxa 
de llicència ambiental.

 Decret  núm.  2283 Aprovar la baixa en comptes  del  valors  declarats incobrables de D. 
WENCESLAO FEMENIA ESCRIVA.

 Decret núm.  2284 Nomenar funcionari en propietat de l'escala d'Administració Especial, 
subescala  Serveis  Especials,  classe  comeses  especials,  categoria  Peó/Operari,  grup 
Agrupació professional, al Sr. VICENTE LLORET FERRER.

 Decret núm.  2285 Nomenar funcionari en propietat de l'escala d'Administració Especial, 
subescala  Serveis  Especials,  classe  comeses  especials,  categoria  Peó/Operari,  grup 
Agrupació professional, al Sr. VICENTE DOMINGO BALLESTER MORELL.

Pàgina: 24



 Decret núm.  2286 Nomenar funcionari en propietat de l'escala d'Administració Especial, 
subescala  Serveis  Especials,  classe  comeses  especials,  categoria  Peó/Operari,  grup 
Agrupació professional, al Sr. JOSE VICENTE BENAVENT MORELL.

 Decret  núm.  2287 Aprovar la baixa en comptes  del  valors  declarats incobrables de D. 
FRANCISCO LUIS ESCRIVA VARON.

 Decret  núm.  2288 Aprovar la baixa en comptes  del  valors  declarats incobrables de D. 
SALVADOR ESCRIVA FEMENIA.

 Decret núm.  2289 Aprovar la baixa en comptes del  valors declarats incobrables de Dª  
JULIETA MORERA PEREZ.

 Decret  núm.  2290 Aprovar la baixa en comptes  del  valors  declarats incobrables de D. 
MARCIA CHOLIMA MALPARTIDA.

 Decret  núm.  2291 Nomenar  funcionari  interí  a  D.  RAMON JUAN LUQUE BLASCO 
categoria Agent de Policia Local.

 Decret núm.  2292 Aprovar la contractació laboral mitjançant contracte de relleu, del Sr. 
VICENTE  MARTI  COTS,  fins  al  16/04/2013  amb  una  jornada  laboral  del  85%  en 
substitució del Sr. Jose Vte. Benavent Morell, per a relleu del Sr. Morell Soler.

 Decret núm.  2293 Concedir a Dª MARIA CARMEN MATA LEON llicència de Segona 
Ocupació en C/ Aguas Vivas, 2.

 Decret  núm.  2294 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
ILENIA CORNELIA TARNAVEAN.

 Decret  núm.  2295 Aprovar  la  baixa  en  comptes  de valors  declarats  incobrables  de Dª 
ERICA CONTRERAS SANTIAGO.

 Decret núm. 2296 Procedir a l'arxiu de l'expedient de BANCO CM SA.

 Decret núm.  2297 Declarar prescrit  el  dret de parcticar la liquidació de Plusvalúa a D. 
ALEJANDRO GUTIERREZ LENDINEZ.

 Decret  núm.  2298 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
NATALIJA KUTAVICIENE.

 Decret  núm.  2299  Autoritzar  inici  de  procediment  sancionador  tributari  de  D. 
BERNARDO PLATA TORRES i relació.

 Decret núm. 2300 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de D. IOAN 
CAMARASAN TIU.

 Decret núm. 2301 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de D. JOSE 
PEREZ JORDA.

 Decret núm. 2302 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de D. JOSE 
MANJON PEREZ.

 Decret  núm.  2303 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
ALVARD AVESTINYAN.

 Decret  núm.  2304 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
LYDIA JANE CHESHIRE.
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 Decret  núm.  2305 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
TEODORA CARDONA LOPEZ i altres.

 Decret  núm.  2306 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
PAUL THOMAS MAGUIRE i altres.

 Decret  núm.  2307  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
MILSATRAN SL i altres.

 Decret  núm.  2308 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
BEATRIZ ALCARAZ SACRISTAN i altres.

 Decret  núm.  2309 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
CARLOS WLADIMIR MOREIRA FIGUEROA i altres.

 Decret  núm.  2310 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
ALLEN CLIFFORD i altres.

 Decret  núm.  2311 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
VICENTE GILABERT PONS i altres.

 Decret núm. 2312 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de D. LUIS 
FERNANDEZ MALDONADO i altres.

 Decret  núm.  2313 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
MIGUEL COSTA LLORCA i altres.

 Decret  núm.  2314 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
JUAN CARLOS CAUDELI BOLO.

 Decret  núm.  2315 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
FRANCISCO CABRERA MORELL.

 Decret  núm.  2316 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
MILOUDI BENAZZOUZ.

 Decret núm. 2317 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de D. ION 
BERELE.

 Decret  núm.  2318 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
MOROUANE FERHAT.

 Decret  núm.  2319  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
D.SEBASTIAN PINTEA.

 Decret  núm.  2320  Aprovar  la  despesa  i  ordenar  el  pagament  a  TELEFONICA  DE 
ESPAÑA SAU de la factura 033/2012 R per import de 1.379,32 euros.

 Decret núm. 2321 Autoritzar l'inici de procediment sancionador tributari D. CAMILO DE 
LA ROSA LARROSA i altres.

 Decret núm. 2322 Procedir a l'arxiu de l'expedient de comprobació llimitada de BANCO 
ESPAÑOL DE CREDITO SA.

 Decret núm. 2323 Autoritzar l'inici del procediment sancionador tributari de D. CAMILO 
DE LA ROSA LARROSA i altres
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 Decret núm. 2324 Autoritzar a CLUB NATACIÓ OLIVA per a la celebració d'actes el dia 
15/07/12, III Travessia d'Estiu.

 Decret núm. 2325 Autoritzar a JUNTA DE FESTES CRIST DE SANT ROC per a celebrar 
sopar el dia 07/07/12.

 Decret núm. 2326 Autoritzar a la CREU ROJA ASSEMBLEA LOCAL D'OLIVA per a la 
celebració de les activitats sol·licitades el 7 de juliol de 2012.

 Decret núm. 2327 Concedir a D. VICENT CANET LLIDO llicència urbanística en C/ San 
Isidro, 17.

 Decret núm.  2328 Concedir a CDAD PROPIETARIOS RAMON Y CAJAL 34 per a la 
realització d'obres en C/ Ramon i Cajal, 34.

 Decret núm.  2329 Concedir la a D. FRANCISCO CANET LLORCA llicència per a la 
realització d'obres en C/ Canyades, 34.

 Decret  núm.  2330 Concedir  a D. ROTHWELL GEORGE llicència  per a la realització 
d'obres en C/ Sant Blai, 49.

 Decret núm. 2331 Denegar a D. JESUS ENRIQUE BORRAS FAUS la llicència d'obres en 
C/ Xeresa, 14.

 Decret núm. 2332 Donar de baixa en el Padró Municipal d'Habitants a D. CESAR HENRI 
PIERRE LAMS i relació.

 Decret  núm.  2333  Aprovació  de  devolució  fiança  dipositada  per  ISABEL  TORRES 
ORQUIN  per  respondre  al  contracte  de  concessió  "Explotació  del  servei  Públic  de 
perruqueria de senyores de la llar dels jubilats

 Decret núm.  2334 Disposar l'inici de l'expedient per la recuperació de la possessió del 
local, de titularitat municipal, emplaçat al carrer Rafalatar núm. 22-baix.

 Decret núm.  2335 Aprovació de l’acumulació d’hores de reducció durant la setmana de 
Moros i Cristians 2012 

 Decret núm. 2336 Nomenament de funcionaris de carrera d'aquest Ajuntament, categoria 
de peons al Sr.  Vicente Lloret Ferrer,  Vicente Domingo Ballester Morell i José Vicente  
Benavent Morell.

 Decret núm. 2337 Concedir a la Sra. NATI VIVES GARCIA, una bestreta de 1000 euros.

 Decret núm.  2338 Concedir a la Sra. MAITE BOIGUES LLOPIS, una bestreta de 1.300 
Euros.

 Decret núm.  2339 Aprovar la pròrroga dels treballs de col·laboració social entre aquest 
Ajuntament i el Sr. Domingo Vidal Morató.

 Decret  núm.  2340  Aprovar  la  pròrroga  dels  treballs  de  col·laboració  entre  aquest 
Ajuntament i el Sr. José Francisco Morell Requena, fins el 31 de desembre de 2012.

 Decret núm.  2341 Aprovar llicència de segona ocupació a MARIA LAURA MIÑANA 
RUIZ en c/VIRGEN DEL CARMEN, 35

 Decret  núm.  2342  Aprovar  a  ROBERT  DUTTON  llicència  de  primera  ocupació  de 
l'habitatge unifamiliar aïllat en Bella Vista Parc. 69b
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 Decret  núm.  2343  Aprovar  el  manament  de  pagament  "a  justificar"  a  SALVADOR 
ESCRIVA  TORMO  pel  concepte  de  assegurança  del  concert  MALDITA  NEREA  pel 
l'import de 854,14 €

 Decret núm.  2344 Aprovar el compte justificatiu presentat pel regidor JESUS APARISI 
ROMERO per l'import de 595,46 € per l'adquisició de llibres per a la biblioteca municipal

 Decret núm.  2345 Autoritzar a la FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D'OLIVA 
representada per  David  Veiguela  Mengual  per  a  la  instal·lació de  les  càbiles,  així  com 
l'autorització de barres de servei de begudes i consum. Per al divendres 13 de juliol i el 
dissabte 14 de juliol

 Decret núm.  2346 Autoritzar a CARMEN NAVARRO SORIA per a tallar en trànsit del 
carrer Sant Lluís,  el  dia 14 de juliol per a la celebració del 100 aniversari de RAMON 
NAVARRO BARRERES

 Decret  núm.  2347 Aprovació  de  la  pròrroga  dels  treballs  de  col·laboració  social  entre 
l'Ajuntament i SALVADOR PEIRO MOLLA fins el 31/12/2012

 Decret núm. 2348 Aprovació realització de campanya controls preventius d'alcoholèmia la 
setmana del 09 al 15 de juliol de 00,00h a 24,00 h en diferents llocs del municipi

 Decret núm. 2349 Aprovació realització de control d'alcoholèmia dies 7 i 8 de juliol

 Decret núm. 2350 Autorització a la FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D'OLIVA 
per a la realització d'actes duran les festes de Moros i Cristians del 2012

 Decret núm. 2351 Autorització a la FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D'OLIVA/ 
FILÀ MARRÀQUEIX per a la celebració de la II Ambaixada de l'Enginy del dia 20 de  
Juliol

 Decret núm. 2352 Autorització a l'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER 
a ubicar una Unitat Mòbil en el mercat de divendres dia 13 de Juliol

 Decret núm. 2353 Autorització a la FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D'OLIVA/ 
FILA MARRÀQUEIX per a la celebració d'un vi d'honor al carrer Divina Gràcia per al dia 
14 de Juliol

 Decret  núm.  2354  Designar  la  defensa  de  l'Ajuntament  als  lletrats  JOSE  DOMINGO 
MONFORTE, VICENTE SOLER MONFORTE Y CONCEPCION TORRES PONS, en el 
recurs d'apelació núm. 1/000128/2012-MG.

 Decret núm. 2355 Aprovació de l'expedient número T/06/2012 de modificació de crèdit

 Decret núm. 2356 Inici del expedient número G/09/2012 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdit

 Decret  núm.  2357  Aprovació  de  l'expedient  número  G/09/2012  de  modificació  del 
Pressupost per generació de crèdits per ingressos

 Decret núm. 2358 Concessió a la COMUNITAT DE PROPIETARIS GARATGE RONDA 
DEL  REBOLLET,  la  llicència  per  a  l’ocupació  de  la  via  pública.  Núm.  Expedient 
075/2012-LOVP
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 Decret núm. 2359 Concedir a la Sra. VICENTA GREGORI AGUD llicència d’ocupació de 
la via pública al carrer Alcalde Juan Sancho

 Decret núm. 2360 Concedir a ALTOMAR MEDITERRANEA S.L. llicència d’ocupació de 
la via pública al carrer Manuel Brosseta, 23

 Decret núm. 2361 Concedir a la Sr. JOSÉ OLTRA MIÑANA llicència d’ocupació de la via 
pública al carrer Hospital, 17

 Decret núm. 2362 Concedir a la Sr. JOSÉ FUSTER FRASQUET llicència d’ocupació de la 
via pública al carrer Almirante Roger de Lauria, 50

 Decret  núm.  2363  Concedir  al  Sr.  José  Oltra  Miñana  llicència  urbanística  al  carrer 
Hospital, 19

 Decret  núm.  2364  Concedir  a  TOSSAL  SERVIOS  INTEGRALES,  S.L.  llicència 
urbanística al carrer Roderic d'usuna, 3

 Decret núm. 2365 Concedir al Sr. Ivan Piera Ruiz llicència urbanística al carrer Beatriu de 
Centelles, 2

 Decret núm. 2366 Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS licència urbanística al 
carrer Convent, 28

 Decret núm. 2367 Concedir al Sr. Vicente Pellicer Cuesta llicència urbanística al carretera 
de Dénia, 36 1-6ª

 Decret núm. 2368 Concedir al Sr. Fernando Alcaraz Escrivá llicència urbanística al carrer 
Aula, 18

 Decret núm. 2369 Concedir al Sr. Tomas Guixot Girau llicència urbanística al carrer Isaac 
Albeñiz, 34

 Decret núm. 2370 Desestimar el Recurs de Reposició interposat per la Sra. CONSUELO 
MIRALLES TROTONDA.

 Decret núm. 2371 Aprovació de la liquidació a favor dels membres de la Corporació sense 
règim de  dedicació  exclusiva  per  assistència  a  òrgans  col·legiats  corresponent  al  segon 
trimestre del 2012.

 Decret núm.  2372 Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procediment 
selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de TREBALLADORS SOCIALS

 Decret núm. 2373 Declaració de la caducitat de l'expedient LA 120/2010 de sol·licitud de 
llicència mpal ambiental per a exercir l'activitat de pàrquing de caravanes

 Decret núm.  2374 Sotmetre d'expedient LA 086/2011 a informació pública mitjançant la 
inserció d'anunci al tauler d'anuncis

 Decret núm.  2375 Sotmetre d'expedient LA 023/2012 a informació pública mitjançant la 
inserció d'anunci al tauler d'anuncis

 Decret  núm.  2376  Concessió  a  AMALIA  GUIJARRO  BENITO  llicència  de  primera 
ocupació. EXP. nº 000116/2011-LO

 Decret núm. 2377 Aprovació de la relació núm. 031/2012R de factures per un import de 
143.154,75€
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 Decret núm.  2378 Aprovació de la relació núm. 032/2012 de factures per un import de 
17.913,94€

 Decret núm. 2379 Aprovació de la relació núm. 034/2012R de factures per un import de 
102.203,64€

 Decret núm. 2380 Aprovació de la relació núm. 035/2012R de factures per un import de 
12.818,71€

 Decret  núm.  2381  Aprovació  de  la  instal·lació  de  mitjos  de  captació  i  reproducció 
d'imatges per al control, regulació i vigilància del trànsit la setmana del 09 al 15 de juliol  
2012

 Decret núm.  2382 Desestimació de la petició d'indemnització formulada per MATILDE 
FEMENIA MONTAGUD

 Decret núm. 2383 Concessió de llicència d’ocupació de la via pública a IRENE GALIANO 
COLECHA. EXP. 000059/2012-LOVP

 Decret  núm.  2384 Concessió  de  llicència  d’ocupació de  la  via  pública  a  IVAN RUIZ 
PIERA. EXP. 000084/2012-LOVP

 Decret núm.  2385 Concessió de llicència d’ocupació de la via pública a OBRE LEAL 
SLU. EXP. 000061/2012-LOVP

 Decret  núm.  2386  Concessió  de  llicència  d’ocupació  de  la  via  pública  a  JOSEFA 
ENCARNACION CLMENT AZNAR

 Decret núm. 2387 Concessió de llicència d’ocupació de la via pública a JAIME SAPENA 
SERRAT. EXP. NUM. 000083/2012-LOVP

 Decret  núm.  2388 Concessió de llicència  d’ocupació de la  via  pública  a  FERNANDO 
ALCARAZ ESCRIVA. EXP.000082/2012-LOVP

 Decret núm. 2389 Aprovació de la liquidació i ordre de pagament als membres del tribunal 
de Borsa de treball d'educadors de carrer

 Decret núm. 2390 Concessió a JOSE MORATO LLACER llicència segona ocupació. Exp. 
Núm. 000048/2012-LO

 Decret núm. 2391 Aprovació de la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de 
ISABEL CORTES CORTES. EXP. 20010000063283

 Decret núm. 2392 Aprovació de les despeses de caixa de maig 2012 per import de 166,46€

 Decret núm.  2393 Aprovació de les despeses corresponents a us de datàfon del 20/05 al 
31/05 per import de 21,25 euro

 Decret núm. 2394 Aprovació de les despeses corresponents a comissió per devolucions per 
import de 75/72euros

 Decret núm.  2395 Aprovació de les despeses corresponents a comissió d'administració i 
manteniment pel BANC DE VALENCIA per 6,3 euros

 Decret núm. 2396 Aprovació de les despeses corresponents a devolucions domiciliacions 
per import de 51,86€
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 Decret  núm.  2397 Aprovació  del  reconeiximent  de  l'obligació  i  pagament  de  la  quota 
amortització préstec de CAJA MADRID nº 10718848/13 amb venciment dia 03/06/2012

 Decret  núm.  2398  Aprovació  de  les  despeses  corresponents  a  correu  per  import  de 
0,36euros

 Decret núm. 2399 Aprovació de les despeses de servici i manteniment TPV per import de 
48€

 Decret núm. 2400 Aprovació de les despeses corresponents a us de datàfon del 01/06/2012 
al 05/06/2012

 Decret núm. 2401 Aprovació de les despeses corresponents a comissions per devolucions 
per import de 37,76€

 Decret núm.  2402 Aprovació de les despeses corresponents a servici  i  manteniment de 
TPV inactiu per import de 14,16€

 Decret  núm.  2403  Aprovació  de  les  despeses  corresponents  a  despeses  financeres  per 
import de 3,33€

 Decret núm.  2404 Aprovació de les despeses bancàries per operacions rebutjades de la 
GUARDERIA INFANTIL del mes d'abril 2012

 Decret núm. 2405 Aprovació de les despeses corresponents a manteniments de comptes en 
BANKIA per import de13,40€

 Decret núm. 2406 Aprovació de les despeses corresponents al us del datàfon del 01/05 al 
07/05 per import de 1,53€

 Decret núm. 2407 Aprovació de les despeses corresponents servici i manteniment de TPV 
per import de 42euros

 Decret  núm.  2408  Aprovació  del  nomenament  com  a  becaris  dins  del  programa  de 
practiques formatives La Dipu Et Beca" a NOELIA RUIZ GARCIA I RELACIÓ

 Decret núm. 2409 aprovació de la certificació núm. 21 de la rehabilitacio i adequació del  
Centre Olivense- Casa de la Cultura a UTE TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA Y 
ESTUDIO DE METODOS DE LA RESTAURACION SL

 Decret núm. 2410 Concessió a TERESA SANCHIS COSTA llicència de segona ocupació. 
EXP. 000052/2012-LO

 Decret  núm.  2411  Aprovació  de  la  constitució  d'una  borsa  de  treball  d'OFICIALS 
ELECTRICISTES

 Decret núm. 2412 Aprovació d'una borsa de treball de NETEJADORES

 Decret núm. 2413 Aprovació de la mobilitat de la funcionaria IRENE VERDU MUÑOZ 
per a que a partir  del  dia 06/07/2012 passe a exercir  les seues funcions de conserge al 
Departament de Arxius i Bilioteques

 Decret núm. 2414 Aprovació del Pla d'actuacions front a emergències en el dispar de focs 
d'artifici durant les festes de Moros i Cristians d'Oliva 2012
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 Decret núm.  2415 Aprovació de la devolució a GUILLERMO LLOPIS CLIMENT de la 
fiança provisional prestada per a la participació en el concurs d'autorització d'instal·lacions 
temporals temporada 2012 (612€

 Decret  núm.  2416  Concessió  de  la  bonificació  90% de  la  quota  del  ICIO a  JOSEFA 
RUANO CORTES per obres d'adaptació d'habitatge per a persona minusvàlida en c/ Cavall 
Bernat, 7 baix

 Decret  núm.  2417  Concessió  a  LUISA  GILABERT  ESCRIVA  llicència  de  segona 
ocupació. Exp. 000049/2012-LO

 Decret núm.  2418 Elevació de propostes a resolucions dels expedients 20010000063025 
CERAMICA DECORATIVA SA I RELACIÓ

 Decret  núm.  2419  Autorització  de  l'instal·lació  del  mercat  mariner  i  jocs  infantils  a 
DOMINGO PEREZ PARRA

 Decret núm. 2420 Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
ha de regir el contracte administratiu especial per a la prestació del servei de salut i benestar  
del Llar del Jubilat

 Decret núm.  2421 Aprovació del projecte bàsic i d’execució de les obres de "Camacho-
Eras de Juan : Asfaltat del Carrer Covatelles

 Decret núm. 2422 Designació de lletrats i pesonació en procediment de recurs d'apelació 
núm.  1395/2011  en  relació  al  procediment  ordinari  núm.  441/2009  de  ALBERTO 
BERBEGALL NAVARRO

 Decret núm.  2423 Reconeixement de l'obligació de 54.461,12€ a GESTION, SALUD Y 
DEPORTES SLU

 Decret  núm.  2424  Aprovació  de  la  liquidació  del  MINISTERI  D'AGRICULTURA, 
ALIMENTACIO  I  MEDI  AMBIENT,  DEMARCACIÓ  DE  COSTES  per  taxa  066 
corresponent a replantejament de delimitació 

 Decret núm. 2425 Aprovació de la relació núm. 036/2012-R per import de 2.541,93€

 Decret núm.  2426 Sotmetiment a tràmit d'audiència de l'expedient LA 078/2012 de LA 
BOLATA IMPORTA SL

 Decret  núm.  2427 Autorització  de  l'ús  de  l'habitatge  en  CEIP La  Carrasca  a  LAURA 
MORENO BLANCO per la seua situació econòmica urgent inajornable

 Decret núm. 2428 Aprovació de la relació núm. 037/2012 per import de 212.874,64€

 Decret núm.  2429 Aprovació de la relació de factures núm. 038/2012 R per import de  
109.458,83€

 Decret  núm.  2430  Aprovació  de  la  justificació  i  donar  per  justificada  la  subvenció 
concedida per al exercici 2010 a LA CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL DE OLIVA per  
import de 35.000€

 Decret núm. 2431 Aprovació del compte justificatiu presentada per MARIA CONSUELO 
ESCRIVA HERRAIZ per quantia de 100,25€

Pàgina: 32



 Decret núm.  2432 Aprovció del comte justificatiu presentada per ANDRES SANCJHEZ 
GAMEZ per la quantia de 84,26€

 Decret núm.  2433 Aprovació de la despesa corresponent a desplaçament a València de 
VICENTE MORERA ROMAGUERA per import de 31,65€

 Decret núm. 2434 Aprovació de l'assignació en concepte de complement de productivitat a 
CARMEN MORENO PEREZ, BLANCA MOLIO GUILLEM I RODICA PHILIP

 Decret núm.  2435 Assignació a VICENTE LLORET FERRER, VICENTE DOMINGO 
BALLESTER MORELL I JOSE VICENTE BENAVENT MORELL a la brigada de festes 
de l'Ajuntament d'Oliva

 Decret núm. 2436 Aprovació de la constitució d'una borsa de treball d'EDUCADORS DE 
CARRER

 Decret núm. 2437 Nomenar provisionalment per millora d'ocupació a la funcionaria Sra . 
CLAMORES DIAZ TAPIA com a educadora de carrer

 Decret núm.  2438 Sotmetiment de l'expedient LC 069/2012 DE FRATELLI BARRERA 
SLU a tràmit d'audiència

 Decret núm. 2439 Devolució de garantia de funcionament de CENTRO HIPICO per a us 
temporal i compensació de deutes en període voluntari al CENTRO ECUESTRE OLIVA 
NOVA SRL

 Decret  núm.  2440  Incoació  d'expedient  sancionador  d'obres  sense  llicència.  Exp. 
Restauració de la legalitat urbanística núm. 158/04 de MANUEL FARO TORRES

 Decret  núm.  2441  Aprovar  la  compensació  de  deutes  en  període  executiu  a  JUAN 
CARLOS PASTOR SEMPERE per import de 167,56€

 Decret núm.  2442 Aprovar la compensació de deutes en període executiu a GRUAS Y 
TALLERES BURGOS SL per import de 1.101,03€

 Decret núm. 2443 Aprovació de la compensació de deutes en període executiu a MIGUEL 
ANGEL BORRAS SARRIO per import de 207,20€

 Decret núm. 2444 Aprovació de la devolució de garantia provisional el 2012 i compensació 
de deutes en període voluntari a ROSA MARIA JUST SALOR per import de 612€

 Decret  núm.  2445 Concessió  a  ALEJANDRO FORRAT ESTEVE llicència  de  segona 
ocupació. Exp. 000053/2012-LO

 Decret núm.  2446 Aprovar les despeses corresponents a comissions per devolucions per 
import de 4,72€

 Decret núm. 2447 Aprovació de les despeses corresponents a datàfon del 05/06/ al 20/0612 
per import de 101,69€

 Decret núm. 2448 Aprovació de les despeses corresponents a correus per import de 0,36€

 Decret núm. 2449 Aprovació de la factura corresponent a despeses financeres per import 
de 3,33€

 Decret núm. 2450 Aprovació reconeixement d'obligació i pagament de quotes amortització 
préstecs amb venciment en juny 2012
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 Decret núm. 2451 Aprovació de les despeses corresponents a comissió per l'ús del datàfon 
del 20/06 al 29/06 per import de 28/20€

 Decret núm. 2452 Aprovació de les despeses corresponents a comissions per devolucions 
per import de 4, 72€

 Decret núm.  2453 Aprovació de la relació núm. 039/2012 R de factures per import de  
306.860,58€

 Decret núm.  2454 Aprovació de la relació núm. 040/2012 R de factures per import de  
68.362,58€

 Decret  núm.  2455  Donar  de  baixa  en  la  comptabilitat  municipal  l'import  de  800€ 
corresponent a la subvenció concedida a L'ASSOCIACIÓ LA CAMBRA DELS ARCS, per 
a l'any 2011 per incompliment de la justificació de la subvenció

 Decret  núm.  2456  Aprovació  de  la  justificació  i  donar  per  justificada  la  subvenció 
concedida  a  ASSOCIACIO  DE  LA  SAFOR  D'AJUDA  ALS  MALALTS  MENTALS 
ASAEM per import de 1500€

 Decret  núm.  2457  Aprovació  de  la  justificació  i  donar  per  justificada  la  subvenció 
concedida a CLUB TRIATLO OLIVA per import de 147,48€

 Decret  núm.  2458  Aprovació  de  la  justificació  i  donar  per  justificada  la  subvenció 
concedida a LLAR DE JUBILATS I PENSIONISTES D'OLIVA per import de 4000€

 Decret núm. 2459 Acord d'iniciació d'expedient G/10/2012 de modificació de Pressupost 
per generació de crèdits

 Decret núm. 2460 Aprovació de l'expedient G/1072012 de modificació de pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret  núm.  2461  Aprovació  de  la  justificació  i  donar  per  justificada  la  subvenció 
concedida  a  MOVIMENT  DE  RENOVACIÓ  PEDAGOGICA  ESCOLA  D'ESTIU 
MARINA SAFOR per import de 1252,00€

 Decret  núm.  2462  Aprovació  de  la  justificació  i  donar  per  justificada  la  subvenció 
concedida  a  ASSOCIACIÓ  MOVIMENT DE RENOVACIÓ PEDAGÓGICA ESCOLA 
D'ESTIU MARINA SAFOR per import de 1790€

 Decret núm.  2463 Ordre de pagament de les relacions de factures núm. REL 029/2012, 
REL 031/2012, REL 032/2012, REL 034/2012 I REL 035/2012 per import de 334.828,37€

 Decret  núm.  2464  Ordre  de  pagament  de  relacions  de  factures  :  rel  036/2012,  REL 
037/2012 I REL 038/2012 per import de 379.052,39€

 Decret núm. 2465 Aprovació de la devolució de l'aval dipositat per PANASFALTO SA per 
import  de  30.047,  87€  com  a  garantia  de  l'obra  "PLAN  INTEGRAL  DE 
INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DEPORTIVAS OLIVA"

 Decret núm.  2466 Concessió de fraccionament de deute pendent per sanció urbanística, 
ICIO i taxa en Exp. 176/07 de VASILE MICLAUS

 Decret núm. 2467 Concessió de fraccionament de deute de taxa per O.V.P. del mercat dels 
divendres, lloc núm. 94 TERESA LARROSA LARROSA

Pàgina: 34



 Decret núm. 2468 Concessió de fraccionament de deute per sanció urbanística, i ICIO en 
Exp. 19/09 DE JOSE ANTONIO PLA SORIA

 Decret núm. 2469 Ordenar el pagament de factures a AIRFEU SL I RELACIÓ per import 
de 3.011,58€

 Decret núm. 2470 Ordre de pagament a favor de CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL DE 
OLIVA subvenció per import de 35.000,00€

 Decret  núm.  2471  Concessió  a  ANGELES CANET  MARTINEZ llicència  de  primera 
ocupació en Partida Font del Maset, pol. 9, parc. 872-B

 Decret núm. 2472 Concessió de OVP EXP. 000035/2012-LOVP a PAU TOMAS BENITO

 Decret  núm.  2473 Concessió de OVP EXP.  000034/2012-LOVP a COMUNIDAD DE 
PROPITARIOS PASEO LUIS VIVES 15

 Decret  núm.  2474  Concessió  de  OVP  EXP.  000039/2012-LOVP  a  VERTYDECOR 
INNOVA SL

 Decret  núm.  2475  Concessió  de  OVP  EXP.  000039/2012-LOVP  a  VERTYDECOR 
INNOVA SL

 Decret  núm.  2476 Concessió de OVP EXP.  000090/2012-LOVP a SANDRA GADEA 
PEIRO

 Decret  núm.  2477  Aprovació  de  l'autoliquidació  relativa  a  la  inserció  en  el  BOP  de 
l’anunci  de  l'Ajuntament  d'Oliva  sobre  la  licitació  per  a  la  contractació  dels  serveis 
professionals d'educadors per a l'habitatge tutelat

 Decret núm. 2478 Adjudicació del contracte menor de les obres Camacho- Eras de Juan: 
Asfaltat del Carrer Covatelles, a PAVASAL ENPRESA CONSTRUCTORA SL

 Decret  núm.  2479  Aprovació  de  les  despeses  relatives  a  correu  cobrament  prest. 
15/06/2012 per import de 0,72€

 Decret  núm.  2480 Aprovació de les  despeses  relatives  a  comissió per  devolucions per 
import de 4,72€

 Decret núm. 2481 Aprovació de les despeses relatives a correu per import de 1,08€

 Decret núm.  2482 Aprovació de les despeses relatives remesa de rebuts domiciliats  de 
maig 12 per import de 49,56€

 Decret núm. 2483 Aprovació de les despeses relatives caixa de juny 2012 (subministres i 
altres) per import de 76,20€

 Decret núm.  2484 Aprovació de les despeses relatives a comissions per devolucions per 
import de 4,72€

 Decret  núm.  2485  Estimar  la  petició  de  ENRIQUE  PEREZ  BORRAS  relativa  a  la 
quantificació i valoració dels complements específics particulars de festivitat i nocturnitat i 
el seu abonament en nòmina

 Decret núm. 2486 Desestimació de petició de REMEI MARTINEZ GARCIA de cobrir el 
lloc vacant d'educador de carrer
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 Decret  núm.  2487 Aprovació de  la  mobilitat  del  funcionari  SR.  ANDRES PASCUAL 
AVARIA per a que passe com a monitor esportiu

 Decret núm. 2488 Desestimació de la petició de MANUEL PERIS BARRERES relativa a 
la repetició de la prova de test en procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball 
d'educadors de carrer

 Decret núm. 2489 Compensació de deutes en període executiu a BAMASA SA per import  
de 284,13€

Decrets posteriors al canvi de l’Alcaldia

 Decret núm. 2490 Cessament en el càrrec que ostentaven en règim de dedicació exclusiva 
o parcial i procedir a donar de baixa en el Règim General de la Seguretat Social amb efectes 
del 13/07/12 a la Sra. MARIA CONSUELO ESCRIVA HERRAIZ i altres.

 Decret núm. 2491 Cessament com a personal eventual amb efectes del 13/07/12 a la Sra.  
MARIA ISABEL PÉREZ LÓPEZ, Sr. CARLOS MENGUAL MANZANARES i Sr. JULIO 
LLORCA ESTEVE.

 Decret núm.  2492 Anul·lar  el  Pla d'actuacions front  a emergències en la disparada del 
castell de focs artificials de final de festes 2012, a realitzar el diumenge 22/07/12.

 Decret núm. 2493 Nomenament dels regidors amb delegacions especifiques.

 Decret núm. 2494 Atribuir al regidor Sr. VICENT CANET LLIDO la delegació genèrica 
en matèria de disciplina urbanística.

 Decret  núm.  2495  Atribuir  a  la  regidora  Sra.  ANA  MARIA  MORELL  GÓMEZ,  la 
delegació genèrica en matèria d'Hisenda i Béns Municipals.

 Decret núm. 2496 Aprovar el projecte de les obres "MEJORA DEL PAVIMENTO CAMI 
DEL XIULET".

 Decret núm. 2497 Condicionants vinculants que s'ha de sotmetre l'activitat 2010/OM010 i 
documentació a presentar per a la llicència de primera ocupació.

 Decret  núm.  2498  Autoritzar  l'inici  del  procediment  sancionador  de  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA.

 Decret núm. 2499 Adjudicar el contracte menor de les obres de "Millora del paviment del  
camí del Xiulet" a favor de l'empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA.

 Decret  núm.  2500 Assignar  els  tres  despatxos  ubicats  a  la  primera  planta  de  la  Casa 
Consistorial  al  Grup Polític  Municipal  BLOC COMPROMÍS,  i  els  de  la  segona planta 
distribuir-los entre els  altres Grups Polítics Municipals,  amb efectes del  23 de juliol  de  
2012.

 Decret núm. 2501 Concedir autorització per a la venda no sedentària els dies 19 al 22 de 
juliol de 2012 en festes de Moros i Cristians a Dª MARTA CECILIA CONEJO DE LA 
TORRE i altres.
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 Decret núm. 2502 Concedir l'autorització al Sr. OLEGARIO TEIJIDO CANCELO per a la 
venda de fruits secs, globus i joguets en 4 carrets de 2 metres en el Passeig els dies 19 al 22 
de juliol de 2012.

 Decret  núm.  2503  Concedir  l'autorització  al  Sr.  FRANCISCO  MIGUEL  DE  SOUSA 
FERNANDES per a la venda de fruits secs, globus i joguets en 2 carrets de 2 metres en el  
Passeig del 19 al 22 de juliol de 2012.

 Decret núm. 2504 Concedir l'autorització al Sr. PEDRO JOSE NICOLAS LOPEZ per a la 
venda de fruits secs, globus i joguets en 2 carrets de 2 metres en el Passeig del 19 al 22 de  
juliol de 2012.

 Decret núm.  2505 Concedir  l'autorització al  Sr.  MARIA LOPEZ MARTINEZ per a la 
venda de fruits secs, globus i joguets en 4 carrets de 2 metres en el Passeig del 19 al 22 de  
juliol de 2012.

 Decret  núm.  2506 Concedir  l'autorització al  Sr.  MARTIN NICOLAS LOPEZ per  a la 
venda de fruits secs, globus i joguets en 3 carrets de 2 metres en el Passeig del 19 al 22 de  
juliol de 2012.

 Decret núm. 2507 Concedir l'autorització al Sr. MIGUEL SEMPERE CAMARASA per a 
la venda de xurros en el Parc de l'Estació del 20 al 21 de juliol de 2012.

 Decret núm. 2508 Concedir l'autorització a PARVIFOTO SL per a la venda de venda de 
fotografies en un expositor de 12 metres en el Parc de l'Estació del 20 al 22 de juliol de  
2012.

 Decret núm. 2509 Concedir l'autorització al Sr. MIGUEL SEMPERE CAMARASA per a 
la venda de xurros en la Mitja Galta del 20 al 21 de juliol de 2012.

 Decret  núm.  2510  Concedir  a  D.  ABDELAZIZ  EL  ALOUANI  llicència  de  Segona 
Ocupació en C/ Pintor Josep Segrelles, 18.

 Decret núm. 2511 Concedir a Dª SHARON ANN BLUFF llicència de Segona Ocupació en 
C/ Joanot Martorell, 2-3.

 Decret núm. 2512 Adjudicar el contracte menor de prestació de serveis de manteniment i 
supervisió de l'aplicació Documentum 2012 a favor de T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU.

 Decret núm.  2513 Aprovar la devolució a D. ANGEL GARRIGOS RIPOLL de l'ICIO i 
taxa.

 Decret núm. 2514 Aprovar la devolució a D. CARLA LLOPIS MORALES de la garantia i 
aplicació de crèdits a pagament del deute de D. GUILLERMO LLOPIS CLIMENT.

 Decret  núm.  2515  Aprovar  la  devolució  a  D.  JORDI  ALEMANY  VERCHER  de  la 
garantia i aplicació de crèdits a pagament del deute de D. ROSA MARIA JUST SALORT.

 Decret núm. 2516 Devolució de la Garantia provisional 2012 (entitat 24) i compensació de 
deutes en període voluntari a Dª ROSA MARIA JUST SALORT.

 Decret núm. 2517 Devolució de la Garantia provisional 2012 (entitat 31) i compensació de 
deutes en període voluntari a D. GUILLERMO LLOPIS CLIMENT.
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 Decret núm. 2518 Aprovar la relació de factures núm. REL 041/2012 REX 2/2012, la qual 
puja a la quantitat de 593.279,63 euros.

 Decret núm. 2519 Nomenament tinent d'alcalde d'aquest Ajuntament.

 Decret núm. 2520 Nomenament dels membres del Consell Municipal de Turisme d'Oliva.

 Decret núm. 2521 Nomenar als membres de la Junta de Govern Local.

 Decret núm. 2522 Constituir la Junta de Portaveus.

 Decret núm. 2523 Formalizar l'acte d'adhesió de l'Ajuntament d'Oliva a la Carta de Serveis 
de la xarxa AFIC.

 Decret núm. 2524 Determinar el nomenament dels membres del Consell Local Agrari.

 Decret núm. 2525 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient de protecció de la legalitat 
urbanística núm. 240/06.

 Decret núm. 2526 Concedir al Sr. RINGROSE ALLEN JAMES tràmit d'audiència per un 
termino de 15 dies, expedient legalitat urbanística núm.. 000039/2012.

 Decret  núm.  2527 Estimar  l'al·legació  presentada  per  JYE ZHENG,  referent  expedient 
sancionador núm. 124/09.

 Decret núm. 2528 Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. CONCEPCION 
PEREZ ORTOLA, contra Decret de l'Alcaldia núm. 1565/12.

 Decret núm. 2529 Desestimar el recurs de reposició interposat per el Sr. JESUS ESCRIVA 
VILATA, CONTRA EL Decreto de l'Alcaldia núm. 1660/12.

 Decret núm.  2530 Estimar en part el recurs de reposició interposat per el Sr. MIGUEL 
ANGEL TUR SORIA, contra el Decret de l'Alcaldia núm. 3242/11.

 Decret núm.  2531 Incoar a la Sra. SONIA SERVER MORERA expedient administratiu 
sancionador núm. 91/2008.

 Decret  núm.  2532  Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  Sr.  SALVADOR 
PALOMARES AZNAR.

 Decret núm. 2533 Incoar al Sr. MANUEL MONCHO COLLADO expedient administratiu 
sancionador núm. 100/2009, per infracció urbanística.

 Decret  núm.  2534  Concedir  al  Sr.  JAVIER  LARRAYA  YUSTE,  llicència  de  segona 
ocupació referida a la vivenda emplaçada al carrer Papa Alexandre VI núm. 14-3º-5ª.

 Decret núm. 2535 Concedir ajuda econòmica a la Sra. LAURA MORENO BLANCO, en 
concepte de lloguer de vivenda.

 Decret  núm.  2536  Concedir  a  CONSTRUCCIONES  HISPANO  GERMANAS  SA, 
llicència de primera ocupació de les 6 vivendes emplaçades a l'Av. Picaso núm. 53-

 Decret núm.  2537 Atorgar la defensa de l'Ajuntament al Sr. FRANCISCO MARTINEZ 
NADAL, en el procediment abreviat núm. 000514/2011-

 Decret  núm.  2538  Denegar  ajudes  econòmiques  individualitzades  de  la  Sra.  ANA 
SANTIAGO HERNANDEZ i altres.
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 Decret  núm.  2539  Denegar  les  ajudes  econòmiques  individualitzades  de  CARMEN 
HERNANDEZ LARROSA i altres.

 Decret núm. 2540 Concedir a la Sra. REMEDIOS ARTESERO RUIZ, llicència de segona 
ocupació referida a la vivenda emplaçada a la Cra. Gandia núm. 22-2º-B.

 Decret núm. 2541 Autoritzar el pagament als becaris corresponent al mes de juliol de 2012.

 Decret  núm.  2542 Acordar  l’execució  subsidiària  del  treballs  de  demolició  de  l'edifici 
emplaçat al carrer Sant Jacint núm. 7.

 Decret núm.  2543 Aprovar el cessament de la Sra. ELVIRA PELLICER SELLES, amb 
efecte del 30/07/2012, com a conseqüència de la jubilació voluntària anticipada.

Assabentada la corporació, es produeixen la manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sra. Escrivá Herraiz: “Dir-los que pel que fa al Decret 2.500, de data 18 de juliol 
de 2012, el Partit Popular va presentar un recurs a aquest decret, ja que no és acord a 
dret. Després, pel que fa al núm. 2.535, de 24 de juliol de 2012, on es dóna una 
assignació per a lloguer a una persona, no diré el nom de la persona per la protecció 
de dades, suposem que davant les mateixes condicions, a vosté no li importarà d’ara 
endavant fer més decrets com aquest. Esperem que no li importe. A més, haurà de 
fer-los. A nosaltres no ens sembla una forma còmoda, ens sembla tot el contrari, una 
forma irresponsable,  i  no  importar-li  gastar  els  diners  dels  ciutadans  en  lloc  de 
gestionar-los com cal. Per tant, la gestió feta pel Partit Popular, en lloc de donar 
diners, de forma alegre, tenint recursos, el que s’hauria d’haver fet és no desfer la 
feina que havia fet el Partit Popular, i a la família que se li havia atorgat una vivenda 
durant  dos  mesos per  necessitat  extremes  de tindre  tres  criatures  menudes,  això 
s’hauria d’haver portat endavant, no haver-se anul·lat, i no haver fet el que a vosté 
va a repercutir-li,  a vosté no, va a repercutir-li  a tot  el  poble,  que aquest decret 
l’haurà de repetir moltes vegades si no vol que  hi haja un greuge comparatiu.”

 Sr.  Canet  Llidó: “En  contestació  al  que  diu  la  Sra.  Escrivá  hem  de  dir  que 
justament  qui  ha  creat  el  precedent  és  vosté,  en  donar-li  una  casa  que  des 
d’Educació  li  van  indicar,  a  través  d’un  un  informe  desfavorable,  del  Servei 
d’Inspecció Educativa, el fet d’usar les vivendes que estan en aqueix immoble per a 
qualsevol  ús  com  a  vivenda,  pel  fet  que  havien  de  passar  per  dins  de  les 
dependències del col·legi. I justament dir-li això, que el precedent el crea vosté en 
iniciar una línia que difícilment es podrà seguir per a totes les persones desnonades 
d’aquesta ciutat, sobretot tenint en compte la falta de regulació a través de la qual 
s’ha vehiculat tot el procés. Però també indicar-li que el que ha intentat fer el govern 
és donar resposta a les demandes dels pares i les mares del Col·legi de la Carrasca, i  
que davant la situació que s’ha generat de caos i de descontent, i abans que totes 
aqueixes queixes arribaren a conselleria, intentar pal·liar d’alguna forma els efectes 
produïts precisament per aqueix fet discrecional que vosté havia generat.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Anem a vore, Sr. Canet, es crea un precedent? Vosté creu 
que  es  crea  un  precedent  donant  una  solució  a  una  família  tan  summament 
necessitada? Potser vosté hauria tingut cor, després del que vosté ha representat, de 
deixar una família amb tres criatures fora, al carrer? Si vosté de veritat pensa que no 
s’havia fet la gestió com cal, amb una cridada a conselleria per comunicar-li què és 
el  que anava a fer-se,  de forma puntual  per a  dos mesos,  mentre  el  cole  estava 
tancat, el que em sembla, Sr. Canet; sap el que estic deduint en aquest moment, que 
tampoc donarà solució a la lipoatròfia semicircular dels treballadors d’aquesta casa 
traslladant-los a l’Hort de Palau, perquè tampoc la qualificació i l’ús és per a això. 
Estic deduint això. Per tant, pense el que acaba de dir.”

 Sr. Canet Llidó: “Després de pensar el que acabe de dir, li conteste. En primer lloc, 
dir-li  que  el  col·legi  en  el  mes  de  setembre  no  esta  tancat,  sinó  està  en  plena 
ocupació; perquè com vosté sabrà, quan comença el curs, a primers de setembre, i 
en concret enguany a partir del set de setembre, els xiquets, els pares, els professors 
i professores, estaran ja en el centre. I en segon lloc, dir-li que vosté es contradiu, 
perquè si és no tindre cor negar-li la vivenda, igualment és no tindre cor negar-li una 
ajuda  perquè  puga pagar  el  lloguer.  És  exactament  el  mateix,  així  que  s’hauria 
d’esclarir primer, i no entrar en contradiccions. I torne a repetir-li, el que hem fet és 
després d’haver generat un precedent difícilment continuable, i que ha generat un 
problema amb els pares i mares de la Carrasca, el que estem intentant és solucionar 
aqueix  precedent  que  s’ha  generat;  amb  cor,  però  intentant  que  no  siga  un  fet 
discrecional, impossible de sostindre, precisament pel lloc on s’ha ubicat aqueixa 
ajuda. És molt menys compromesa l’ajuda d’uns diners per ajudar una persona que 
es  reubique  a  través  d’un lloguer,  que  enviar  unes  persones  a  viure  a  l’interior 
d’unes  dependències  educatives.  I  també  podríem  parlar  de  l’alta  i  del 
subministrament de llum i d’aigua,  per a la qual cosa cal tindre una llicència de 
segona ocupació, que aqueixa persona no es podrà gestionar amb temps i forma, per 
al temps per al qual se li ha destinat la vivenda.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Per al·lusions.”

 Sr. alcalde: “Li demane, Sra. Escrivá, que siga molt breu, i que no faça al·lusions a 
l’activitat  o  activitats  personals  que  els  regidors  hagen  pogut  desenvolupar  o 
estiguen desenvolupant. Per favor, siga breu.”

 Sra. Escrivá Herraiz:  “Breu i  concisa.  Pense Sr. Canet que vosté ha pensat de 
forma massa ràpida.  Què passa? Que aqueix  matrimoni  amb els  xiquets  no són 
persones? Ahí han viscut mestres amb xiquets; i sap vosté que han viscut de forma 
il·legal? Jo no necessite alçar la veu per a tindre raó; jo em vaig assabentar en la 
conselleria.  Molts  d’ells  fent  un mal  ús,  encara  continuen sense voler  tornar  les 
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claus; d’acord? Encara continuen sense tornar les claus. Ja fa molts anys, des de 
moltíssimes  promocions,  que aqueixes  cases no podien ser  ocupades.  Li  torne a 
repetir; no poden conviure, mentre els xiquets van al cole, el mes de setembre, que 
ja sap de quin forma van al cole, que vosté és mestre exactament igual que jo,  no 
poden conviure un matrimoni amb xiquets? Què passa? Que segons s’ha airejat per 
ahí  són molt  conflictius?  Jo no sé si  és  que algú a  airejat  l’informe de  Serveis 
Socials d’aqueixes persones. Jo no ho sé, però vosté hi ha una cosa que l’ha pensada 
massa ràpida, i no m’ha sabut respondre? Pensa fer el mateix en l’Hort de Palau i no 
traslladar als funcionaris de la casa amb la malaltia de la lipoatròfia semicircular, 
perquè tampoc l’Hort de Palau antic està cedit amb ús per a aqueix cas?”

 Sr. alcalde: “Ara sí, per tancar, els demane per favor que  no es desvien del tema, 
Sra. Escrivá, no estem en l’Hort de Palau, estem en la Carrasca, el decret fa esment a 
això; i els demane que siguen breus; insistesc.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement per concretar i anar tancant. El fet de la convivència 
o  no  convivència  no  ho  dic  jo,  ho  diu  un  informe   desfavorable  del  servei 
d’Inspecció Educativa, de la direcció territorial d’Educació, que diu, parlant d’un 
cas concret d’unes vivendes que estan ubicades en la mateixa finca, que el fet d’usar 
aqueixes cases per a finalitat que es pretenia diu “pel fet d’estar dins del recinte 
escolar, i pel fet de tractar-se d’un accés únic, s’impossibilita aqueix ús”; és a dir, no 
ho dic jo, ho diu la direcció territorial d’Educació.”

 Sr. alcalde: “Crec que el tema està suficientment debatut, no s’ha fet cap al·lusió, i 
ha sigut per tancar.” 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Em denega la paraula, per al·lusions?”

 Sr. alcalde: “No ha hagut cap al·lusió; aquesta alcaldia considera que no ha hagut 
al·lusions.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Vosté considera que no ha hagut al·lusions? Gràcies per no 
cedir-me la paraula, Sr. alcalde. Moltes gràcies per aqueix acte de no voler que es 
repliquen les qüestions. No passa res. Gràcies.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, el tema ha estat suficientment debatut i per tant passem al 
següent punt; precs i preguntes.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Abans de precs i preguntes, el Partit Popular té una moció.”
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ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  MOCIÓ  DEL  GRUP 
PARTIT POPULAR SOBRE LA PAGA EXTRA DE NADAL

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular porta al Ple aquesta moció, que després 
llegiré,  que  encara  que  registrada  dimarts  perquè  complira  els  deu  dies 
reglamentaris, hauria d’anar al mes de setembre, però com que vostés, el quatripartit 
ja han declarat com si fóra de vostés, la presentem perquè es sotmeta a votació la 
urgència  i  l’aprovació.  A  més  sol·licitem  que  es  trameta  còpia  de  la  moció,  i 
acceptació del ple si és així, als mitjans perquè se’n facen ressò. Això considerem 
que és transparència. I ara procedesc a llegir la moció.”

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

“Mª Consuelo Escrivá Herraiz, portaveu del Grup Popular de l’Ajuntament d’Oliva, en 
virtut  de les facultats  atribuïdes a aquest grup per Llei  8/2010, de 23 de juny de la 
Generalitat,  de Règim Local de la Comunitat Valenciana, exposa, que a la vista dels 
retalls efectuats als funcionaris, relatius a la paga extra de Nadal, en solidaritat amb el 
col·lectiu  d’empleats  públics  afectats  per  aquesta  reducció,  es  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer. Eliminar la paga extra de Nadal als membres de la corporació en solidaritat 
amb el col·lectiu d’empleats públics afectats pels ajustos disposats pel govern estatal.
Segon. Destinar  la  quantia  de la  reducció  a  una finalitat  social,  que es  detallen  tot 
seguit:
. Col·laboració per a la creació d’un menjador social amb alguna de les organitzacions 
no governamentals amb activitat en el municipi d’Oliva (Caritas, ...)
. Creació d’una borsa de personal de serveis múltiples per a la contractació, juntament 
amb personal que consta en la borsa de peons d’aquest ajuntament, per a tasques vàries 
competències municipal, tot redactant un instrument de planificació de la contractació i 
treballs a desenvolupar.
Tercer. Donar compte al Departament d’Intervenció i al de Personal d’aquesta mesura.

Oliva, 23 de juliol de 2012. La portaveu del Grup Popular. Rubricat.”

 Sr. alcalde: “Molt bé, Sra. Escrivá, com vosté bé ha dit, la moció no s’ha portat en 
l’ordre del dia perquè no està presentada amb deu dies d’antelació al plenari, per 
tant procediria votar la urgència de la moció. El que passa és que aquest alcalde 
entén  que  la  moció  necessita  de  dos  informes;  he  requerit  dos  informes,  al 
Departament de Personal, i al Departament d’Intervenció, informes que no estan. La 
decisió, com vosté ha dit també, d’eliminar la paga extra dels regidors, dels futurs 
regidors i regidores que tinguen alguna  dedicació, bé exclusiva o parcial, ja està 
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presa, i per tant opine que no procedeix la urgència de la moció, i aquesta és la 
proposta d’aquesta Alcaldia.”

Sotmesa  a  votació  la  urgència,  voten  a  favor  els  regidors  Sra.  Escrivá  Herraiz,  Sr. 
Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. 
Escrivá Tormo, i Sra. Gascon Escrivá (7 vots favorables del Grup PP); voten en contra 
els regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. 
Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, 
Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza  Cots,  Sr.  Peiró  Sanchis,  Sra.  Pastor  Bolo,  Sr.  Salazar 
Cuadrado, i el Sr. alcalde,  David González Martínez (14 vots en contra;  6 del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva, i 
1 del Grup Municipal Gent d’Oliva). En conseqüència, no propera la moció; i el Sr. 
alcalde indica que, en tindre els informes, es debatrà en una comissió.

Tot  seguit,  el  Sr.  alcalde  obri  un torn d’intervencions  per  a  explicació  de vot,  i  es 
produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sra. Escrivá Herraiz: “És sorprenent; sorpresa; causa moltíssima sorpresa, com hui 
han eixit vostés en la premsa; ho van planejar portant-ho a la premsa ahir perquè 
isquera hui, presumint  que vostés ja decidien llevar-se el sou. Allò sorprenent és, 
per  a  nosaltres  no ho ha sigut  tant,  perquè  aqueix  envalentonament  que han fet 
vostés  en  premsa ha  sigut  a  causa  que  aquesta  moció  estava  presentada  des  de 
dimarts. És clar que nosaltres sabem que deu dies abans, si no es presenta deu dies 
abans no va al plenari; però com que vostés han presumit ja tots de com són de 
bons, i de la solidaritat amb el grup de funcionaris, havíem pensat que no tindrien 
cap inconvenient. Pel que veig, encara estan buscant-li alguna volta; per tant, entenc 
perfectament aqueixos informes que intenten demanar, i el seu vot en contra. Res 
més.”

 Sr. alcalde: “Dir-li que els informes no fan referència precisament a restar-nos, que 
és una decisió pròpia, restar als regidors que cobren dedicació, restar la paga extra; 
la  proposta,  la  moció,  porta  implícita  la  creació  d’una  borsa  de  treball,  i  això 
requereix d’un informe de Personal, que nosaltres en aquest moment no tenim, i que 
hem sol·licitat.”

PRECS I PREGUNTES

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “Pel que veig, ací el gran protagonista.”
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 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. Vol la paraula?

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sí. Pel que veig, com vosté em mirava, suposava que me la 
donava. Està clar que els grans protagonistes som el Grup Popular, que som l’únic 
grup en l’oposició per a fiscalitzar, sempre de forma constructiva i positiva, la tasca 
que farà  aquest  quatripartit.  En primer lloc  fer-li  un prec.  Se n’ha adonat  de la 
paràlisi que està causant al municipi? Els recorde que tenen paralitzada tota la feina 
iniciada i canalitzada pel Partit Popular amb les meses de treball; meses de treball 
que tots sabem, de la ciutat del transport, del bus, del centre polivalent, del trinquet. 
Pensen vostés continuar-les? Molta reunió hem escoltat, molt de compromís, però la 
feina parada. Torne a repetir.  És molt  senzilla la pregunta; pensen continuar-les? 
Ara, aquest prec és per al Sr. Fuster, que fins i tot es va atrevir, el dia del Ple de la 
moció a tornar-lo a traure. Mire, Sr. Fuster, jo he tingut al llarg d’aquesta vida molts 
alumnes complicats, però pense que vosté s’hauria emportat la palma.  Fa referència 
al Centre de Salut de sant Francesc. Mire, jo pense que amb el que jo li faré hui, una 
xicoteta explicació per al públic, vosté jo veig que les explicacions que ha donat  el 
Partit Popular al llarg d’aquest temps.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, disculpe; estem en precs i preguntes.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sí; és un prec que faig a fer-li al Sr. Fuster. Ho he dit abans. 
Continue. Respecte al Centre Social de sant Francesc. Li dic que tot el que li hem 
explicat, ara li donarem hui uns papers perquè ho tinga escrit, per si de cas tot el que 
se li ha explicat aquestes vegades no ha quedat clar, perquè tinga la documentació, 
perquè el Partit Popular va anar a la conselleria i es va assabentar bé i sap del que 
parla.  Mire,  en  el  Ple  de  2006,  vostés,  l’ajuntament,  van  fer  una  cessió   d’una 
parcel·la d’uns 4.000 metres quadrats, a la Conselleria de Sanitat, quan en realitat no 
és una cessió, és una oferta, que la conselleria no la contempla en no haver fet un 
estudi  de  viabilitat  del  terreny,  ja  que  l’edifici  estava  valorat  amb 2.530.741,33 
euros. El projecte bàsic fou presentat en 2008, però la conselleria no tenia per què 
acceptar-lo, acceptar els 4.000 metres, si no són els necessaris. El registre d’eixida 
tramés  a  la  conselleria,  juntament  amb  l’acord  plenari,  té  una  data  d’eixida  de 
l’ajuntament de l’11 de gener de 2006, i entrada a la conselleria el 13 de gener de 
2006. No implica que l’ajuntament li haja cedit els terrenys; el tràmit de la cessió 
està pendent. A més, vosté contínuament ha mostrat aquest full; mire, Sr. Fuster, li 
ho ensenye perquè després vosté diu que el que jo dic no és cert.  Després li ho 
donaré tot, no es preocupe, perquè veja que sí és cert. I a més vull dir-li que ací està 
l’acord del plenari que vostés trameten, però vostés no compleixen el que ací posa, 
perquè  posa,  trametre  a  la  Conselleria  de  Sanitat  de  la  Generalitat  Valenciana 
certificat  del present acord,  als efectes oportuns. Però vostés el que no fan és la 
segona part, la realització dels tràmits necessaris per a la formalització de la cessió 
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dels terrenys. A més de dir-li que la conselleria, la primera documentació tècnica 
que se sol·licita, no li cal cap acord plenari de cessió i posada disposició. Després li  
donaré els fulls. Per tant, jo amb això vull finalitzar, vull donar-li un document de 
quan vam anar assabentar-nos-en a la Conselleria de sanitat, perquè vosté el tinga, 
perquè vosté l’estudie, perquè vosté el treballe, i que o ara, o en 2014 quan vosté 
torne a ser alcalde, que ací posa que ho ha de presentar el Sr. alcalde-president de 
l’Ajuntament d’Oliva, vosté veja tot el que s’ha de fer; la primera documentació 
tècnica,  plànol  de  situació,  qualificació   urbanística,  d’emplaçament,  servitud,  o 
siga, hi ha una série de documentació que aquest ajuntament no ha realitzat, no ha 
aportat; per tant té la feina sense fer, a més d’un annex amb tot l’informe urbanístic 
que necessita.  Tots això ens hem assabentat  que vostés  no ho van trametre  a la 
conselleria; per tant, li torne a repetir que no és una cessió sinó una oferta. I perquè 
veja que les coses no me les invente, els papers que trac, jo ara després li passe la 
documentació perquè vosté la tinga, se l’estudie, i sàpiga com està l’assumpte.”

 Sr. Fuster Mestre: “Sr. alcalde, jo ja sé que estem en precs i preguntes; seré molt 
breu. Mire, Sra. Escrivá, repasse les notes, perquè ha començat parlant del Centre 
Socials, i ha acabat parlant del consultori de sant Francesc. Aleshores, repasse les 
notes per saber de què estem parlant.  Jo ja li  he donat suficients  explicacions,  a 
vosté, i als veïns i veïnes d’aquesta ciutat que ens acompanyen en aquesta sessió. 
Suficients explicacions. Està cedida la parcel·la, figura en el Registre de la Propietat, 
el tom, el número, la parcel·la, i tot; en acord plenari d’aquest ajuntament, per tots 
els grups polítics d’aquest ajuntament. és més, s’ha lliurat en mà, es va lliurar en el 
seu moment, el projecte bàsic de construcció, d’una sola planta; i si la conselleria no 
haguera  tingut  això,  i  acabe,  no  hauria  consignat  un  milió  d’euros,  en  el  seu 
moment, per construir el futur Centre de Salut de sant Francesc, perquè crec que 
diners en té pocs.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Disculpar si he dit Centre Social de sant Francesc, és Centre 
de Salut de sant Francesc. De totes formes, vosté continua enganyant i li dic que la 
conselleria  deu estar,  no sé,  equivocada;  vosté  està  en plenitud de la veritat  i  la 
conselleria està equivocada. Jo li passe la documentació. Tinc dos precs més, o dos 
preguntes més. Jo li preguntaria a vosté, Sr. alcalde, com porta vosté allò de Martí 
de Veses? Perquè després no vull que diga que no l’hem avisat; ja s’ha passat el 
termini per dir-li al jutge com anem a pagar; i encara que vosté pretenga negociar 
amb la família, demanar ajornament fins al mes de setembre, haurà de tindre alguna 
cosa prevista. El Partit Popular ho tenia i vostés ho van tombar; ho recorden? Són 
molts diners que hem de pagar el poble, per la mala gestió de vostés, perquè això, 
aquesta qüestió de Martí de Veses ve d’enrere; per tant és una altra pregunta que li 
trasllade a vosté. I com sé que no va a contestar-la, li’n faig una quarta. Vaig a fer-li  
una pregunta molt fàcil; tan sols un sí, o un no. Sr. González, vosté, el dia 28 d’abril  
de 2011, va presentar una moció, i si ens adonem de les dates, políticament era molt 
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rendible, ja que les eleccions eren el dia 22 de maig. Mire, la moció diu “Vistos els 
antecedents sobre la problemàtica de la Urbanització Aigua Blanca IV i que han 
sigut exposats reiteradament tant en mocions, escrits dels propietaris, així com en la 
sessió  extraordinària  del  ple  convocada  a  l’efecte  i  que  no  reproduïm  per 
redundants. Vist que els propietaris no són responsables ni del retard de les obres, ni 
de  l’estat  de  les  mateixes,  ni  del  sobrecost  que  es  puga  produir.  Vist  que  el 
responsable últim  de totes estes irregularitats i dificultats és el propi Ajuntament 
d’Oliva, i en particular la delegació d’Urbanisme i el Sr. alcalde de qui manté les 
competències per delegació. Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS. –I vostés deien– Primer, sol·licitar l’alçament de les mesures cautelars. 
Aqueixa  feina  ja  li  l’hem feta  el  Partit  Popular.  Segon,  no  repercutir  sobre  els 
propietaris  cap  cost  distint  del  que  hagueren  hagut  d’assumir  si  les  obres 
d’urbanització s’hagueren realitzat en els termini i en les condicions aprovades en 
l’adjudicació del projecte, excepció feta del modificat del mateix, que s’estarà al que 
resolga el jutjat sobre la seua legalitat o no. Tercer, que dit sobrecost siga assumit en 
la  seua  totalitat  per  l’Ajuntament  d’Oliva.  Quart,  que  una  vegada  calculada   la 
previsió d’eixe  sobrecost  siga comunicada  al  departament  d’Intervenció  a  fi  que 
s’incloga en els pròxims pressupostos municipals. Cinqué, en cas d’apreciar-se per 
part dels Serveis Tècnics Municipals indicis que algun dels quatre acords precedents 
no  s’ajusta  a  dret,  siguen  adaptats  pels  mateixos  serveis  tècnics  a  una  redacció 
ajustada  a  dret  respectant  el  sentit  dels  mateixos.”  Això  ho  firmen,  dels  qui 
actualment estan en el govern, vosté, Sr. González, la Sra. Rosanna Torres,  la Sra. 
Yolanda Pastor,  i  el  Sr.  José Salazar  Cuadrado.  Jo la  pregunta  és  molt  fàcil,  es 
respon amb un sí, o un no. El Partit Popular ja es va manifestar en l’últim plenari, i 
m’agradaria  preguntar-li;  pensa  vosté  donar-li  compliment  a  tot  això?  És  molt 
senzill.”

 Sr. González Martínez:  “Sra. Escrivá, he de dir-li que vosté pensa que no he fet 
res, tots aquestos temes ja s’estan tractant,  s’estan treballant,  portem vuit dies de 
treball,  però també,  perquè es quede més tranquil·la,  rebrà vosté  contestació per 
escrit, perquè puga ensenyar-la a qui vulga, i puga llegir-la a qui vulga, i enviar-la 
als mitjans de comunicació que vulga. Rebrà vosté contestació per escrit a totes les 
preguntes que m’ha fet. Té més preguntes, més qüestions?”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sí; agrair-li que faça les respostes per escrit, encara que la 
veritat jo pense que hi ha moltíssima gent a qui li agradaria el sí, o el no; s’ha fet en 
privat, vosté en privat ja diu que ha fet reunions, però pense que ens agradaria saber-
ho a tots. Si vosté no ho considera, no passa res, el proper plenari ja llegirem la 
resposta, que simplement ja li demane és un sí o un no.”
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 Sr. alcalde: “Ha fet més preguntes; insistesc, totes elles es contestaran per escrit, i 
vosté  podrà  mostrar-les  públicament  on  vulga.  I  no  m’amagaré,  i  es  llegiran  el 
pròxim plenari sense cap problema.”

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  president  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 del senyor 
president.

 Vist i plau
El president
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