
Minuta núm. 12

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

HORA DE COMENÇAMENT: 20.50 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.15 
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 extraordinària 

i pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

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

PRIMER. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
MUNICIPALS  EN  EL  CONSORCI  PROVINCIAL  DE  PREVENCIÓ, 
EXTINCIÓ D’INCENDIS I DE SALVAMENT DE VALÈNCIA.

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

“MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS 
EN EL CONSORCI PROVINCIAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS, I DE 
SALVAMENT DE VALÈNCIA.

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

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

Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part de l'Assemblea General  
del Consorci Provincial de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de  
València el Sr. Alcalde, David González Martínez, com a titular, i el Sr. Salvador Fuster Mestre, 
com a suplent.

Segon.- Traslladar aquest  acord al Consorci  Provincial  de Bombers (Consorci  Provincial de  
Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  de  Salvament)  de  la  Província  de  València,  als  efectes 
oportuns.

Oliva, 23 de juliol de 2012. L’Alcalde. David González Martínez.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  afirmatiu  dels  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 l’alcalde Sr. 
David González Escrivá (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup GdO); i l’abstenció dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, (7 abstencions del Grup 
PP), acorda:
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Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part de l'Assemblea 
General del Consorci Provincial de Bombers de la Província de València al Sr. alcalde 
David González Martínez, com a titular, i el Sr. Salvador Fuster Mestre, com a suplent.

Segon.- Traslladar  aquest  acord  al  Consorci  Provincial  de  Bombers  (Consorci 
Provincial  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  de  Salvament)  de  la  Província  de 
València, als efectes oportuns.

SEGON. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
MUNICIPALS EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI AMB EL 
CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL

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

“MOCIÓ  DE  L’ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI AMB 
EL CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL

Atés  que,  el  dia  26  de  març  de  1998  es  va  signar  el  Conveni  entre  la  Secretaria  d’Estat  
d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Oliva, de Col·laboració en matèria  
de gestió cadastral, que havia aprovat el Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 d’octubre de 1997.

En la clàusula novena es preveu la creació d’una Comissió de Seguiment, formada per tres  
membres de cadascuna de les parts, presidida pel Gerent Territorial, que tindrà les funcions que  
s’especifiquen en la clàusula esmentada.

Després de les eleccions municipals de 22 de maig, sembla oportú canviar els membres que, per 
part de l’Ajuntament, han de formar part de la Comissió de Seguiment.

Per la qual cosa es proposa que el Ple de l’Ajuntament adopte el següent acord:

Primer.- Nomenar  com  a  membres  de  la  Comissió  de  Seguiment  del  Conveni  entre  la 
Secretaria  d’Estat  d’Hisenda  (Direcció  General  del  Cadastre)  i  l’Ajuntament  d’Oliva,  de  
Col·laboració en matèria de gestió cadastral, les següents persones:

• Sra.  Ana María  Morell  Gómez,  regidora  d’Hisenda i  Béns Municipals  de l’Ajuntament 
d’Oliva.

• Sra. Dolores Pozuelo Acayos, tresorera de l’Ajuntament.
• Sr. Andrés Cardona Micó, funcionari coordinador de la Agència Local Tributària.
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Segon.- Que es trameta el present acord a la Gerència Territorial del Cadastre de València.

Oliva, 23 de juliol de 2012. L’Alcalde. David González Martínez.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  afirmatiu  dels  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 l’alcalde Sr. 
David González Escrivá (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup GdO); i l’abstenció dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, (7 abstencions del Grup 
PP), acorda:

Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió de Seguiment del Conveni entre la 
Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Oliva, de 
Col·laboració en matèria de gestió cadastral, les següents persones:

• Sra.  Ana  María  Morell  Gómez,  regidora  d’Hisenda  i  Béns  Municipals  de 
l’Ajuntament d’Oliva.

• Sra. Dolores Pozuelo Acayos, tresorera de l’Ajuntament.
• Sr. Andrés Cardona Micó, funcionari coordinador de la Agència Local Tributària.

Segon.-  Que  es  trameta  el  present  acord  a  la  Gerència  Territorial  del  Cadastre  de 
València.

TERCER. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  EN  LA  XARXA  DE  MUNICIPIS 
VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT.

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

“MOCIÓ  DE  L’ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A 
LA SOSTENIBILITAT.

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

És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:
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Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part de la Xarxa de Municipis 
Valencians  cap  a  la  Sostenibilitat  el  Sr.  José  Salazar  Cuadrado,  com  a  titular,  i  la  Sra. 
Inmaculada Mañó Peris, com a suplent.

Segon.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat.

Oliva, 23 de juliol de 2012. L’Alcalde. David González Martínez.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  afirmatiu  dels  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 l’alcalde Sr. 
David González Escrivá (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup GdO); i l’abstenció dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, (7 abstencions del Grup 
PP), acorda:

Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part de la Xarxa de 
Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat el Sr. José Salazar Cuadrado, com a titular, 
i la Sra. Inmaculada Mañó Peris, com a suplent.

Segon.- Traslladar  aquest  acord  a  la  Xarxa  de  Municipis  Valencians  Cap  a  la 
Sostenibilitat.

QUART. MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓ REPRESENTANTS 
MUNICIPALS EN EL COMITÉ LOCAL DE CREU ROJA D’OLIVA.

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

“MOCIÓ  DE  L’ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL COMITÉ LOCAL DE CREU ROJA D’OLIVA.

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

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

Primer.- Designar representant  d'aquest  Ajuntament,  que formarà part  del  Comité Local  de 
Creu Roja, al Sr. José Salazar Cuadrado.
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Segon.- Traslladar aquest acord al Comité Local de Creu Roja.

Oliva, 23 de juliol de 2012. L’Alcalde. David González Martínez.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  afirmatiu  dels  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 l’alcalde Sr. 
David González Escrivá (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup GdO); i l’abstenció dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, (7 abstencions del Grup 
PP), acorda:

Primer.- Designar  representant  d'aquest  Ajuntament,  que  formarà  part  del  Comité 
Local de Creu Roja, al Sr. José Salazar Cuadrado.

Segon.- Traslladar aquest acord al Comité Local de Creu Roja.

CINQUÉ.  MOCIÓ  DE  L’ALCALDIA  SOBRE  DESIGNACIÓN 
REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL CONSORCI ÁREA DE GESTIÓ 2 
DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII.

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

“MOCIÓ  DE  L’ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 DEL PLA 
ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI, I XII.

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

De conformitat amb el que disposa l'article 7 i concordants dels Estatuts del Consorci de l'Àrea  
de Gestió 2 per a les Previsions del Pla Zonal de Residus de les Zones X, XI i XII, es proposa al  
Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:

Primer.- Nomenar,  com a representant  de l'Ajuntament d'Oliva en l'Assemblea General  del  
CONSORCI DE L'ÀREA DE GESTIÓ 2 PER A LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE 
RESIDUS DE LES ZONES X,  XI  I  XII  al  membre d'esta  Corporació el  Sr.  José  Vicente 
Santacatalina Sanchis, com a titular i la Sra. Ana María Morell Gómez com a suplent.
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Segon.-  Notificar degudament el present  acord a la Presidència del  Consorci als procedents 
efectes estatutaris.

Oliva, 12 de juliol de 2012. L’Alcalde. David González Martínez.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  afirmatiu  dels  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 l’alcalde Sr. 
David González Escrivá (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup GdO); i l’abstenció dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, (7 abstencions del Grup 
PP), acorda:

Primer.- Nomenar, com a representant de l'Ajuntament d'Oliva en l'Assemblea General 
del CONSORCI DE L'ÀREA DE GESTIÓ 2 PER A LES PREVISIONS DEL PLA 
ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII al membre d'esta Corporació el Sr.  
José Vicente Santacatalina Sanchis, com a titular i la Sra. Ana María Morell Gómez 
com a suplent.

Segon.- Notificar  degudament  el  present  acord  a  la  Presidència  del  Consorci  als 
procedents efectes estatutaris.

SISÉ.  MOCIÓ  DE  L’ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS 
MUNICIPALS EN LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR. 

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

“MOCIÓ  DE  L’ALCALDIA  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANTS  DE 
L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  EN  LA  MANCOMUNITAT  DE  MUNICIPIS  DE  LA 
SAFOR.

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

És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:
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Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en la Mancomunitat de Municipis de la 
Safor els que tot seguit s’indiquen:
• Membre nat de la Mancomunitat: Sr. David González Martínez, alcalde.
• Membre designat Ple: Sr. Salvador Fuster Mestre.

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

Oliva, 23 de juliol de 2012. L’Alcalde. David González Martínez.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  afirmatiu  dels  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 l’alcalde Sr. 
David González Escrivá (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup GdO); i l’abstenció dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, (7 abstencions del Grup 
PP), acorda:

Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en la Mancomunitat de Municipis 
de la Safor els que tot seguit s’indiquen:
• Membre nat de la Mancomunitat: Sr. David González Martínez, alcalde.
• Membre designat Ple: Sr. Salvador Fuster Mestre.

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

SETÉ.  MOCIÓ  DE  L’ALCALDIA  SOBRE  DESIGNACIÓ  DE 
REPRESENTANTS  MUNICIPALS  EN  LA  RUTA  DELS  PORRATS  DE  LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR.

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

“MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS 
EN LA RUTA DELS PORRATS DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA 
SAFOR.

Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i  
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns  
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
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És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:

Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en la Ruta dels Porrats de la Mancomunitat 
de Municipis de la Safor la regidora d’aquest ajuntament Sra. Rosa María Soria Escrivá.

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

Oliva, 23 de juliol de 2012. L’Alcalde. David González Martínez.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  afirmatiu  dels  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 l’alcalde Sr. 
David González Escrivá (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup GdO); i l’abstenció dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, (7 abstencions del Grup 
PP), acorda:

Primer.- Designar  representant  d'aquest  Ajuntament  en  la  Ruta  dels  Porrats  de  la 
Mancomunitat  de  Municipis  de  la  Safor  la  regidora  d’aquest  ajuntament  Sra.  Rosa 
María Soria Escrivá.

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

VUITÉ. MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE PROPOSTA NOMENAMENTS DE 
REGIDORS/ES COM A MEMBRES DEL CONSORCI TURÍSTIC-CULTURAL 
DE LA SAFOR.

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

“MOCIÓ  DE  L’ALCALDIA  SOBRE  PROPOSTA  NOMENAMENTS  DE 
REGIDORS/ES COM A MEMBRES DEL CONSORCI TURÍSTIC-CULTURAL DE LA 
SAFOR

Vist que, d’acord amb allò disposat en l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l’Ajuntament ha d’adoptar els acords oportuns  
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
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Vist que, el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, en sessió ordinària de 24 de setembre de 2009, va 
aprovar els Estatuts del Consorci Turístic-Cultural de la Safor.

Vist que, en l’article 1 dels esmentats estatuts es determina que “La Mancomunitat de Municipis 
de la Safor, l’Ajuntament de Gandia, l’Ajuntament d’Oliva, l’Ajuntament de Tavernes de la 
Valldigna i la Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES) es constitueixen en 
consorci, a l’empara de tot allò que es disposa en l’article 87 de la Llei 7/85, Reguladora de les  
Bases de Règim Local,  i la Llei 4/99, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  
Procediment Administratiu Comú.

Vist  que,  en l’article 4,  es determina que “Constitueix el fi  essencial del Consorci Turístic-
Cultural de la Safor la promoció i el foment del turisme en el territori delimitat pels termes  
territorials  dels  municipis  d’Alfauir,  Almiserà,  Almoines,  l’Alqueria  de  la  Comtessa,  Barx, 
Bellreguard,  Beniarjó,  Benifairó  de  la  Valldigna,  Beniflà,  Benirredrà,  Castellonet  de  la 
Conquesta,  Daimús,  la Font  d’en Carròs,  Gandia,  Guardamar de la  Safor,  Llocnou de Sant 
Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia,  
Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco i Xeresa.”

Atesos els canvis en l’equip de govern municipal que s’han produït recentment, és per això que 
proposa al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen:

Primer.- Designar  com  a  representants  de  l’Ajuntament  d’Oliva  en  el  Consorci  Turístic-
Cultural de la Safor, la Sra. regidora delegada de Cultura, Sra. Rosanna Torres Pérez, i la Sra.  
Regidora delegada de Turisme, Sra Imma Ibiza Cots, i tenint en compte que aquestos vocals  
cessaran en cas de perdre la seua condició representativa.

Segon.- Trametre certificat de l’acord, amb la documentació pertinent, a la Mancomunitat de  
Municipis de la Safor, als efectes oportuns.

Oliva, 23 de juliol de 2012. L’Alcalde. David González Martínez.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  afirmatiu  dels  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 l’alcalde Sr. 
David González Escrivá (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup GdO); i l’abstenció dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá, (7 abstencions del Grup 
PP), acorda:

Primer.- Designar  com  a  representants  de  l’Ajuntament  d’Oliva  en  el  Consorci 
Turístic-Cultural de la Safor, la Sra. regidora delegada de Cultura, Sra. Rosanna Torres 
Pérez, i la Sra. Regidora delegada de Turisme, Sra Imma Ibiza Cots, i tenint en compte 
que aquestos vocals cessaran en cas de perdre la seua condició representativa.
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Segon.- Trametre  certificat  de  l’acord,  amb  la  documentació  pertinent,  a  la 
Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes oportuns.

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

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement volem manifestar, des de Projecte Oliva, que hem 
recolzat totes aquestes mocions, per bona voluntat; considerem que els regidors que 
portaran  les  delegacions  ho  faran  amb tot  l’esforç  possible,  i  també  esclarir  en 
algunes  frases  que  s’han  fet,  que  no  constituïm  cap  quatripartit;  som  un  grup 
independent,  i  recolzarem totes les mocions que considerem, des d’aquest partit, 
totes les mocions, com són aquestes, que considerem que siguen beneficioses per al 
poble.

 Sra. Escrivá Herraiz:  “Anem a vore; el Partit Popular s’ha abstingut en els vuit 
punts de mocions d’Alcaldia, amb designació de persones, i amb això vol manifestar 
que tots els ací presents, els catorze, els del quatripartit, es contradeixen en el que 
van manifestar en els seus discursos del ple de la moció, on deien que la moció se li 
feia a Chelo Escrivá, i no al Partit Popular. Es contradeixen, i li diré per què; perquè 
si això haguera sigut cert, algú dels sis regidores que resten, excloent-me a mi, del 
Partit Popular, que tan bé ho han fet, han dedicat tot el seu esforç, han dedicat que 
no hi havia prou hores en el dia, vostés haurien comptat amb ells, i no ha sigut així. 
Per tant, queda manifest la contradicció en les seues paraules, del fet que la moció 
era en contra de Chelo Escrivá, i no en contra del Partit Popular. I els recorde que 
Chelo Escrivá és el Partit Popular, i el Partit Popular és Chelo Escrivá.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Vosté recorda només el que li convé, però crec que en el 
debat de la moció que li vam fer, jo vaig dir jo, almenys jo i la resta així ho van 
manifestar, que no era en contra del Partit Popular, ni tampoc contra Chelo Escrivá 
com a dona, sinó a les formes i maneres de Chelo Escrivá que havia usat durant 
aquest any; molt vergonyoses, no només per a una política, sinó per a una política 
dona. I no parle més del quatripartit,  que això no és cap quatripartit;  són quatre 
partits polítics, que s’han unit, i mire que és difícil, ja és difícil que ho facen dos, 
veges  quatre;  però  això  ha  sigut  gràcies  a  vosté,  perquè  la  situació  era  tan 
inostenible, i tan vergonyosa per a Oliva, que per responsabilitat política, i per amor 
al nostre poble, no podíem consentir ni un minut més que Oliva estiguera en mans 
d’una persona política com vosté.”

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar,  els demane que ens centrem en els punts que vénen a 
votació; en aquest cas, donar compte. Per favor, centrem el debat; el debat de la 
moció de censura ja va tindre lloc, i per tant els demane que ens centrem en aqueix 
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tema. Té la paraula per al·lusions; els demane que se centren en el tema i que siguen 
breus.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Anem  a  vore,  encara  no  hem  començat  la  part  del 
seguiment i control de l’acció de govern, que serà el punt 9, però sí per al·lusions a 
la meua persona, dir-li que està recriminant-me coma dona; i li recorde, i podria tirar 
mà d’hemeroteca, podria llegir-se simplement el ple, l’últim ple, el ple de l mes de 
juny, perquè recorda,  per si de cas no ho recorda,  els  qualificatius  vergonyosos, 
d’una persona, d’un home, dirigits a una dona, i això és el que vosté va fer.”

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar, siga breu, per favor.”

 Sr.  Salazar Cuadrado: “Bé.  Jo crec  que vosté  se  n’ha passat  ja  cinquanta  mil 
pobles; vosté no estava d’alcaldessa per ser dona; vosté estava cobrant un bon sou i 
no precisament per ser dona, per ser alcaldessa; polític, un càrrec polític. Per tant, 
vosté  estava  per  a  allò  bo i  per  allò  menys  bo,  que  en  vosté,  la  veritat  és  que 
l’exemple ha brillat  per la seua absència.  Per tant,  només per solidaritat  amb les 
dones maltractades, vosté hauria de tindre respecte; respecte que no té. Perquè si 
vosté  es  considera una dona maltractada  cobrant  tres  mil  euros  i  escaig tots  els 
mesos;  sí,  d’alcaldessa,  bruts,  però cobrant  tres  mil  euros i  escaig,  el  sou és de 
39.000, a banda d’altres compensacions que vosté té com a funcionària. Està fent-li 
un flac favor a les dones maltractades. Vosté no és cap dona maltractada. No vulga 
anar de víctima. Vosté és una dona posada a política, que tenia un sou raonable, bo, i 
per tant estava per a tot; per a dirigir, i dirigir bé, aquest ajuntament; en aquest cas, 
durant  aquest  any,  li  han  hagut  de  presentar  una  moció  de  censura,  perquè 
l’Ajuntament d’Oliva estava en molt males mans, i no faig referència a mans de 
dona, sinó a mans de política dona. Per tant, no torne a anar més de víctima, i no 
vulga mesclar-se i comparar-se com una dona maltractada; perquè ací l’únic que ha 
tractat mal a les dones, que jo sàpiga, és vosté; a les dones d’algun regidor les ha 
tractades vosté fatal;  només pel fet de ser dona d’un regidor. I per tant, si vosté 
també ha discriminat a algú per la seua condició sexual, ha sigut vosté també, com 
vam poder vore en el ple de la moció, com vosté va insultar, a través de la xarxa 
social,  a una persona, perquè tenia una desviació sexual, que va ser públicament 
maltractat.”

 Sr. alcalde: “Per favor.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “No  vaja  més  de  víctima,  i  faça  el  favor  de  no  voler 
confondre la gent. Sàpiga que vosté li contestem, li parlem ací en el ple, no com a 
dóna sinó pel càrrec que representava, i el que representa ara. I si li molesta, l’única 
cosa que pot fer és anar-se’n a casa. Per tant, qui no vulga pols que no vaja a l’era, ja 
està bé de victimismes amb la butxaca plena.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Pense Sr. González, que ja que vosté parla contínuament de 
no  fer  referències  personals,  hauria  de  corregir  un  poc,  frenar  un  poc  a  aqueix 
regidor sumat al seu equip de govern, regidor desbocat en les seues formes. I li dic 
una cosa.  Mai he sigut una dona maltractada.  He sigut una dona molt  estimada, 
perquè el meu home així ho ha fet sempre. I vaig a dir-li una cosa, sou raonable i bo; 
com el que he tingut sempre, perquè jo sóc funcionària; tinc una carrera i un lloc de 
treball, cosa que altres no poden dir.”

 Sr. alcalde: “Recordem que anem a entrar en el punt nové de l’ordre del dia, que és 
donar compte de la constitució de la Junta de Portaveus.”

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

NOVÉ.  DONAR  COMPTE  DE  LA  RESOLUCIÓ  DE  L’ALCALDIA  SOBRE 
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.522/12, sobre constitució de la 
Junta de Portaveus de l’Ajuntament d’Oliva, que és del següent tenor literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. La Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana, ha creat,  com a òrgan complementari i de deliberació la  
Junta de Portaveus, de la forma que tot seguit s’indica:

Article 136. Junta de Portaveus
1.  Els  portaveus  dels  grups  polítics,  presidits  pel  president  o  presidenta  de  la  corporació, 
integraran la Junta de Portaveus, que tindrà les funcions següents:
a)  Accedir a les informacions que la presidència els proporcione per a difondre-la entre els  
membres del seu grup
b)  Canalitzar  les  peticions  dels  grups  en  relació  amb  el  seu  funcionament  i  amb  la  seua 
participació en els debats corporatius.
c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.
2. La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter d’òrgan complementari i deliberant, en les seues  
sessions no s’adoptaran acords ni resolucions amb força d’obligar davant de tercers.

Conseqüentment, RESOLC

Primer.- Constituir la Junta de Portaveus que tindrà les funcions que tot seguit s’indica:
a)  Accedir a les informacions que la presidència els proporcione per a difondre-la entre els  
membres del seu grup
b)  Canalitzar  les  peticions  dels  grups  en  relació  amb  el  seu  funcionament  i  amb  la  seua 
participació en els debats corporatius.
c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.
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Segon.- Establir que la Junta de Portaveus es compondrà de la forma que tot seguit s’indica:

Presidència:
Membres:

Sr. David González Martínez
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, portaveu del Grup Partit Popular (suplent 
Sr. José Jesús Aparisi Romero).
Sr. Salvador Fuster Mestre, portaveu del Grup Socialista Municipal d’Oliva 
(suplent Sra. Ana Maria Morell Gómez)
Sr. Vicent Canet Llidó, portaveu del Grup Bloc – Compromís (suplent Sra.  
Immaculada Ibiza Cots)
Sr. Blai Peiró Sanchis, portaveu del Grup Projecte Oliva (suplent Sra. Yolanda 
Pastor Bolo)
Sr. José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Gent d’Oliva.

Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
es realitze, i que es notifique a la persones interessades als efectes oportuns.

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

El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

DESÉ.  DONAR  COMPTE  DE  LA  RESOLUCIÓ  DE  L’ALCALDIA  SOBRE 
NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.521/12, sobre nomenament de 
membres de la Junta de Govern Local, que és del següent tenor literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. D'acord amb el que disposen els articles 23 de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 52 del Reglament d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC

Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència de l'alcalde, Sr.  
David González Martínez, els següents regidors:

Salvador Fuster Mestre
Vicent Canet Llidó
Ana Maria Morell Gómez
Vicent Roig Tomás
Yolanda Pastor Bolo
José Salazar Cuadrado
José Jesús Aparisi Romero
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Segon.- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que es  
realitze.

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

El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

ONZE.  DONAR  COMPTE  DE  LA  RESOLUCIÓ  DE  L’ALCALDIA  SOBRE 
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.519/12, sobre nomenament de 
tinents d’alcalde, que és del següent tenor literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.  D'acord amb el que disposen els articles 23 de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 52 del Reglament d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC

Primer.-  Nomenar  tinents  d'alcalde  als  següents  regidors  d'aquest  Ajuntament,  i  per  aquest 
ordre:

Primer Salvador Fuster Mestre
Segon Vicent Canet Llidó
Tercer Ana Maria Morell Gómez
Quart Vicent Roig Tomás
Cinqué Yolanda Pastor Bolo
Sisé José Salazar Cuadrado
Seté José Jesús Aparisi Romero

Segon.-  Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que es  
realitze.

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

El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

DOTZE.  DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE 
NOMENAMENT  I  ATRIBUCIONS  DE  REGIDORS  AMB  DELEGACIONS 
ESPECÍFIQUES.

Es dóna compte  de  la  Resolució  de  l’Alcaldia  núm.  2.493/12,  sobre  nomenament  i 
atribucions de regidors delegats, que és del següent tenor literal:
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“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.  Fent  ús  de  les  facultats  que  m'atribueixen  els  articles 
21.3r. i 23.4t. de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 43 i 44 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, tot això 
amb referència a l'expressa delegació de facultats de l'Alcaldia a favor de Regidors, RESOLC

Primer.- Nomenar els regidors que tot seguit s'indiquen com a responsables de les delegacions 
específiques que s'hi especifiquen, i les atribucions que hi figuren:

DELEGACIÓ D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS
Regidora Delegada: Ana Maria Morell Gómez
Les seues funcions són:
 Elaborar i presentar l’avantprojecte de pressupostos i les bases d’execució.
 Proposar plans econòmico-financers.
 Realitzar estudis sobre propostes financeres.
 Coordinar els períodes d’ingressos i despeses.
 Tramitar la documentació per a la sol·licitud de subvencions.
 Tindre actualitzat l’Inventari del Patrimoni Municipal.
 Elevar propostes i informes sobre Modificacions de crèdits i operacions de tresoreria.
 Realitzar propostes econòmiques sobre les Ordenances Fiscals Municipals
 Control i supervisió econòmica de totes les concessions.
 Tramitar la sol·licitud de subvencions i l’aprovació de convenis 
 Presidir la Comissió especial de Comptes.
 Formar part de la Comissió Negociadora dels Convenis Col·lectius.
 Realitzar la planificació i control de les despeses i ingressos de la Corporació en general i de 

les distintes comissions.
 Presidir la comissió de subvencions festives, culturals i de participació ciutadana
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Regidor Delegat: Vicent Canet Llidó 
Les seues funcions són:
 Dirigir la revisió del PGOU
 Supervisar la Unitat de Disciplina Urbanística
 Promoure plans de rehabilitació d’habitatges.
 Fomentar la construcció d’habitatges de protecció oficial.
 Rebre i coordinar les demandes que generen la resta de delegacions en matèria d’estudi,  

disseny, informes, projectes i direcció tècnica.
 Promoure actuacions urbanístiques.
 Proposta de modificació de les normes urbanístiques.
 Proposta de convenis urbanístics.
 Controlar la correcta execució dels Plans Urbanístics.
 Creació d’espais verds.
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 Creació de zones d’aparcament, en col·laboració amb la Delegació de Comerç, Mercats i  
Consum

 Promoure Plans  de conservació per  al  nucli  vell,  en col·laboració amb la  Delegació de 
Patrimoni històric i artístic.

 Promoure plans de rehabilitació d’habitatges dintre d’aquesta zona.
 Promoure les actuacions de les ordenances en matèria urbanística en l’àmbit del Nucli Vell
 Redacció del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Nucli Vell.
 Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament 

d’Obres i Serveis.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE CULTURA
Regidora Delegada: Rosanna Torres Pérez
Les seues funcions són:
 Gestionar la utilització de la Casa Maians, Teatre Olímpia i altres edificis d’ús cultural.
 Estudi de necessitats en matèria d’infrastructres culturals.
 Coordinar, promoure, planificar i organitzar el funcionament del Consell Local de Cultura
 Programar tot tipus d’activitats artístiques i culturals
 Coordinar les activitats musicals i les bandes de música.
 Proposar la denominació de carrers i places.
 Proposar protocols, honors i distincions.
 Exercir  la  coordinació  amb  el  Comité  d’Agermanament  de  Sisteron,  i  altres  possibles 

agermanaments.
 Planificar i potenciar els serveis de publicacions municipals.
 Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal.
 Promoure les relacions interadministratives en matèria de cultura.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE MUSEUS, I PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC
Regidor Delegat: Vicent Roig Tomàs
Les seues funcions són:
 Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat.
 Promoure les relacions interadministratives en matèria de museus.
 Planificació del Servei d’arqueologia
 Gestionar l’execució del Pla Director del Palau Comtal
 Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic.
 Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric i artístic.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE SANITAT
Regidora Delegada: Maria Inmaculada Mañó Peris
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Les seues funcions són:
 Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
 Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
 Planificació de campanyes de vacunació humana i animal.
 Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
 Vigilar la salubritat general de les aigües.
 Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà
 Control dels indicadors de Salut Comunitària
 Control del servei de la Canera.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ D’EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES
Regidora Delegada: Rosanna Torres Pastor
Les seues funcions són:
 Promoure i planificar l’EPA
 Col·laborar amb l’administració educativa en la creació,  construcció i  manteniment dels  

centres docents públics. 
 Vigilar el compliment de l’escolarització obligatòria, en coordinació amb la delegació de 

benestar Social.
 Planificar i coordinar la promoció lingüística.
 Proposar accions encaminades a la integració lingüística dels immigrants
 Planificar, organitzar i controlar les diferents ofertes educatives.
 Canalitzar  les  demandes  del  sector  educatiu,  tant  pel  que fa  a  recursos  materials   com 

d’infrastructura.
 Proposar la creació de noves infrastructures educatives.
 Gestionar el transport escolar
 Supervisar el bon funcionament de les escoletes infantils municipals.
 Supervisar i coordinar l’activitat del Gabinet Psicopedagògic municipal als col·legis públics
 Ostentar  la representació de l’alcaldia  en el  Consell  Escolar  Municipal  i  a  la  Comissió 

Municipal d’escolarització.
 Promoure beques i ajudes a l’estudi.
 Coordinar les escoles de música.
 Planificar, organitzar i coordinar les Biblioteques, sales de lectura i hemeroteca.
 Planificació i creació de noves biblioteques.
 Promoure les relacions interadministratives en matèria de biblioteques.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE TURISME
Regidora Delegada: Immaculada Ibiza Cots
Les seues funcions són:
 Promoure plans i programes per potenciar el turisme.
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 Supervisar  les  Oficines  Municipals  de  Turisme,  i  altres  òrgans  i  entitats  creats  amb la 
finalitat de potenciar el turisme.

 Proposar accions encaminades al desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme.
 Presidir la permanent del Consell Local de Turisme.
 Proposar noves infrastructures en matèria de turisme i platges.
 Canalitzar les relacions amb entitats públiques i privades de naturalesa turística.
 Promoure  el  Pla  d’instal·lacions  temporals  i  serveis  de  platja  i  zones  turístiques  en 

col·laboració amb altres àrees municipals.
 Promoure  les  festes  d’interés  turístic  en  col·laboració  amb  les  delegacions  d’esports,  

joventut i festes.
 Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat, i les seues normes.
 Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la 

delegació de Medi Ambient.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ D’ACTIVITATS
Regidora Delegada: Immaculada Ibiza Cots
Les seues funcions són:
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats.
 Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions d’activitats.
 Gestió i supervisió de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública en matèria 

d’activitats.
 Proposar  la  sol·licitud  de  subvencions  i  ajudes  a  altres  administracions  en  matèries  de 

competències d’activitats.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ D’INDÚSTRIA
Regidor Delegat: Blai Peiró Sanchis
Les seues funcions són:
 Gestió dels Polígons Industrials.
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats industrials.
 Proposar la ubicació d’indústries fora de les zones de residència, en col·laboració amb l’àrea  

d’urbanisme.
 Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions industrials.
 Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions, en tots els sectors, 

en especial interés en indústries de caràcter agroalimentari i de manufactura.
 Promoure plans que incentiven la instal·lació d’indústries.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE COMERÇ I MERCATS
Regidor Delegat: Vicent Roig Tomàs
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 Les seues funcions són:
 Promoure plans i programes per potenciar el comerç
 Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats comercials.
 Proposar  la  sol·licitud  de  subvencions  i  ajudes  a  altres  administracions  en  matèries  de 

competències de Comerç i Mercats.
 Desenvolupar el Pla d’Actuació Comercial.
 Coordinació amb les associacions de comerciants.
 Promoure  nous  aparcaments  en  zones  comercials,  en  col·laboració  amb  la  Delegació 

d’Ordenació del Territori.
 Organitzar i coordinar la Fira del Motor i altres Fires Comercials.
 Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant.
 Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions del Mercat
 Controlar els Serveis d’ORA.
 AFIC
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE CONSUM
Regidora Delegada: Yolanda Pastor Bolo
Les seues funcions són:
 Supervisió del funcionament dels Serveis d’Informació i defensa dels consumidors i Usuaris
 Planificació de campanyes d’informació al consumidor.
 Proposar  la  sol·licitud  de  subvencions  i  ajudes  a  altres  administracions  en  matèries  de 

competències de Consum.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ D’OBRES I SERVEIS
Regidor Delegat: Vicente Santacatalina Sanchis
Les seues funcions són:
 Organitzar la distribució de la Brigada Laboral i Rural.
 Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
 Controlar  i dirigir el funcionament del magatzem del subministraments.
 Coordinar  el  funcionament  dels  serveis  d’ús  públic:  Cementiri,  Recollida  de  fems, 

depuradora, neteja viària, enllumenat públic.
 Establir  plans  de  manteniment,  rehabilitació,  millora  o  reparació  de  les  instal·lacions, 

utillatge i infrastructura urbana i rural de domini públic.
 Proposar la compra de bens mobles per a la seua utilització en les oficines i dependències  

municipals.
 Controlar les prestacions derivades dels contractes.
 Proposar l’adquisició d’uniformes.
 Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
 Planificar la necessitats de repostos, combustibles i materials auxiliars.
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 Proposar  la  ubicació  d’abocadors  en  col·laboració  amb  les  àrees  d’urbanisme  i  medi 
ambient.

 Supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en 
la via pública

 Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
 Gestionar l’abastiment d’aigua a jardins i dependències municipals, fonts públiques, boques 

de rec, bombers, etc.
 Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la xarxa de 

clavegueram.
 Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos
 Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
 Gestionar i dirigir l’Ecoparc.
 Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament 

d’Urbanisme.
 Controlar  les  aigües  residuals,  el  seu  tractament  i  abocament  a  la  mar:  estacions  de 

bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats  

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ D’AGRICULTURA
Regidor Delegat: Vicente Santacatalina Sanchis
Les seues funcions són:
 Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura
 Presidir el Consell Local Agrari
 Propostes i informes sobre planificació d’Infrastructures agràries
 Gestió del magatzem d’usos agrícoles 
 Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats  

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE MEDI AMBIENT
Regidor Delegat: José Salazar Cuadrado
Les seues funcions són:
 Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
 Coordinació del voluntariat ecològic.
 Propostes per a la zones protegides.
 Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal
 Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el 

desenvolupament sostenible.
 Planificar  accions  encaminades  a  la  conservació  i  millora  dels  ecosistemes  locals,  tant  

urbans com rurals.
 Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la 

delegació de Turisme.
 Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat
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 Exercir  el  control  ambiental  per  al  compliment  de  la  legislació  vigent  en  matèria 
mediambiental.

 Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o 
transformació de residus.

 Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats  

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE JOVENTUT
Regidora Delegada: Ana Maria Morell Gómez
Les seues funcions són:
 Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil
 Gestionar el Casal Jove
 Proposar millores d’infrastructura juvenil
 Gestionar el campament Municipal del Carritxar
 Foment de l’associacionisme juvenil.
 Desenvolupar el Pla Integral de Joventut.
 Promoció del Consell Local de Joventut.
 Elaborar programes d’oci alternatiu per als joves.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats  

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ D’ESPORTS
Regidor Delegat: Salvador Fuster Mestre
Les seues funcions són:
 Representar  l’administració local  en aquells  organismes que es creen per a la gestió de 

l’esport.
 Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
 Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir 

recursos
 Supervisar les instal·lacions esportives.
 Proposar les millores d’infrastructura que requeresquen les instal·lacions esportives.
 Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
 Coordinar-se amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
 Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
 Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
 Fomentar l’associacionisme esportiu.
 Potenciar els esports autòctons.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats  

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Regidora Delegada: Maria Inmaculada Mañó Peris
Les seues funcions són:

Pàgina: 22



 Impulsar la formació d’associacions.
 Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana.
 Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de l’administració.
 Coordinar les associacions de veïns amb l’ajuntament.
 Impulsar un pacte cívic.
 Coordinar el Servei d’Atenció al Ciutadà.
 Coordinar  les  activitats  públiques  o  festives,  de  les  delegacions  de  caràcter  social  i  de 

participació ciutadana.
 Planificació i coordinació dels centres de participació ciutadana. 
 Dirigir i gestionar l’ús del parc de l’Hort de la Bosca.
 Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats  

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE FESTES 
Regidora Delegada: Rosa Maria Soria Escrivá
Les seues funcions són:
 Proposar i  planificar les activitats festives pròpies de l’ajuntament, i  de les associacions 

festives.
 Potenciar les festes locals.
 Proposar els dies de festa local.
 Representar la corporació local davant les juntes de festes.
 Organitzar esdeveniments festius singulars.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT
Regidora Delegada: Francisca López Fernández
Les seues funcions són:
 Proposar les ajudes amb els recursos disponibles.
 Planificar i organitzar el voluntariat social
 Coordinar les actuacions amb el gabinet Psicopedagògic
 Planificar, organitzar i controlar als treballadors socials
 Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial, autonòmica i  

estatal.
 Planificar, organitzar i atorgar beques socials.
 Establir un fons Econòmic i Social  en col·laboració amb entitats privades
 Convenis amb entitats públiques i privades en matèria de Serveis Socials.
 Coordinar els centres socials.
 Promoure la integració social, educativa i laboral dels minusvàlids.
 Impulsar convenis amb els col·lectius de minusvalids.
 Accions encaminades a l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
 Vetllar per la protecció dels menors.
 Crear els recursos necessaris per a l’atenció dels malalts mentals.
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 Prevenció, rehabilitació i reinserció dels toxicòmans.
 Supervisar el Full informatiu dels recursos socials de l’ajuntament.
 PER.
 Planificar i gestionar la teleasistència.
 Planificar els serveis d’ajuda a la família: SEAFI.
 Accions encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 Atenció i assessorament a les víctimes de violència de gènere.
 Promoure la participació de la dona mitjançant informació i  formació als àmbits social,  

cultural i polític.
 Promoure programes globals d’integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
 Coordinació amb les associacions de dones existents.
 Organització dels actes del Dia de la Dona.
 Proposar mesures preventives contra la violència domèstica.
 Coordinar les associacions de jubilats
 Coordinar la Llar de Jubilats i Pensionistes
 Promoure programes per a millorar la qualitat de vida de la gent gran
 Jubilació activa
 Coordinar programes adreçats a la gent gran: Menjar a casa, Nadal en família, etc.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE CREU ROJA
Regidor Delegat: José Salazar Cuadrado
Les seues funcions són:
 Coordinar els convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament
 Representar l’administració local en aquest organisme
 Coordinar les demandes de la població amb els recursos de la Creu Roja.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.

DELEGACIÓ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I OCUPACIÓ 
Regidor Delegat: Salvador Fuster Mestre
Les seues funcions són:
 Promoure accions de formació per a la inserció laboral de la població aturada.
 Organitzar estadístiques de treball, posant-les en relació amb les necessitats d’ocupació de 

les empreses.
 Formació d’escoles taller, Cases d’Ofici i tallers prelaborals.
 Dirigir i gestionar cursos de formació.
 Dirigir i gestionar els convenies entre l’INEM, SERVEF i les corporacions locals en temes 

d’ocupació.
 Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents.
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DELEGACIÓ DE MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 
Regidora Delegada: Immaculada Ibiza Cots
Les seues funcions són:
 Avançar  en  la  implantació  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  les  comuniacions  a  

l’Ajuntament d’Oliva.
 Millorar i adequar les infrastructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
 Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la interactuació dels 

ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves tecnologies.
 Implantació de la xarxa inalàmbrica municipal: WiFi
 Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva amb els 

ciutadans.
 Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de manera 

remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró, descàrrega de 
rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries, etc.

Les funcions corresponents a les àrees de Personal i Policia Local no es deleguen i les ostentarà 
l’Alcaldia.

Oliva, 16 de juliol de 2012. L’alcalde. Rubricat.”

El Ple de l’Ajuntament queda assabentat del contingut i abast de la resolució transcrita. 
Tot seguit es produeix la manifestació que tot seguit s’indica:

 Sr. Canet Llidó: “Només indicar un xicotet error en el nom de Rosanna Torres, que 
ha aparegut Rosanna Torres Pastor, i és Rosanna Torres Pérez. I aprofite l’ús de la 
paraula per a reconéixer el treball de regidors i regidores  del Partit Popular, que en 
cap moment posem en qüestió el treball que han fet.”

TRETZE. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE 
NOMENAMENT  DE  REGIDOR  AMB  DELEGACIÓ  GENÈRICA  EN 
MATÈRIA D’HISENDA I BENS MUNICIPALS.

Es dóna compte  de  la  Resolució  de  l’Alcaldia  núm.  2.495/12,  sobre  nomenament  i 
atribucions de regidor amb delegació genèrica en matèria d’Hisenda i Béns Municipals, 
que és del següent tenor literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. L'article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les  Bases  del  Règim Local,  en la  nova redacció que li  dóna la  Llei  57/2003,  de 16 de  
desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local,  estableix que l'Alcalde pot  
delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local,  
sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, puga realitzar a  
favor de qualssevol Regidors.
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Alhora, l'article 43 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel que es va aprovar el 
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  regula  les 
delegacions genèriques i especials que poden efectuar-se en qualsevol Regidor per a la direcció  
i  gestió  d'àrees  o  matèries  determinades,  inclosa  la  facultat  de  resoldre  per  mitjà  d'actes 
administratius que afecten tercers.

Vistos els articles 43 a 45, 114 a 118 i  121, del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de  
delegacions. RESOLC

PRIMER.-  Atribuir la  DELEGACIÓ GENÈRICA EN MATÈRIA D’HISENDA I BÉNS 
MUNICIPALS, a la tercera tinent d'alcalde i membre de la Junta de Govern Local, Sra. ANA 
MARIA MORELL GÓMEZ.

SEGON.- Aquesta delegació comportarà, tant la facultat de direcció de la matèria corresponent,  
com la seua gestió, la firma de tots els documents definitius o de tràmit, inclosos les propostes  
de resolució i els decrets, que calguen per a l'execució de l'esmentada delegació.

Dins de l'àmbit de la delegació es comprenen tots els assumptes que siguen competència de  
l'Alcaldia en les matèries següents:

• Aprovació,  modificació,  execució  i  liquidació  del  Pressupost  de  l’Ajuntament  i  les 
seues Bases d’Execució.

• Retenció  de  Crèdit  (RC),  autorització,  disposició,  reconeixement  d’obligacions, 
ordenació del pagament, i la seua realització específica.

• Aprovació de certificacions d’obra que siguen competència de l’Alcaldia.
• Imposició i ordenació de tributs i preus públics.
• Gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de l’Ajuntament, bé siguen 

de naturalesa pública o de privada.
• Gestió econòmica-financera.
• Comptes municipals.
• Comissió Especial de Comptes.
• Qualsevol  altra  atribució que siga competència  de l’Alcaldia  respecte  a la  direcció,  

gestió i resolució, en la matèria que es tracta.

TERCER.-  Les  atribucions  delegades  s'hauran  d'exercir  en  els  termes  i  dins  dels  límits 
d'aquesta delegació, i no són susceptibles de delegar-les pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor.

QUART.-  Les  resolucions  que  s'adopten  per  delegació  s'entendran  dictades  per  aquesta 
Alcaldia com a titular de la competència originària, i els actes administratius són executius i 
gaudeixen de la presumpció de legitimitat.

CINQUÉ.- La delegació conferida produirà efectes des del dia 16 de juliol de 2012.
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SISÉ.- La delegació d'atribucions té caràcter indefinit, és revocable en qualsevol moment, en tot  
o en part, i no serà obstacle perquè puga avocar-se el despatx i resolució de qualsevol assumpte 
comprés en la mateixa.

SETÉ.- El regidor delegat està obligat a informar l'Alcaldia, de forma detallada, de la gestió de  
les  atribucions  que  se  li  deleguen,  i  de  les  resolucions  dictades;  així  mateix,  informarà  
prèviament l'Alcaldia de l'adopció de decisions d'importància.

VUITÉ.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i donar compte al 
Ple en la primera sessió que es realitze.

Oliva, 16 de juliol de 2012. L’alcalde. Rubricat.”

El Ple de l’Ajuntament queda assabentat del contingut i abast de la resolució transcrita.

CATORZE. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE 
NOMENAMENT  DE  REGIDOR  AMB  DELEGACIÓ  GENÈRICA  EN 
MATÈRIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

Es dóna compte  de  la  Resolució  de  l’Alcaldia  núm.  2.494/12,  sobre  nomenament  i 
atribucions de regidor amb delegació genèrica en matèria de Disciplina Urbanística, que 
és del següent tenor literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. L'article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les  Bases  del  Règim Local,  en la  nova redacció que li  dóna la  Llei  57/2003,  de 16 de  
desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local,  estableix que l'Alcalde pot  
delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local,  
sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, puga realitzar a  
favor de qualssevol Regidors.

Alhora, l'article 43 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel que es va aprovar el 
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  regula  les 
delegacions genèriques i especials que poden efectuar-se en qualsevol Regidor per a la direcció  
i  gestió  d'àrees  o  matèries  determinades,  inclosa  la  facultat  de  resoldre  per  mitjà  d'actes 
administratius que afecten tercers.

Vistos els articles 43 a 45, 114 a 118 i  121, del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de  
delegacions. RESOLC

PRIMER.- Atribuir  la  DELEGACIÓ  GENÈRICA  EN  MATÈRIA  DE  DISCIPLINA 
URBANÍSTICA, al segon tinent d’alcalde i membre de la Junta de Govern Local, Sr. VICENT 
CANET LLIDÓ.
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SEGON.- Aquesta delegació comportarà, tant la facultat de direcció de la matèria corresponent,  
com la seua gestió, la firma de tots els documents definitius o de tràmit, inclosos les propostes  
de resolució i els decrets, que calguen per a l'execució de l'esmentada delegació.

Dins de l'àmbit de la delegació es comprenen tots els assumptes que siguen competència de  
l'Alcaldia en les matèries següents:

• Incoació i subsegüents actes de tràmit dels expedients de Restauració de la Legalitat  
Urbanística, atés que la resolució i  adopció de les mesures de restauració a què fan 
referència  els  articles  227.1 i  225 de  la  Llei  16/2005,  de 30  de desembre es  troba  
delegada en la Junta de Govern Local, per Decret de l’Alcaldia núm. 2485/07, de 9 de 
juliol del 2007.

• Expedients sancionadors per infracció urbanística, així com la resolució dels recursos 
de reposició contra els actes administratius que recaiguen en ells.

• Control i exigència del compliment del deure de conservació i rehabilitació d'immobles, 
així  com la  resolució dels  recursos  de reposició contra  els  actes  administratius  que 
recaiguen en ells.

TERCER.-  Les  atribucions  delegades  s'hauran  d'exercir  en  els  termes  i  dins  dels  límits 
d'aquesta delegació, i no són susceptibles de delegar-les pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor.

QUART.- Les  resolucions  que  s'adopten  per  delegació  s'entendran  dictades  per  aquesta 
Alcaldia com a titular de la competència originària, i els actes administratius són executius i 
gaudeixen de la presumpció de legitimitat.

CINQUÉ.- La delegació conferida produirà efectes des del dia 16 de juliol de 2012.

SISÉ.- La delegació d'atribucions té caràcter indefinit, és revocable en qualsevol moment, en tot  
o en part, i no serà obstacle perquè puga avocar-se el despatx i resolució de qualsevol assumpte 
comprés en la mateixa.

SETÉ.- El regidor delegat està obligat a informar l'Alcaldia, de forma detallada, de la gestió de  
les  atribucions  que  se  li  deleguen,  i  de  les  resolucions  dictades;  així  mateix,  informarà  
prèviament l'Alcaldia de l'adopció de decisions d'importància.

VUITÉ.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i donar compte al 
Ple en la primera sessió que es realitze.

Oliva, 16 de juliol de 2012. L’alcalde. Rubricat.”

El Ple de l’Ajuntament queda assabentat del contingut i abast de la resolució transcrita.
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QUINZE.  DONAR  COMPTE  AL  PLENARI  DE  LA  RESOLUCIÓ  DE 
L’ALCALDIA  PER  LA  QUAL  ELS  DIFERENTS  GRUPS  POLÍTICS 
MUNICIPALS  HAN  PRESENTAT L’ADSCRIPCIÓ DE REGIDOR/A  EN  EL 
CONSELL MUNICIPAL DE TURISME.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.520/12, sobre nomenament de 
membres de la corporació, en qualitat de representants dels grups polítics municipals, en 
el Consell Municipal de Turisme, que és del següent tenor literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.  Atesa la necessitat de dur endavant una reestructuració 
municipal,  motivada a  conseqüència  dels  canvis  recents  en el  govern municipal,  procedeix, 
igual que en altres òrgans, reestructurar determinats membres corporatius que formen part del  
Consell Municipal de Turisme d’Oliva.

Donat  que cada grup polític  municipal  ha  de tindre  un representants  en l’esmentat  Consell  
Municipal  de  Turisme,  i  a  la  vista dels  escrits  d’aquest  grups que han tingut  entrada en el  
registre general de d’aquest Ajuntament.

En compliment d’allò que preceptua l’article 3r dels Estatuts del Consell Municipal de Turisme 
d’Oliva, i fent ús de les  facultats que m’atorga la vigent legislació en matèria de Règim Local,  
RESOLC

Primer. Determinar el nomenament com a membres (vocals) del Consell Municipal de Turisme 
d’Oliva,  en qualitat  de representants dels Grups Polítics amb representació en l’Ajuntament 
d’Oliva, els següents regidors:

En representació del Grup Bloc-Compromís: Sr. Vicent Roig Tomás
En representació del Grup Socialista Municipal: Sra. Inmaculada Mañó Peris  
En representació del Grup Projecte Oliva: Sr. Blai Peiró Sanchis
En representació del Grup Gent d’Oliva: Sr. José Salazar Cuadrado
En representació del Grup Partit Popular: Sr. Vicente Morera Romaguera

Segon. Que de la present Resolució es done compte al Ple de l'Ajuntament, i igualment al Ple 
del Consell Municipal de Turisme d’Oliva als efectes escaients.

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

El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

SETZE.  DONAR  COMPTE  AL  PLENARI  DE  LA  RESOLUCIÓ  DE 
L’ALCALDIA  PER  LA  QUAL  ELS  DIFERENTS  GRUPS  POLÍTICS 
MUNICIPALS  HAN  PRESENTAT L’ADSCRIPCIÓ DE REGIDOR/A  EN  EL 
CONSELL LOCAL AGRARI.
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Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.524/12, sobre nomenament de 
membres de la corporació, en qualitat de representants dels grups polítics municipals, en 
el Consell Local Agrari, que és del següent tenor literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.  Atesa la necessitat de dur endavant una reestructuració 
municipal,  motivada a  conseqüència  dels  canvis  recents  en el  govern municipal,  procedeix, 
igual que en altres òrgans, reestructurar determinats membres corporatius que formen part del  
Ple del Consell Local Agrari Municipal d’Oliva.

Donat que cada grup polític municipal ha de tindre un representants en l’esmentat Consell Local  
Agrari, i a la vista dels escrits d’aquest grups que han tingut entrada en el registre general de 
d’aquest Ajuntament.

En compliment d’allò que preceptua l’article 4 del Reglament de Règim Interior i Funcionament 
del Consell Local Agrari d’aquesta ciutat, aprovat en Ple extraordinari de 18 d’octubre de 1994, 
i fent ús de les  facultats que m’atorga la vigent legislació en matèria de Règim Local, RESOLC

Primer.  Determinar  el  nomenament  com a  membres  del  Consell  Local  Agrari  d’Oliva,  en 
qualitat de representants dels Grups Polítics amb representació en l’Ajuntament d’Oliva, els  
següents regidors:

En representació del Grup Bloc-Compromís: Sra. Imma Ibiza Cots
En representació del Grup Socialista Municipal: Sr. Salvador Fuster Mestre
En representació del Grup Projecte Oliva: Sra. Yolanda Pastor Bolo
En representació del Grup Gent d’Oliva: Sr. José Salazar Cuadrado
En representació del Grup Partit Popular: Sr. Andrés Sánchez Gámez

Segon. Que de la present Resolució es done compte al Ple de l'Ajuntament, i igualment al Ple 
del Consell Local Agrari municipal als efectes escaients.

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

El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat. Tot seguit es produeixen les manifestacions 
que tot seguit s’indiquen:

 Sra. Escrivá Herraiz: “No és explicació de vot, perquè no hem votat, era tot donar 
compte; però  en nom dels meus regidors, i en el meu propi, dir-li al regidor Sr. 
Canet que és vosté molt quedador de bé, Sr. Canet, però li ha faltat dir, i per tot això 
tan ben fet, al carrer.”

 Sr. Canet Llidó: “Per al·lusions, agraesc que valore el treball, però no les formes.”
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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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