
Minuta núm. 16

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
27 DE SETEMBRE DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.55 
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

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  MARTÍNEZ,  en 

primera  convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren la totalitat de l’Ajuntament, 

per  dur  a  terme  sessió  ordinària  i 

pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  LES  ACTES  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA  URGENT  CORRESPONENT  AL  19  DE  JULIOL, 
ORDINÀRIA  DE 26  DE JULIOL,  I  DE LA EXTRAORDINÀRIA  DE 26  DE 
JULIOL DE 2012.

En aquest apartat, es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sra. Escrivá Herraiz: “Bé, supose que encara que vaja en un únic punt de l’ordre 
del dia són tres actes que s’han d’aprovar de forma independent. Quan hem imprés 
les actes, ho dic perquè es realitze la correcció, supose que no se n’han adonat, en 
les  dues  posa  sessió  ordinària;  almenys  en  imprimir-les.  I  la  segona  és 
l’extraordinària; però això no és cap dubte. Respecte a l’acta del dia 19 de juliol, diu 
que curiosament,  aquest  partit  per  dues vegades  demanem la  prova de veu,  i  la 
demanem perquè no se sent, no està feta la prova de veu. El sistema. Però el que 
clama és que intervencions que van donar lloc al fet que en algun mitjà isqueren, 
referents a Red 21, l’empresa Red 21, estan recollides de forma literal, textual, i no 
sabem certament d’on les han tretes, perquè la prova de veu ja li dic que no recull 
res. Per tant, per això el Partit Popular no aprovarà l’acta.”

 Sr. alcalde: “Molt bé, passem a votació i els fem el següent aclariment i és que en 
formar part les actes d’un mateix punt, no es pot votar una acta separada de l’altra i 
procedim a votar el punt que són les tres actes.”

El Ple de l’Ajuntament, després d’incorporar la modificació indicada, per majoria, amb 
els  vots  afirmatius  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 del Sr. alcalde, David González Martínez (14 vots 
favorables: 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),  i  el  vot en contra  dels 
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 en 
contra del Grup Partit Popular), acorda aprovar les actes de les sessions extraordinària 
urgent de 19 de juliol, ordinària de 26 de juliol, i extraordinària de 26 de juliol de 2012, 
i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.
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PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA.

SEGON.  MOCIÓ  DEL  GRUP  PARTIT  POPULAR  DE  SUPORT  A  LES 
FAMÍLIES DE BEBÈS ROBATS.

Es  dóna  compte  de  la  moció  presentada  pel  Grup  Partit  Popular  d'Oliva,  sobre 
l'assumpte de l’epígraf, que és del següent tenor literal:

“Sra.  Mª  Consuelo  Escrivá  Herraiz,  portaveu  del  Grup  Municipal  del  Partit  Popular  de 
l'Ajuntament  d'Oliva  (València),  a  l'empara  del  que  disposa  l'article  97.3  del  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, presenta per al seu debat  
davant  d'aquest  Ple  la  següent  MOCIÓ  PER  A  RECOLZAR  LES  FAMÍLIES  DELS 
NADONS ROBATS.

Durant els anys 50 van començar a practicar-se a Espanya robatoris de nadons que s'entregaven 
a altres famílies. Esta pràctica es va arrossegar fins als anys noranta, dècada en què també es  
registren casos.

Gran part  de les sostraccions de nadons van tindre com a víctimes a famílies treballadores.  
Haurien sigut nombrosos, entre altres, els casos en què se sostreien nadons a mares de bessons,  
a  mares  experimentades  (és  a  dir,  que comptaven amb diversos  fills),  o  mares  que  havien  
concebut alguna vida en l'últim any. En gran part de casos els pares mai van veure els seus fills.  
En altres  casos,  se'ls  mostrava  un  nadó congelat  i  amb el  qual,  òbviament,  no  compartien 
consanguinitat.

Davant de la proliferació de casos i denúncies, la inquietud de desenes de famílies ha provocat 
la constitució de grups d'afectats que demanden solucions i investigacions entorn d'esta atroç i  
ara emergent realitat.

La situació d'indignació patida per mares i famílies que, o bé estaven completament segures del 
robatori dels seus fills o bé creien que estos havien mort (perquè això se'ls hauria assegurat en 
primera instància) obliga a les administracions públiques a prendre cartes en l'assumpte. Segons 
els col·lectius d'afectats, són ja més de 100 els casos denunciats a la Comunitat Valenciana. 
També s'han documentat diversos casos ocorreguts a famílies del nostre municipi Oliva.

Així i tot, la Comunitat Valenciana s'ha convertit en un dels punts calents d'este llast. Els casos 
de  robatoris  de  nadons  haurien  de  ser  tractats  com  de  lesa  humanitat,  per  tractar-se  de 
sostraccions de menors basant-se en l'abús de paraules de metges i religioses per a convéncer  
pares i mares de la mort dels nadons.

Per tot això que s'ha exposat, es fa necessària la col·laboració dels ajuntaments per a agilitzar els 
tràmits i recolzar tècnicament els afectats per a fer patent el nostre compromís i solidaritat amb 
les víctimes.

Pàgina: 3



ACORD

PRIMER. L'Ajuntament d'Oliva manifesta el seu suport als afectats pels robatoris de nadons.  
Així, es compromet a col·laborar en l'esclariment dels fets i a ajudar les víctimes a trobar les 
seues vertaderes famílies.  Així  mateix,  sol·licita el  suport  de la ciutadania i  de les distintes  
administracions per a aclarir els casos de nadons robats i d'adopcions irregulars.

SEGON. Sol·licita  a  la  Generalitat,  a  la  resta  d’administracions  de  l'Estat  i  institucions 
religioses que col·laboren amb el  Ministeri  Fiscal  i  amb les víctimes i  agilitzen els  tràmits  
administratius  en  relació  amb  dependències  municipals  o  provincials,  com  ara  cementeris, 
hospitals i els seus arxius documentals.

TERCER. Sol·licita al Consell la creació d'una comissió interdepartamental en la qual estiguen 
representades les conselleries de Justícia i Benestar Social, Governació i Sanitat per a coordinar 
les  diverses  actuacions tendents  a  aclarir  el  robatori  de  xiquets  i  les  adopcions il·legals  de 
xiquets de bolquers.

QUART. Instar al Fiscal General de l'Estat a promoure l'obertura de processos judicials i a  
investigar les denúncies de xiquets robats.”

Resultant  que  els  Portaveus,  José  Salazar  Cuadrado,  portaveu  del  Grup  Municipal 
GENT d'OLIVA, Blai Peiró Sanchis, portaveu del Grup Municipal PROJECTE OLIVA, 
Salvador Fuster Mestre, portaveu del Grup SOCIALISTA Municipal,  i  Vicent Canet 
Llidó, portaveu del Grup BLOC-COMPROMÍS de l'Ajuntament d'Oliva, s'ha presentat 
una esmena a la moció transcrita, del tenor següent:

“José Salazar Cuadrado,  portaveu del  Grup Municipal GENT d'OLIVA, Blai  Peiró Sanchis,  
portaveu del Grup Municipal PROJECTE OLIVA, Salvador Fuster Mestre, portaveu del Grup 
SOCIALISTA Municipal, i Vicent Canet Llidó, portaveu del Grup BLOC-COMPROMÍS en 
l'Ajuntament d'Oliva, fent ús de les facultats que els atribueixen l'article 97.5 del Reglament  
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, en relació al punt Segon de  
l'Ordre del Dia denominat, “MOCIÓ DEL GRUP PARTIT POPULAR DE SUPORT A LES 
FAMÍLIES DE BEBÉS ROBATS”, eleven al Ple de l'Ajuntament la següent ESMENA

1) Que se suprimesquen els paràgrafs primer, segon, quart i cinqué de la part expositiva de la  
Moció que presenta  el  Grup Municipal  del  Partit  Popular,  per  tal  que,  com a exposició de 
motius, apareguen només els paràgrafs tercer i sisé.

2) En el punt quart de la proposta d'acord d'aquesta Moció del Partit Popular que fa esment de 
“Instar  el  Fiscal  General  de  l'Estat  a  promoure l'obertura  de processos  judicials  ....”,  afegir  
també al Fiscal en Cap de València.

3) Afegir tres punts més en els acords a adoptar en els termes següents:
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Cinqué.- Sol·licitar al Ministeri de Justícia que la prescripció d'aquest tipus de delictes comence 
a comptar del moment en què es conega el mateix. 

Sisé.- Sol·licitar  la  creació  d'un  banc  únic  d’ADN a  nivell  nacional,  per  tal  de  facilitar  el 
correcte creuament de les dades genètiques de forma centralitzada.

Seté.- Donar trasllat dels acords adoptats al president de la Generalitat, a l'Estat espanyol i al 
president de la Conferència Episcopal Espanyola.” 

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

 Sr. Canet Llidó: “Simplement comentar que des del Grup Bloc-Compomís, amb 
aquesta esmena el que pretenem és donar suport al plantejament presentat  per la 
moció del Partit Popular, però llevant alguns dels aspectes que podrien estendre, o 
podrien deixar un vel de sospita sobre algunes qüestions, com ara alguns col·lectius 
de metges o de religiosos, o també a l’estat de les adopcions dels xiquets adoptats en 
general. No pretén per tant només que enriquir la moció presentada, millorant alguns 
dels aspectes a través de les esmenes presentades, i afegint el punt cinqué, sisé, i 
seté, que completen el sentir de la moció presentada pel Partit Popular.”

 Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres, efectivament, també compartim els acords d’aquesta 
moció; el que no ens sembla bé és alguna part de la redacció, ja que un assumpte 
com aquest, de tanta sensibilitat, de tanta preocupació per a moltes famílies, fins i 
tot del nostre poble, i que d’alguna forma podria generar una alarma social; alarma 
social no desitjada absolutament per ningú, hem volgut participar en l’esmena de 
substitució d’una apart de l’exposició, on no es donen per fets actes, circumstàncies 
que fins ara  la  justícia  espanyola no ha pogut demostrar.  Simplement,  i  torne a 
repetir, tot i que estem d’acord en gran majoria del contingut, hem volgut a més, per 
altra  banda,  col·laborar  en  l’esmena  d’addició  que  fa  referència  a  la  inclusió 
d’alguns punts que vindran a enriquir, com bé s’ha comentat ja ací en el plenari, més 
si cap encara aquest text. Per suposat, el nostre recolzament el tenen les famílies; 
l’han tingut sempre, perquè no hi ha cosa pitjor en aquesta vida que li furten a un, un 
fill,  que  s’emporten  alguna  cosa  de  la  teua  sang;  i  des  d’ací  ens  agradaria  que 
finalment  la  justícia,  que  és  l’única  forma d’arribar  fins  a  la  fi,  donara  la  llum 
necessària  a  aqueixa  lògica  intranquil·litat  que  tenen  algunes  famílies,  que 
necessiten desesperadament l’esclariment d’aquestos fets.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Com ja s’ha dit ací, per part dels companys, portaveus del 
Partit Socialista i del Bloc, l’única cosa que pretenem amb aquesta esmena d’addició 
és precisament millorar en allò possible la proposta feta en forma de moció pel Partit 
Popular,  que ens sembla molt  positiva,  i  a més necessària,  independentment  que 
hàgem suprimit part del text d’entrada, diguem-ne, del que és la moció, per algunes 
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qüestions com ja s’ha dit ací, per evitar suspicàcies, i fins i tot per no anar en contra 
del que la justícia en aquest moment està fent. Per tant hi ha alguna aspectes que 
l’única cosa que pretenem és matisar-los, i per tant, allò important, allò fonamental 
en aquestes propostes és sumar, si sobretot sumar en positiu, i millorar la proposta 
feta  pel  Partit  Popular,  com he  dit  en  forma  de  moció.  Nosaltres  amb  aquesta 
esmena, efectivament hem presentat tres propostes d’acord més de les que hi ha en 
la moció original presentada pel Partit Popular, perquè pensem que són propostes 
necessàries, demandades per gran part de les associacions que reivindiquen aquestos 
fets  i  que estan perseguint,  averiguant,  i  investigant  tots  aquestos fets, i  per tant 
l’única cosa que hem de fer és posar-nos al costat de la societat per intentar esclarir 
aquestos fets, que ocorren des de fa molts anys, i la veritat és que la mínima cosa 
que podem fer és ajudar a l’esclariment, de totes, totes. Efectivament, ací ha Oliva 
també hi ha casos, i la mínima cosa que podem fer és estar al costat de les famílies,  
recolzar-les, com bé ha dit el Sr. Fuster, quan a un li toquen la sang, no hi ha cosa 
pitjor que a un li toquen la sang en aquest aspecte. Per tant, ací l’única cosa que 
pretenem és precisament  el  que ja s’ha dit,  millorar,  augmentar,  i  complementar 
aqueixa proposta amb tres propostes més d’aquelles que ja porta la moció originària 
del debat aquest; i com he dit, votarem que sí, per suposat, i a més, com ja he dit, 
estar al costat de les famílies en tot allò que ens requeresquen.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva, com han manifestat la resta de companys de 
corporació, i crec que és un sentir de tota la corporació municipal, donarem suport a 
la moció que presenta el Partit Popular, però amb l’esmena, més que res pensant que 
la idea és enriquir, i sobretot que aquestos delictes, que presumptament s’han comés, 
la Fiscalia els insvestigue; i un dels punts que nosaltres consideràvem important era 
el fet que no prescriga, que no es deixe sense culpa, en el cas que ocórrega, pel 
temps  que  ha  pasat;  i  per  tant  instàvem que  siguen condemnables  en  qualsevol 
moment. També he de dir que done per fet que les famílies que han sofert aquestos 
temes, o que estan dolguts, o que tenen cap dubte raonable que amb els fills ha 
ocorregut alguna cosa que no troben explicació, que siga la Fiscalia qui esclaresca al 
màxim, i el més prompte possible aquesta situació. Per tant nosaltres estem al costat 
de l’esclariment. Ara bé, tampoc voldríem caure en, diguem-ne, manifestacions que 
pugueren donar a entendre que ens podríem posar en el  paper,  de vegades,  dels 
jutges.  Deixem  que  els  jutges  investiguen,  que  ho  esclaresquen,  confiem  en  la 
justícia, i sabem que tard o d’hora aquestes persones tindran el seu reconeixement.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “A mi la veritat és que no em sorprén ja res d’aquest nou 
equip de govern. No em sorprén absolutament res. Miren vostés; el Partit Popular 
presenta aquesta moció el dia 7 de setembre, i curiosament, com tot el que passa ací 
en aquest nou govern, vostés no la porten a la comissió. Però com que entra en 
temps i forma, els deu dies abans del ple, estan obligats a portar-la ací, i per tant  
incorren. I ara vénen ací amb esmenes, que llevem un tros de text, que en llevem 
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dos, que en llevem quatre. O siga jo no sé vostés el que pretenen. Ací no estem 
jugant. Ací tots coneixem, i nosaltres que hem fet l’esmena millor que tots vostés, 
que han intentat a totes, totes, a costa de tot, i falsejant de totes les formes aquesta 
setmana el fet d’intentar rebuscar, no entenem com pretenen fer el que acaben de 
fer. De totes formes, miren vostés, tan coneixedors que són del que passa ací, de les 
famílies,  ací  estan les famílies.  Vostés pretenen eliminar  el  punt,  que únicament 
quede el punt tercer i sisé, el paràgraf, eliminar el primer, segon, quart, i cinqué. 
Miren vostés.  Sr.  alcalde,  puc continuar?  És que com escoltava  un altre  regidor 
parlar, jo per respecte he callat, però pense que tenia la paraula. Continue? Anem a 
vore,  ací  tenim  moltes  famílies  afectades,  que  han  vingut  hui.  Si  eliminem  el 
paràgraf número un, vostés pensen que estaran d’acord? Jo els el llegiré; diu, durant 
els  anys  50  començaren  a  practicar-se  a  Espanya  robatoris  de  nadons  que  es 
donaven a altres famílies; aquesta pràctica es va arrossegar fins els anys 90, dècada 
en la qual també es registren casos. Ací, en aquesta sala, hi ha famílies que han patit  
les pràctiques des d’aqueixes èpoques. Per tant em sembla llançar-se molt al buit, 
pretendre dir que volen millorar la moció del Partit Popular, quan no saben del que 
estan  parlant.  També  volen  eliminar  el  segon;  diu,  gran  part  dels  robatoris  de 
nadons, van tindre com a víctimes famílies treballadores. Volen vostés que els ho 
preguntem a les famílies? Haurien sigut nombrosos, entre altres, els casos en què es 
furtaven nadons a mares de bessons. Vol que li ho preguntem? Pense que n’hi ha 
una entre el públic. A mares experimentades. Vol que li ho preguntem? N’hi ha una 
altra. És a dir que tenien diversos fills. O mares que havien concebut alguna vida en 
l’últim any. Vol que els ho preguntem? També n’hi ha. En gran part de casos els 
pares mai van vore els seus fills. Vol que els ho preguntem si estem incorrent en 
falsedat o per a no crear ací falses alarmes, o no quedar mal amb ningú? En altres 
casos se’ls mostrava un nadó congelat,  i  amb el qual, òbviament,  no compartien 
consanguinitat.  Vol  que  preguntem si  havien  mostrat  algun  nadó  congelat  a  les 
famílies que estan ahí baix? Vol que ho fem? Ja que volen millorar-la tant,  que 
volen eliminar el paràgraf número dos. També volen eliminar el número quatre, i 
diu, la situació d’indignació soferta per mares i famílies, que estaven completament 
segures del robatori del seu nadó, o bé creien que aquestos havien mort, doncs això 
se’ls havia assegurat en primera instància,  obliga les administracions públiques a 
prendre part en l’assumpte. Segons els col·lectius d’afectats, ja en són més de cent 
els casos denunciats a la Comunitat Valenciana. També s’han documentat diversos 
casos ocorreguts a famílies del nostre municipi. Vostés s’han assabentat bé del que 
volen  llevar?  Vostés  saben  que  hi  ha  una  associació  a  nivell  de  la  Comunitat 
Valenciana, que pertanyen aquestes famílies? Vostés saben quantes famílies tenim 
detectades nosaltres en el municipi d’Oliva? Vostés saben des que al Partit Popular 
vénen a  buscar-nos,  i  estem treballant  al  costat  d’ells,  perquè  el  patiment  d’ells 
l’hem fet  nostre;  volen  que  els  diga  quantes  famílies  hi  havia  en  un principi,  i  
quantes han aparegut? Volen que els ho preguntem? I volen que eliminem el número 
quatre. També volen que eliminem el cinc. El cinc diu, la Comunitat Valenciana 
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s’ha convertit  en un dels punts calents d’aquesta lacra. Els casos de robatoris de 
nadons haurien de ser tractats com la lesa humanitat, per tractar-se de substracció de 
menors, en base a l’abús de paraules de metges i religioses, per a convéncer pares i 
mares de la mort dels nadons. Vol que els ho preguntem? Perquè pense que tots ells, 
o la majoria d’ells, estan dins de l’associació; les investigacions; vostés s’haurien 
pogut documentar bé, perquè aquestos dies està realitzant-se per l’advocat d’aquesta 
associació que ha escrit tres llibres ja, i els han portat a la televisió, i estan passant-
se. Vostés són uns grans desconeixedors d’aquesta situació dolenta. I a mi em dol 
encara més, i al grup a qui represente els dol, que pretenguen fer el que han fet en 
aquest moment ací, sent que tenen les famílies davant, amb aquestes esmenes. Ens 
sembla alguna cosa molt fora de lloc. Com bé ha dit el Sr. Fuster, estem parlant del 
que arriba més al fons d’uns pares, d’un fill. I qui siga pare ací ho sabrà. O qui siga 
mare, ho sabrà. Per tant jo pense que el que vostés haurien pogut fer molt bé, si de  
veritat volien millorar aquesta moció del Partit Popular, i recolzar aquestes famílies, 
no era més que, ja que el Partit Popular la va presentar el dia set de setembre, haver-
la portada a una comissió, a la Comissió de Benestar Social que es va convocar, 
hauria  sigut la  seua obligació,  i  si  no pense que hauríem de preguntar-ho al  Sr. 
secretari,  i  ahí  s’hauria  parlat,  i  ahí  hauria  sigut  ideal,  pel  bé  de  totes  aquestes 
famílies que estan ahí davant nostre, que haguera anat de forma conjunta. Però no ha 
sigut així, senyors. No ha sigut. I davant tot el tripijoc que porten aquesta setmana, 
han  intentat  fer  el  que  acaben  de  fer  ara  en  aquestos  moments;  alguns  cosa 
vergonyosa, fer aquestes esmenes, intentant llevar trossos de la moció presentada, 
que  estan  perfectament  documentats,  i  que  perfectament,  si  aquestes  persones 
pugueren ací tindre veu, els explicarien cadascun dels paràgrafs que vostés volen 
llevar,  si  els  han  patit,  i  donar  mostres  d’ells.  Per  tant  senyors,  pensen un poc, 
reflexionem el  que pretenem fer.  Jo pense que el  més digne de cara a  aquestes 
persones que les tenim ahí, i que és un dolor que estem patint, que s’aderesquen a la 
moció  presentada  tal  com  està,  perquè  està  perfectament  documentada.  Està 
documentada, i està argumentada, i està redactada, basada en les investigacions de 
l’advocat que porta endavant l’associació. Per tant senyors, jo pense que no han fet 
el que tocava. Pense que no és el correcte. Pense que deuen adherir-se a aquesta 
moció que el Partit Popular està molt satisfet que així ho facen, perquè l’única cosa 
que  hem pretés  amb  aquesta  moció  ha  sigut,  des  del  primer  moment,  que  tots 
recolzem aquestes famílies, i així bé ho manifestem en les propostes d’acord; que 
siga l’ajuntament,  que siguen les administracions,  que siga la  ciutadania.  Perquè 
portem molt de temps treballant al costat d’aquestes famílies el Partit Popular; molt 
de temps. Sabem el treball que estem portant endavant. Vostés són desconeixedors 
totals.  I  no  anem  a  deixar-lo  caure.  I  ens  sembla  indigne.  Indigne.  Jo  estic 
vertaderament ofesa. Ofesa com a persona, Sr. Salazar, no és qüestió de riure’s, li ho 
puc  assegurar.  Ahí  hi  ha  mares  que  no  tenen  fill  i  vosté  està  fent  una  burla, 
disculpe.”
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 Sr. alcalde: “Sr. Salazar, no està en el seu torn de paraula. Sr. Salazar.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo de veritat els agrairia, perquè jo sé el que estan passant, 
perquè conec cadascun dels seus casos, perquè patim al seu costat cada vegada que 
anem a algun lloc a intentar averiguar alguna cosa d’una pista que ens han donat. 
Perquè estem al costat de la Fiscalia. Perquè estem en ple contacte, dia rere dia, amb 
moltes cridades diàries. I com a mare estic encara més indignada i més ofesa. Perquè 
ells saben; aqueixa família sap tot el temps que portem al seu costat, i sap com ens 
sentim.  Jo no sent que estic  recolzant-los,  jo sent que a mi m’han furtat  un fill  
exactament igual que a ells. Això és el que sent. Per tant pense que el més digne 
hauria sigut dir, senyors els recolzem. Els recolzem al cent per cent. Volem estar al 
seu  costat.  I  volem adherir-nos  a  la  moció  del  Partit  Popular.  És  així  de  clar, 
senzillament. És que és molt fàcil. Juguem a ser positius, juguem a ser constructius, 
juguem a fer alguna cosa que no siga destructiu per a tot el món, i en alguna cosa tan 
dolenta com la que estem veient jo pense que la seua postura no ha sigut gens digna. 
Ho pense vertaderament perquè tinc els pèls de punta de llegir l’esmena que vostés 
acaben de presentar. De veritat, estic vertaderament dolguda, molt dolguda; i estic 
dolguda per aqueixes famílies que estan ahí. I pense que si volen fem un recés i 
parlem amb elles; parlem amb elles i els diu si les esmenes que han presentat ells 
volen  que  es  lleve  el  que  s’ha  posat  en  aqueixa  moció;  una  moció  que  està 
treballada, i no saben fins a quin punt. Per tant els demane que recapaciten, que no 
és un joc. I anem tots a una. Anem tots a una. I després se n’adonaran com el Partit 
popular  treballa  de  forma  constructiva,  i  anirem tots  a  una  amb vostés.  Els  ho 
demane de veritat; els ho demane. Els ho pregue de tot cor, perquè jo tinc la veu, i  
tinc la veu de les famílies que estan ahí assegudes, perquè desgraciadament no tenen 
veu en el ple elles; però si volen, de veritat, fem un recés i parlen amb elles.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “La  veritat  és  que  estàvem  acostumats;  ens  tenia 
acostumats la Sra. Chelo Escrivá a moltes barbàries, polítiques; jo sempre parle a 
nivell polític, no mai a nivell personal. Però el de hui ja se n’ix de mare. És tan 
exagerat,  tan  repugnant,  i  tanta  manipulació,  a  costa  d’unes  persones  que  estan 
patint  les  conseqüències;  sí,  a  costa  de  les  persones  que  estan  patint  les 
conseqüències.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Són famílies.”

 Sr. alcalde: “Per favor. Ordre en la sala. Sr. Salazar. Sr. Salazar no és procedent que 
es dirigesca al públic. Continue la seua intervenció.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Torne  a  repetir  el  mateix.  La  manipulació  em sembla 
vergonyosa. El que hui he presenciat ací és l’últim que em quedava per vore. És 
indignant. Ací l’única cosa que s’està fent és suplementar. Fer més propostes, que a 
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la fi el que va a Madrid, a València, o on haja d’anar, són les propostes d’acord, no 
la literatura. Són les propostes d’acord. Per tant ací l’únic que fem és incrementar, 
aportar,  sumar,  posar-nos  al  costat  de  les  víctimes;  ja  ho  hem dit.  Ho hem dit 
clarament, no volem restar sinó sumar totalment i és el que estem fent. Altra cosa és 
la manipulació que s’estiga fent d’un cas com aquest, perquè el que hem pogut vore 
hui  la  veritat  em sembla molt  greu.  Sembla que algú té  interés  de confondre la 
ciutadania constantment; sí i ara es riu. Riga. Sí. Està rient ara. Sí; el mateix que a 
mi. Jo no reia absolutament de ningú. Vosté sí que està rient ara. Se n’ha eixit amb 
la seua una vegada més. Ha manipulat les persones per a guanyar un punt polític. La 
veritat és que si és així jo no vull guanyar cap punt polític, tot per a vosté. Però que 
sàpiga la gent que el que pretenem nosaltres és sumar; estem fent tres propostes més 
a sobre de les que fa vosté. Tres més. Les seues, i les nostres. Totes juntes. No estem 
restant, estem intentant millorar la possibilitat de les famílies perquè arriben fins a la 
fi, amb tota l’ajuda del món, de l’ajuntament i de qui faça falta. No el que diu vosté, 
que  ho  diu  tot  a  l’inrevés,  precisament  per  això,  per  a  revoltar  i  confondre  les 
persones.  Per això dic jo que l’última cosa que em faltava  vore a mi en aquest 
ajuntament és la manipulació d’unes persones que estan patint unes conseqüències, 
la veritat, molt llastimoses. I l’única cosa que volem és precisament això, anar tots 
junts de la mà, sumar,  fer més propostes que és l’única cosa que pretén aquesta 
esmena, no restar. No hem llevat res; l’única cosa del text, de la literatura; el que val 
són  les  propostes  d’acord;  i  nosaltres  estem  afegint-ne  tres  més.  Tres  més,  no 
restant, no llevant. A mi em sembla molt malament, i per suposat des d’ací, a les 
famílies, si s’han sentit ofeses en un moment donat, els demane disculpes i perdó. 
Però que sàpiguen que en cap moment és intenció, sinó tot el contrari el que estem 
fent; i després els passarem tota la documentació perquè aquestes persones puguen 
averiguar, amb més facilitats, el parador d’aqueixos fills que han desaparegut en un 
moment donat. Això és l’única cos que pretenem i el que estem fent. El que no 
farem mai en la vida és la política rastrera i barata que vosté està fent, intentant 
confondre la ciutadania, i tirant-nos en contra les persones, tot aprofitant-se’n d’un 
mal com aquest, vosté guanyar-se un punt polític. Em sembla vergonyós. I només 
em faltava vore això en vosté; però tampoc m’estranya res de vosté.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, jo de veritat, no m’agradaria, perquè és falsejar un 
document públic, que es recollira en aquesta acta que jo estava rient-me, perquè de 
veritat li pregaria un recés per a poder eixir de la sala; perquè no és precisament 
rialla el que jo tinc en aquest moment; i pense que el que jo he argumentat, i vostés 
no saben fins a on arriba el que nosaltres sabem de cadascuna dels famílies que 
s’han  alçat  d’aqueixes  cadires,  el  que  significa.  D’ahí  que  quan  jo  dic  que  les 
esmenes  que  estan  fent,  o  les  al·legacions  que  estan  fent,  de  llevar  aqueixos 
paràgrafs d’ahí, sàpiga que ahí, en cadascun d’ells apareix la veritat de cadascuna 
d’aqueixes famílies. Si vosté elimina cadascun d’aqueixos trossos, sàpiga que està 
eliminant  la  veritat  de  cadascuna  d’aqueixes  famílies.  S’ha  redactat  així  Sr. 
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González; li ho he dit abans. I per a res vull que es falsege un document públic, pel 
que considere que el Sr. Salazar està fent-se a la meua cara. Vosté no saps els dies 
que  hem passat,  i  les  nits  que  hem  passat  al  costat  de  les  famílies  indagant  i 
averiguant coses; vostés no ho saben. Vostés, de veritat que no ho saben. I ja li he 
pregat i li he dit, si volen ser vertaderament coneixedors fem un recés, i de veritat  
que  vegen  com  llevant  cadascun  d’aqueixos  trossos  que  vostés  pretenen,  estan 
eliminant un tros d’aqueixes vivències, d’aqueixes realitats de cadascun d’ells. Però 
jo de veritat,  jo no esperava mai en la vida que donat el  que s’ha fet,  el  treball 
d’aquestes  famílies,  i  on  s’ha  arribat,  que  ací  s’arribara  amb  unes  esmenes.  Jo 
desitjava, i ho he dit als mitjans de comunicació, i ho he dit, que el que volia era 
arribar ací, i escoltar ja que vostés han sigut els qui han pres la decisió que aquesta 
moció presentada el dia set de setembre, que hem tingut vint dies per davant perquè 
anara a una comissió, ja que han decidit no portar-la, ja que han decidit no portar-la, 
que hagueren vingut ací i hagueren dit que no l’han portada a la comissió, no passa 
res, però volem, no votar-la a favor, volem adherir-nos. Això és el que preteníem. A 
partir d’aquest moment, el Partit Popular continuarà fent la mateixa tasca; amb el 
recolzament de vostés, o sense el seu recolzament; amb les esmenes, o sense les 
esmenes. Facen el que consideren; perquè d’entrada ja li he dit que em semblava 
fora de lloc que no s’haguera portat  a  la  Comissió de Benestar Social.  S’hauria 
pogut  parlar  allí  perfectament.  I  jo  els  hauria  pogut  explicar,  quan  han  volgut 
introduir això, o llevar allò, com han fet en aquest moment ací en aquest saló de 
plens, dir-los per què eren els motius del que volen introduir no es deu introduir, no 
es deu introduir, i el que volen llevar ja els he dit per què no es deu llevar. Jo no tinc 
res més a dir, perquè jo després sí que continue al costat de les famílies, com he fet 
fins ara. I vostés facen el que creguen més convenient.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “I vosté no vol que introduïm, com a propostes d’acord, 
sol·licitar  al  Ministeri  de  Justícia  que  la  prescripció  d’aquest  tipus  de  delictes 
comence a computar des del moment del seu coneixement? Vosté això no vol que 
ho introduïm com a proposta? Vol que prescriguen els delictes aqueixos? Nosaltres 
no estem disposats que prescriguen. Precisament per això volem introduir que no 
prescriguen  aqueixos  delictes.  Vosté  això  no  vol,  que  conste  en  les  propostes 
d’acord, que és el que val? Que és el que anirà a València, anirà a Madrid. Això 
vosté no ho vol; vol literatura. Això no, les propostes d’acord, no. Que prescriga és 
el  que  vol  vosté?  Doncs  em sembla  molt  trist  per  part  seua.  Tampoc  vol  que 
sol·licitem la creació d’un banc únic d’ADN a nivell nacional per tal de facilitar el 
correcte creuament de les dades genètiques de forma centralitzada? Que vol, que 
agarre mostres i les presenten ací, allà, a l’altre i a la fi acaben perdent-se? Això és 
el que pretén, en lloc de buscar centralitzar totes les mostres per tal que això de per 
vida estiga ahí, i que qualsevol persona puga comprovar si el fill era o no era d’ell 
en un moment donat? Tampoc vol això vosté? Tampoc vol això? És molt trist; de 
bona veritat. Li ho torne a dir. Tampoc vol donar trasllat d’aquestos acords que hem 
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pres al president de la Generalitat, al president de l’estat espanyol, i al president de 
la Conferència Episcopal Espanyola, perquè se n’assabenten que ací estem disposats 
a lluitar? A estar al costat de les víctimes? Millorant la proposta; a més del que vosté 
proposa, nosaltres afegim aquestes tres propostes; no vol que posem aquestes tres 
propostes? No vol vosté això? Damunt de les tres que fan vostés, nosaltres tres més? 
Això vosté no ho vol? El que li acabe de dir no ho vol? La veritat em sembla molt  
trist per part seua. I li ho recorde, a vosté i a tots els qui ens escolten. Estem al costat 
de les víctimes. Volem que s’esclaresquen. I la recolzarem en tot moment. I l’única 
cosa que pretenem amb aquesta esmena és sumar propostes. No vol dir altra cosa; 
no amagar res, sinó sumar més propostes; les nostres. O és que no tenim dret com a 
grup polític de fer les propostes que creiem, sempre que siga per millorar qualsevol 
proposta? És l’única cosa que estem fent. Millorar. Estem treballant a favor de les 
víctimes amb aquestes tres propostes. Però vosté sembla que no està disposada que 
aqueixes tres propostes que hem fet prosperen. Em sembla molt trist de bona veritat.  
Això, si  vosté  tinguera intenció  que anàrem tots de la  mà,  i  la  veritat  que això 
s’esclarira,  perquè  la  veritat,  vint-i-un  fa  més  força  que  set,  vosté  diria  molt 
benvingudes siguen aqueixes tres propostes que feu, i acompanyades de les nostres 
que vagen on toque anar. I si cal anar a Estrasburg, que també vagen a Estrasburg. 
Però això, el que fa vosté, la veritat és que no té nom.” 

 Sr. Fuster Mestre: “Molt breu. Pense que és un tema tremendament delicat. Crec 
que s’està jugant amb la sensibilitat,  ho he dit abans, de moltíssima gent, moltes 
famílies  que  estan  patint,  que  han  patit  i  continuen  patint  aquest  assumpte  tan 
important, que torne a repetir ha d’esclarir la justícia espanyola. Però ací s’ha parlat 
d’allò que es lleva, però no s’ha parlat, el Sr. Salazar ha fet referència ara, de les tres 
propostes; en cap moment s’ha parlat d’allò que es queda. I a mi, si em permet, Sr. 
alcalde, m’agradaria que el Sr. secretari llegira el contingut de la moció com queda 
amb les propostes inicials, més les propostes complementàries, que torne a repetir, 
enriqueixen i intenten clarificar i buscar una solució per a aquestes persones. Sense 
entrar en més debat.”

 Sr. alcalde: “Ara, en votar l’esmena i es procedesca a votar la moció amb l’esmena, 
si prospera, el Sr. secretari llegirà la totalitat de la moció amb l’esmena, en cas que 
s’aprove. Molt breu, per favor, té la paraula.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “A vore. Si de veritat es puguera llegir, o es puguera tornar 
la cinta enrere, a mi m’agradaria, perquè jo pense que quan el Partit Popular parla, ja 
automàticament tot el món és a la defensiva. No se’m pot haver no ja entés, sinó 
escoltat, perquè jo he parat dues vegades o tres, perquè mentre la portaveu del Partit  
Popular parla, es parla per un altre lloc. Vostés m’han escoltat el que jo he explicat? 
Perquè pense que ho he fet  prou extens,  i  pense que ho he repetir  un parell  de 
vegades. Saben en tot moment del que jo he estat parlant? És que pense que no ho 
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saben. És que pense que estan a la defensiva; és que pense que han vingut a esmenar 
per a matxacar, perquè no queda això per damunt; i no és així. Jo ho he dit ja, porte 
molt de temps, ahir vaig eixir als mitjans de comunicació; hui he eixit en Canal 9 la 
moció  presentada  pel  Partit  Popular  i  algú  de  les  famílies  parlant  del  seu  cas 
particular. Ha eixit en Las provincias; ha eixit en molts llocs; s’ha recollit en molts 
llocs. I jo ara pense que ningú de vostés que recolzen, recolzen no, que presenten 
aquestes esmenes de forma conjunta, agarradets de la mà, saben ningú el que jo he 
estat parlant. Pense que ningú s’ha fixat en el que jo estava parlant en tot moment. 
És que pense que no. M’agradaria, Sr. alcalde, per part seua; sap el que he estat 
parlant?”

 Sr. alcalde: “Era una intervenció breu.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “A mi m’agradaria fer una pregunta i que me la contestar per 
poder esclarir. Sap de què he estat parlant?”

 Sr. alcalde: “Ja li vaig dir l’altre dia, Sra. Escrivá, que això no funciona així. Vosté 
faça la seua intervenció en el debat, i després, si s’ha de continuar es continua, i si 
no es passa a votació.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Doncs em sembla perfecte. Jo els recorde ací, jo he estat 
parlant del que vostés volien parlar. D’acord? Així de clar ho tenen.”

Sotmesa  a  votació  l'esmena  presentada,  voten  a  favor  de  l'esmena  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 favorables: 6 del Grup Socialista, 5 del Grup 
Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Gd'Oliva); voten en contra els 
Regidors  Sra.  Escrivá Herraiz,  Sr.  Aparisi  Romero,  Sra.  Cotaina  Verdú, Sr.  Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascó Escrivá (7 vots en 
contra  del  Grup Partit  Popular).  Per haver  més vots positius  que negatius,  s’aprova 
l’esmena i queda incorporada al text de la Moció inicial, resultant el Text definitiu de la 
mateixa del següent tenor literal:

MOCIÓ PER A RECOLZAR LES FAMÍLIES DELS NADONS ROBATS.

Davant  la  proliferació  de casos  i  denúncies,  la  inquietud  de desenes  de famílies  ha 
provocat  la  constitució  de grups  d'afectats  que demanden solucions  i  investigacions 
entorn d'esta atroç i ara emergent realitat.

Per tot allò que s'ha exposat, es fa necessària la col·laboració dels ajuntaments per a 
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agilitzar els tràmits i recolzar tècnicament als afectats per a fer patent nostre compromís 
i solidaritat amb les víctimes.

ACORD:

PRIMER.  L'Ajuntament d'Oliva manifesta el seu suport als afectats pels robatoris de 
nadons.  Així,  es  compromet  a  col·laborar  en  l'esclariment  dels  fets  i  a  ajudar  les 
víctimes a trobar les seues vertaderes famílies. Així mateix,  sol·licita el suport de la 
ciutadania i de les distintes administracions per a aclarir els casos de nadons robats i 
d'adopcions irregulars.

SEGON. Sol·licitar a la Generalitat, a la resta d’administracions de l'Estat i institucions 
religioses  que col·laboren  amb el  Ministeri  Fiscal  i  amb les  víctimes  i  agilitzen  els 
tràmits administratius en relació amb dependències municipals o provincials, com ara 
cementeris, hospitals i els seus arxius documentals.

TERCER. Sol·licitar al Consell la creació d'una comissió interdepartamental en la qual 
estiguen  representades  les  conselleries  de  Justícia  i  Benestar  Social,  Governació  i 
Sanitat per a coordinar les diverses actuacions tendents a aclarir el robatori de xiquets i 
les adopcions il·legals de xiquets de bolquers.

QUART. Instar el Fiscal General de l'Estat i el Fiscal en Cap de València a promoure 
l'obertura de processos judicials i a investigar les denúncies de xiquets robats.

CINQUÉ. Sol·licitar al Ministeri de Justícia que la prescripció d’aquest tipus de delictes 
comence a comptar del moment en què es conega el mateix. 

SISÉ. Sol·licitar la creació d'un banc únic d’ADN a nivell nacional, per tal de facilitar 
l'encreuament de les dades genètiques correctament de forma centralitzada.

SETÉ. Traslladar dels acords adoptats al president de la Generalitat, a l'Estat espanyol i 
al president de la Conferència Episcopal Espanyola. 

El Ple de l'Ajuntament,  per unanimitat,  (21 vots a favor dels 21 membres presents), 
acorda  acceptar  en  la  seua  integritat  la  set  propostes  d'acord  continguts  en  el  text 
immediatament abans transcrit, elevant-les a acord.

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular com que continuarà treballant al costat de 
les víctimes, volem dir que el vot a favor d’aquesta moció, per al Partit Popular, 
encara que vostés ho hagen eliminat, com que nosaltres sabem la redacció, que per 
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això l’hem feta  nosaltres,  el  nostre  vot  de  cor,  que no el  d’ací,  vull  que quede 
constància en aquesta acta, i així ho diré on haja de dir-ho, que continuen apareixent  
cadascun dels paràgrafs que vostés han llevat; perquè torne a repetir que cadascun 
dels trossos que vostés han llevat de la moció estan contemplant un cas real d’una de 
les famílies que estaven ahí assegudes i a conseqüència del que han hagut d’escoltar 
se n’han anat. I torne a repetir, perquè vull que torne a constar en acta, que aparesca, 
que si vostés després es lligen l’acta, o l’escolten, recullen la prova de veu d’aquest 
plenari, voran com que aquesta portaveu, que sí que sap de què està parlant, sí que 
ho sap, únicament ha parlat de l’esmena de l’apartat un de l’esmena. Per tant que 
sàpiguen que l’hem votada a favor perquè nosaltres la recolzem, però sàpiguen que 
dins del nostre cor continuarem sempre recollint cadascun dels trossos que vostés 
han volgut llevar, perquè és cadascun de la realitat d’aqueixes famílies d’ahí. I si 
vostés  hagueren  fet  les  coses  ben  fetes,  aquesta  setmana  no  haurien  intentat 
contactar per tots els mitjans, a base d’enganys, a aquestes famílies, enviant fins i tot 
a membres de les famílies perquè es personaren en les cases de les persones. Això 
els ho vull dir perquè vegen vostés la via i el contacte tan directe que tenim amb 
aqueixes persones que s’han hagut d’alçar del ple,  i  se n’han anat plorant.  Això 
pense que és molt dolorós.”

 Sr. alcalde: “Simplement, Sra. Escrivá, m’he sentit al·ludit per allò dels enganys. 
Aquest alcalde dilluns va intentar  posar-se en contacte  amb alguns familiars que 
havien eixit en la premsa, que havia conegut a través dels mitjans de comunicació, i 
no va ser possible. En cap moment aquest alcalde, si ho deia per aquest alcalde, ha 
intentat enganyar ningú, ni ha intentat contactar amb les famílies enganyant ningú, 
sinó que s’ha fet de cara, a través del secretari d’Alcaldia telefónicament.”

TERCER. NOU ÚS DE LES VIVENDES DE MESTRES CEIP LA CARRASCA.

Vist que, el complex de vivendes ubicades en el recinte del CEIP “La Carrasca” ha 
deixat de ser utilitzat  com a residència dels mestres que hi treballen,  i que aquestes 
vivendes són susceptibles de ser utilitzades amb una finalitat distinta a l’anterior, però 
encara dins del terreny estrictament educatiu.

Vista  la proposta presentada al  respecte  per la Sra.  Rosanna Torres Pérez,  Regidora 
d’Educació.

Atés que, la Comissió de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc el dia 21 
de setembre de 2012, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre l’ús de les vivendes 
de referència.
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Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra. Escrivá Herraiz:  “Nosaltres,  quan preparàvem el  plenari,  ens  ha sorgit  un 
dubte que voldríem preguntar-lo ací ara. És un dubte. No sé si potser el Sr. secretari 
també ho coneix, o no sé. Quan el dia dos d’octubre de 2001 la Secretaria Territorial 
va resoldre autorització prèvia a la desafectació de la vivenda situada en el segon 
pati en la planta baixa de la dreta, ahí va dir quin havia de ser l’ús o a què havia  
d’anar destinada? És un dubte. I ens passa el mateix en les altres quatre vivendes 
desafectades.  Va dir  quin  havia  de  ser  l’ús?  Perquè per  exemple  quan el  Partit 
Popular estàvem ja, i és el dos de maig, ahí sí que diu que la desfectació de les altres 
tres  vivendes  sí  que  han  de  ser  utilitzades  per  l’AMPA  del  CEIP  la  Carrasca. 
Aleshores. Ahí sí que posa clarament que la Direcció Territorial marca qui ha de fer 
ús d’aqueixes tres vivendes; el que nosaltres no sabem, no hem pogut esclarir, és si 
quan desafecta primer una, i després quatre, si aqueixes cinc vivendes també diu per 
a quin ús van a destinar-les, o qui les ha d’utilitzar, com sí que fa en l’AMPA de la 
Carrasca. És un dubte que tenim. Si ens el pot esclarir, perquè pense que seria. No 
ho saben. Si no ho sabem, jo posaria, perquè miren una cosa, en la primera proposta 
d’acord que es fa és autoritzar l’ús de les vivendes dins del recinte escolar, per tant 
ahí, si votem això a favor, el que estem fent nosaltres és donar per a l’ús del col·legi 
totes les vivendes, les vuit vivendes. És així, Sr. secretari? Ho he entés bé? és que 
teníem un dubte quan ho plantejàvem. Per tant, jo pense uqe no ens correspon. I 
també vull que és alguna cosa que ens pot esclarir. Pense que no li correspon amb el  
dictamen que fa la regidora, ni a aquest ajuntament; no perquè el faça la regidora, 
sinó per aquest ajuntament dir quin ha de ser l’ús. A la millor incorrem en creure’ns 
competents d’alguna cosa que li correspon a al Direcció Territorial. És que hauríem 
d’esclarir el dubte. Nosaltres l’hem tingut i no l’hem pogut esclarir. Sr. secretari., jo 
li ho demanaria vosté; perquè si no sabem la Direcció Territorial el que va dir en el  
cas de les cinc vivendes desafectades. Hi ha vuit en total. Tres sí que tenim clar el 
que va dir i qui les usaria, l’AMPA de la Carrasca. Però les altre inc no ho sabem. 
Com nosaltres anem a prendre l’acord de dir el que és el centre educatiu utilitzen les 
vuit,  si  a  la  millor  no és competència nostra.  Jo pense que anem a usurpar una 
competència possiblement. Sr. secretari. Jo no ho sé; jo li pregunte a vosté, per si ho 
sap. Més que res perquè votem bé.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo crec que en aquest dictamen està  bastant  clar.  Hi ha cinc 
vivendes que estan desafectades, una des de l’any 2001, i les altres quatre des de 
2010, per a ser utilitzades per l’ajuntament, que és qui té la propietat sobre aqueixes 
vivendes. Les altres tres l’afectació és de la mateixa conselleria,  i  és la Direcció 
General qui ha de disposar de l’ús. En qualsevol cas, el que podria ser perillós és 
destinar-ho per a un ús que no fóra adequat al fet que està dins d’un recinte escolar.  
Això és l’únic perill que podríem tindre a l’hora de fer ús d’aqueixes vivendes per a 
qualsevol ús no contemplat dins dels usos permesos a l’interior d’un recinte escolar. 
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Però la tipologia dels casos és diferent; en el cas de les cinc vivendes que ja estan 
desfectades, i per tant és l’ajuntament qui ha de disposar d’elles, i les altres tres que 
són les que no estan desafectades,  i és la Direcció Territorial  d’Educació qui en 
diposa el seu ús, i que en 2012 va destinar pe a ser utilitzades per l’AMPA del CEIP 
de la Carrasca. No sé si això pot ser una clarificació.”

 Sr. secretari: “En aquest moment, desconec la resolució de 2001. Sí que conec la 
resolució  de  la  desafectació  d’aquestes  tres  vivendes,  en  la  qual  la  mateixa 
conselleria  autoritza  un  determinat  ús.  Les  altres  cinc,  de  moment  no  el  tenim. 
Sabem que està desafectat, però no tenim autorització per a aqueix ús. Tal vegada, a 
la millor parle massa, seria prudent deixar-ho sobre la mesa.”

 Sr. alcalde: “Sra. regidora d’Educació. Ho deixem sobre la mesa?”

 Sr. Torres Pérez: “Si no queda clar, no tinc cap problema. El que volem és que en 
cap moment aquestes vivendes siguen utilitzades per a un altre ús que no siga del 
món educatiu. De fet ja ha passat en mesos anteriors i això no volem que passe. Per 
tant, com que volem que siga per a un ús educatiu, i no per a un altre, ho deixem 
sobre la mesa i si hi ha cap punt que no està clar, l’esclarirem.”

El Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, acorda deixar aquest 
assumpte sobre la mesa.

QUART. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN CONSELLS 
ESCOLARS.

Vista  la  necessitat  de  nomenar  els  regidors  i  regidores  que  han de  complir  amb la 
representació municipal en els diferents centres educatius de la ciutat d’Oliva.

Vist que aquesta és una actuació administrativa regulada pel Decret Legislatiu de 16 de 
gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana; pel Decret 11/1989, de 17 
de juliol,  del  Consell  de la Generalitat  Valenciana,  pel  qual es regulen els  Consells 
Escolars  Territorials  i  Municipals;  i  per  l’Orde  de  3  de  novembre  de  1989,  de  la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a la 
constitució dels Consells Escolars Municipals.
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Vista  la  proposta  en  aquest  sentit,  presentada  per  la  Sra.  Rosanna  Torres  Pérez, 
Regidora d’Educació, que incorpora l’esmena presentada per la mateixa regidora a una 
proposta  anterior,  mitjançant  la  qual  esmena  el  CEIP  Lluís  Vives  i  l’EPA  Joanot 
Martorell intercanvien els seus representants, i  que ha estat aprovada amb els vots a 
favor dels representants dels grups municipals Compromís, Grup Municipal Socialista, 
Projecte Oliva i Gent d’Oliva, i l’abstenció del representant del Grup Partit Popular.

Atés que, la Comissió de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc el dia 21 
de setembre  de 2012,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre el  representants 
municipals en els Consells Escolars.

Atés  que,  la  regidora  d’Educació,  Sra.  Rosanna  Torres  Pérez,  presenta  esmena  al 
dictamen, en base a l’escrit presentat per la Sra. portaveu del Grup Partit Popular (RE 
núm. 10.546), i que en la seua part dispositiva diu:

“Primer. Modificar  la  proposta  de  designació  de  la  regidora  Sra.  Maria  Consuelo  Escrivá 
Herraiz, perquè forme part del Consell Escolar de l’EPA Joanot Martorell, a favor de la regidora 
Sra. Rosanna Torres Pérez.

Segon. Modificar  la  proposta  de designació del  regidor  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre,  perquè 
forme part del Consell Escolar del Conservatori de Música Professional Josep Climent, a favor 
de la regidora Sra. Ana Morell Gómez.”

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “El  fet  que per part  d’aquesta  portaveu es decidesca que 
tampoc assistiré al Consell Escolar de l’EPA Joanot Martorell,  no és altre que el 
Partit Popular no som una titella, Sra. Rosanna Torres; li ho recorde. Vosté no pot al 
seu gust dir ara tria, i et done aquest; o siga no tries, aquest. I després, com veu qui 
va, et lleve i et pose en un altre lloc. Per tant jo pense que les coses són un poc més 
senzilles, que vosté té unes delegacions molt importants, que com un primer punt de 
la seua delegació d’Educació, és promoure i planificar l’EPA. Que de veritat no sé si 
haurà fet la planificació, pense que no; és totalment desconeixedora d’aquest centre, 
com es planifica un centre  d’aquestes característiques,  però a més vaig a dir-los 
alguna cosa més. Vostés han oblidat un centre. Per tant, perquè vegen que nosaltres; 
no, Sra. Rosanna Torres, no l’han oblidat? Creu que no l’han oblidat, de veritat que 
no? Doncs jo vull dir-los que vostés han oblidat l’altre centre d’adults, perquè a més 
a Oliva hi ha dos centre d’adults, un de titularitat municipal, i sé del que parle, i 
l’altre de conselleria. Abans, fa molst anys, encara que continuava sent de titularitat 
municipal i de conselleria, funcionàvem amb un únic programa de gestió. Des de ja 
fa molts anys, es funciona amb dos programes de gestió diferents, i són dos col·legis 
diferents, on n’hi ha dos consells escolars diferents i la composició dels membres és 
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totalment diferent. Per tant, si vosté vol designar-se al mateix temps, o a qui haja 
designat, no me n’he adonat de qui ha designat, com a regidor que anirà al consell 
escolar  del centre,  sàpiga que posant únicament  el  nom d’EPA Joanot  Martorell 
poden anar els dos, però que estan oblidant-ne un, estan oblidant el de titularitat de 
conselleria.”

 Sra.  Torres  Pérez: “Fa  un  any  aproximadament,  en  una  Comissió  de  Serveis 
Socioculturals,  el  Sr. regidor d’Educació va portar la mateixa proposta,  que vam 
votar i vam recolzar, i va fer el mateix que s’ha fet ara, i el que s’ha fet sempre. Jo 
vaig ser designada per a un centre, el col·legi Lluís Vives, i vaig acceptar. Sense 
més. Va ser així, Sr. Aparisi? Efectivament. El Sr. Aparisi, en la seua proposta va 
dir designe la Sra. Rosanna Torres perquè assistesca al  Consell  Escolar de Lluís 
Vives. I jo ho vaig acceptar. Vostés ara no volen acceptar-ho, estan en el seu dret. 
No volen estar representant, així ho diu vosté en el registre d’entrada, que diu en 
resposta a la proposta presentada per la Sra. Rosanna Torres, se’ls comunica que 
s’adjudiquen  costés  també la  representació  del  Consell  Escolar  de l’EPA Joanot 
Martorell, igual que ho han fet en la resta de col·legis. Així ho van fer vostés fa un 
any, així ho va presentar el seu regidor d’Educació. L’única diferència és que tots 
vam acceptar.  Tots vm voler representar aquest ajuntament  en els consells.  I ara 
enguany que jo porte la proposta, vosté no vol. No passa res, es deixa i vostés no 
tenen representants. No passa absolutament res. Després, el centre que falta, segons 
la tècnics estaria representat per un membre. De totes formes, com que els membres 
es poden designar en qualsevol moment, es tornaria a designar el centre que falta.”

 Sr. alcalde: “Jo crec, Sra. Escrivá, que ha quedat prou esclarit. Per tant passem a 
votació.”

Sotmesa a votació l’esmena, voten a favor 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 a favor: 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); voten en 
contra 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  en  contra  del  Grup  Partit  Popular).  Conseqüentment,  s’aprova  l’esmena  i 
s’incorpora al dictamen.

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

Pàgina: 19



Primer.- Designar  als  Srs./es  Regidors/es,  que  a  continuació  es  detallen,  com  a 
representants  de  l'Ajuntament  per  a  formar  part  dels  Consells  Escolars  dels  centres 
educatius públics i privats concertats 

CENTRE EDUCATIU REGIDOR/A
CEIP Alfadalí Mª Inmaculada Mañó Peris
CEIP La Carrasca Rosanna Torres Pérez
CEIP Hort de Palau Blai Peiró Sanchís
CEIP Santa Anna Vicent Canet Llido
CEIP V. dels Desemparats José Salazar Cuadrado
CEIP Lluis Vives J. Vicente Santacatalina Sanchis
CC El Rebollet Rosa Maria Soria Escriva
CC San Josep de la Muntanya Francisca López Fernández
IES Gabriel Ciscar Vicent Roig Tomás
IES Gregori Maians Yolanda Pastor Bolo
EPA Joanot Martorell Rosanna Torres Pérez
EIM El Caragol Immaculada Ibiza Cots
Conservatori “Josep Climent” Ana Morell Gómez

Segon.- Trametre certificat de l'acord als centres educatius públics i privats concertats, 
per al seu coneixement i efectes oportuns.

CINQUÉ.  MOCIÓ  PER  AL  MANTENIMENT  DE  LES  AJUDES  DE 
TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR A RESIDENTS EN PLATJA D’OLIVA.

Vista  la  moció  conjunta  presentada  pels  grups  polítics  municipals  PSPV-PSOE, 
Compromís, Projecte Oliva i Gent d’Oliva, signada pels seus portaveus, sobre petició a 
la Generalitat Valenciana que es mantinguen per al curs escolar 2012-2013 les ajudes de 
transport i menjador escolar directes per als alumnes i les alumnes residents a la platja 
d’Oliva, i que la Generalitat es faça càrrec transitòriament del finançament parcial de dit 
servei de transport, que és del següent tenor literal:

“José  Salazar  Cuadrado,  portaveu  del  Grup  Municipal  Gent  d’Oliva,  Vicent  Canet  Llidó, 
portaveu  del  Grup  Municipal  Bloc-Compromís,  Salvador  Fuster  Mestre  portaveu  del  Grup 
Municipal  PSPV-PSOE, i  Blai Peiró Sanchis portaveu del Grup Municipal  Projecte Oliva a 
l’Ajuntament d’Oliva en el seu nom i representació, i a l'empara d'allò que s'ha establit per la  
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986,  
de  29  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  article  97.3,  presenta  per  mitjà  del  present  escrit  al  Ple 
l’Ajuntament la següent MOCIÓ

El  grup  municipal  de  Gent  d’Oliva,  Bloc-Compromís,  Partit  Socialista  Obrer  Espanyol  i 
Projecte  Oliva,  davant  el  malestar,  preocupació  i  menyscapte  econòmic  que  suposarà  la  
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Resolució de 13 de juny de 2012 de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, sobre el 
servici  complementari  de  Transport  dels  centres  públics  de  titularitat  de  la  Generalitat 
Valenciana per al curs 2012-2013, que introdueix modificacions respecte dels anys anteriors,  
que  deixen  fora  d’esta  prestació  els  xiquets  i  les  xiquetes  residents  a  la  platja  d’Oliva 
escolaritzats als centres educatius del municipi, ja que es desvincula l’ajuda directa de menjador  
escolar de l’ajuda del transport escolar, i en conseqüència els veïns residents de la platja d’Oliva 
es voran afectats per no disposar de col·legi a la zona, i tindre obligatòriament que fer ús del  
transport i del menjador escolar.

D’acord amb l’article 27.6 de la Constitució Espanyola, l’ensenyança bàsica és obligatòria i  
gratuïta,  per la qual cosa, les administracions, no sols han de proporcionar el servici públic  
educatiu als alumnes, sinó que també han de remoure els obstacles de qualsevol naturalesa que  
impedesquen  o  dificulten  l’exercici  del  dret  a  l’educació.  Tanmateix,  d’acord  amb  el  que 
estableixen els articles 81 i  82 de la Llei  Orgànica 2/2006,  d’Educació,  les administracions  
educatives,  en  compliment  al  dret  a  l’educació  reconegut  en  l’article  27  de  la  Constitució 
Espanyola, tenen l’obligació de garantir  a tots  els alumnes un lloc escolar gratuït  en el  seu 
municipi, raó per la qual, si excepcionalment això fora impossible en els nivells de Primària i  
Secundària Obligatòria,  s’ha d’escolaritzar als  xiquets en un municipi  pròxim al  de la seua 
residència i prestar-los de forma gratuïta els servicis escolars de transport i menjador.

La Resolució de 13 de juny de 2012 de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, en  
el punt 4.1.a) estableix que seran beneficiaris directes d’estes ajudes l’alumnat que residesca en  
municipi diferent d’aquell en que es trobe el centre docent en què estiga escolaritzat.

D’acord amb aquest  punt,  i  contràriament al  que ha succeït  en anys anteriors,  els  xiquets i 
xiquetes residents a la platja d’Oliva quedaran exclosos de l’ajuda directa de menjador, pel fet 
que el  centre  no  es  troba  en  un municipi  diferent.  Els  afectats  sols  disposen de servici  de 
transport escolar a les 9:00h i a les 17:00h, motiu pel qual es veuen obligats a deixar els xiquets  
al menjador escolar, ja que no hi ha servici de transport ni a les 12.00h., ni a les 15:00h. 

Demanem, que ja que tenen els veïns de la platja d’Oliva les mateixes obligacions que els veïns  
que tenen col·legi a la seua zona, com és l’obligació d’escolaritzar als seus fills, també deuen 
disposar d’igualtat en els seus drets, que són els de disposar d’un col·legi a la platja o, en el seu 
defecte,  d’un  transport  i  menjador  escolar  amb  les  mínimes  despeses  possibles  per  a  les  
famílies, ja que es tracta d’un perjuí i d’un greuge comparatiu per als alumnes residents al nucli  
de la platja d’Oliva respecte de la resta de la ciutadania d’Oliva. Un fet que s’ha de tindre en  
compte atesa la realitat urbana del poble d’Oliva, amb dos nuclis clarament diferenciats, donat  
que la platja d’Oliva, tot i que pertany a la localitat d’Oliva, està fora del casc urbà i la via  
principal per accedir al nucli de la platja no reuneix les condicions adequades per a transitar a  
peu”.

Atés que, la Comissió de Serveis Socioculturals, en reunió que va tindre lloc el dia 21 
de  setembre  de  2012,  va  emetre  dictamen  i  proposta  d’acord  sobre  la  moció  de 
referència.
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Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra. Escrivá Herraiz: “A mi m’agradaria fer una pregunta. Sé que no és preceptiu, 
perquè no cal, quan és l’equip de govern; però han registrat ja la moció en el registre 
de  l’ajuntament?  És una  pregunta  per  poder  continuar.  No té  contestació.  Quan 
nosaltres  anem  a  la  comissió  veiem  el  que  és  la  moció  presentada  per  tot  el 
quatripartit, i dir-los i ja els ho he dit abans que ho plantejaríem, i que arribaríem al 
punt i ha arribat que és el punt número cinc. Mire, ja he dit que no és alguna cosa 
que siga d’obligat compliment que l’equip de govern porte les mocions, les registre; 
però pense que el que sí que fa és donar transparència si es porten, perquè tot el món 
ho veu; però no. Aquesta moció, curiosament, perquè és molt curiós, la redacten 
vostés, segons posa ací, el dia, no sé exactament quin dia era, però la redacten un 
dia, al cap de dos dies la porten a la comissió, no la registren, això és transparència 
evidentment,  transparència pura i  dura; la redacten de forma conjunta,  no donen 
opció a cap cosa més, però aquest equip del Grup Popular, ja li he dit abans que 
treballem pel ciutadà,  treballem pel bé del ciutadà,  treballem pel bé d’Oliva,  i si 
vostés ens deixen, ho hagueren pogut fer abans si ho hagueren comunicat, però no 
ho han comunicat  perquè ni tan sols l’han registrada.  A aquest grup li agradaria 
adherir-se  a  aquesta  moció,  si  vostés  volen  clar;  tot  l’equip,  a  aquest  grup  li 
agradaria  adherir-se,  perquè  volem donar  bones  mostres  que  les  coses  que  són 
importants per a Oliva nosaltres les recolzem, i per al nostre ciutadà també.”

 Sr. Fuster Mestre:  “Nosaltres també ens alegrem que el Partit Popular se sume a 
aquesta moció. El que no entenem és que segons la regidora Escrivá, la portaveu del 
Partit Popular, abans ha dit que si no va a comissió, malament, perquè no poden fer 
propostes;  i si va a comissió, també malament,  perquè no està registrada.  No ho 
entenc. La veritat és que no ho entenc. Per suposat que el nostre grup ha signat la 
moció,  i  vol  defensar-la  davant  la  injustícia  que  suposa  que  la  Generalitat 
Valenciana haja deixat fora el servei complementari de transport dels centres públics 
per a aquest curs, on quedaran fora els xiquets residents a la platja d’Oliva, que com 
tots sabem necessiten d’aqueix transport, ja que no tenen l’oportunitat de disposar 
d’un centre, un col·legi, un centre educatiu en la nostra platja. Ara que no ens diguen 
que no hi ha diners per a aquest tipus de servei, perquè el Consell Valencià ha licitat  
fa poc un servei de transport per un muntant de 360.000 euros, en un programa que 
es diu la Generalitat més a prop teu; que consisteix, ho dic ací, i està publicat, i ho 
poden vore vostés perquè està publicat  en el  DOCV, consisteix a  visites a llocs 
emblemàtics, i per a participar en actes organitzats per la Presidència del Consell. 
No  entenem  com no  hi  ha  diners  per  a  una  qüestió  tan  fonamental  com és  el 
transport escolar, i menjador dels nostres escolars, i sí que n’hi ha diners per actes 
propagandistes  del  Partit  Popular.  Nosaltres  recolzarem  aquesta  moció,  i  totes 
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aquelles que vagen en aquesta línia de suport front a les retallades del govern central 
i autonòmic en el sistema educatiu.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  la  veritat  és  que  supose  que  el  seu  regidor  estava 
present en la mateixa que estàvem tots, en la de Serveis Socioculturals. Allí es va 
tractar la moció aquesta o no es va tractara? Sí o no? Diga-ho a la seua portaveu.”

 Sr.  alcalde: “Per  favor.  Ho he  dit  abans,  i  ho dic  per  a  tots.  No entrem en la 
dinàmica de preguntes respostes. Cadascú té el seu torn. Cadascú que faça la seua 
intervenció. I després ja contestaran.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Ha dit que sí. Per si de cas no se n’ha assabentat, que vosté 
estava present  en la mateixa  comissió on es va tractar  i  es va debatre  la  moció 
aquesta.  Vosté  es  va  abstindre  allí,  i  allí  tenia  l’oportunitat  d’haver  esmenat,  o 
proposat, o haver fet el que hauria de fer en representació del Partit Popular. Ningú 
li ho hauria privat. És evident que hui la moció ve en forma de dictamen, perquè ha 
passat prèviament per la comissió. Altra cosa és que vulgueren presentar una moció 
directament  al  plenari,  i  per  tant  hauríem de  registrar-la  abans.  però  allí  estava 
present el Partit Popular; i ara no sé què diu de falta de transparència, que no ens han 
deixat, que no sé quants. Per favor, que mire que a prop que el té. Pregunte-ho al seu 
company de grup que estava present en la comissió, que hauria pogut fer l’aportació 
que haguera cregut convenient al respecte; i no ho va fer. Temps n’han tingut. Però 
de totes formes, ens alegrem que vostés també recolzen aquesta moció. Ens alegrem; 
no com vosté en el primer punt, que de la moció que han presentat sembla que no 
s’ha alegrat perquè nosaltres presentàrem propostes addicionals, i sumant a les que 
vostés han fet. Nosaltres sí que ens alegrem; perquè a més és una reclamació dels 
mateixos veïns de la platja que veuen com injustament han perdut uns drets que 
tenien fins ara, com eren les beques al menjador i transport. Moltes vegades també, 
per la picaresca, que tot s’ha de dir, a la fi paguen justos per pecadors, sembla pel 
que ens  han dit  que hi ha persona que s’empadrona a  la  platja  precisament  per 
estalviar-se el menjador i el transport del seu fill. Això, pel que ens han contat, es 
dóna la picaresca aquesta. Jo no sé si vosté en coneixerà cap; vosté en coneix cap en 
aquestes condicions? Persones, pregunte.”

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

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “De  totes  formes,  li  diré  que  ens  alegrem.  Per  totes 
aqueixes paraules que vosté diu, la veritat és que a la fi el que conta és el vot; i vosté 
parla molt, per a la fi acaba recolzant les propostes que fem nosaltres. Que la veritat 
no sé de què li serveix parlar tant si a la fi a de recolzar el que nosaltres proposem. 
Però em sembla bé, perquè el debat polític és sa; el que no és sa és la manipulació i 
la  mentida;  i  és  evident  que  aquest  govern  és  totalment  transparent;  ha  tingut 

Pàgina: 23



l’oportunitat com he dit, en la comissió corresponent per sumar-se i haver proposat 
el que creguera, i no ho ha fet. Per tant no vulga vore fantasmes o no n’hi ha. No hi 
ha fantasmes. Hi ha transparència i claredat. Llum i taquígrafs; en aquest com en els 
altres  temes.  No n’hi  ha  més.  Altra  cosa  és  que vulguem fer  política  barata  de 
qualsevol tema. I això sí que em sembla greu. Molt greu em sembla.  Molt greu 
tenint en compte que hi haurà moltes persones que enguany hauran de rascar-se la 
butxaca perquè,  com diu ací,  la Direcció General  de Centres  Docents,  ha retirat 
aqueixa subvenció que fins ara rebien les famílies que estan desplaçades a la platja; 
perquè és evident que encara que formen part del mateix municipi, estem parlant 
d’un nucli urbà interurbà, estem parlant que els xiquets no poden desplaçar-se amb 
la mateixa seguretat que ho pot qualsevol xiquet que viu ací, dins del nucli urbà 
d’Oliva; i per tant s’haurien de desplaçar a peu per una via interurbana, com ho és el 
camí de la Mar, i molt perillosa; necessiten per tant, per poder accedir al seu centre 
escolar  un autobús; i  per  tant  a migdia,  com no hi ha autobús,  s’han de quedar 
necessàriament al menjador. Obligatòriament s’han de quedar. Per tant els pares han 
de pagar als fills perquè es queden en el menjador. Almenys mentre es resolga, o 
rectifique  el  director  general  de  Centres  Docents,  que  subvencione  la  part  de 
l’autobús corresponents a les hores entre les 12.00 i les 15.00 hores; almenys de 
moment, però fonamentalment que rectifique, que acabe subvencionant com es feia 
fins ara el menjador i el transport, i sobretot que rectifique des de principi de curs. I 
ja està bé de fer demagògia barata com està fent.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Projecte  Oliva,  els  dos  regidors  que  estem  ací  presents 
recolzarem la moció, tant del transport com del menjador per als xiquets i xiquetes 
de la platja. I el que m’agradaria plantejar en aquest plenari és que les mocions són 
peticions que si van recolzades per tots els grups, els 21 regidors, i no s’intenta fer 
demagògia, han d’anar directes al que han d’anar; els xiquets i xiquetes de la platja 
necessiten aqueix servei. Els nostres veïns ens necessiten i jo crec que no cal parlar 
més del tema aquest. Ahí s’acaba la intervenció.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “L’havia  demanada primer el  Sr.  Canet.  No sé.  No hem 
esclarit encara si vostés deixaran que el Grup Popular s’adheresca, o simplement 
van a deixar-nos que votem; el que vostés consideren; no ho sé perquè encara no ens 
ho han dit. Sr. Fuster, jo vull dir-li una cosa; vosté ha dit que no ha entés res, però és 
perquè ha repetit alguna cosa que jo no he dit; jo no ho he dit així; però no passa res. 
Era sobre el registre i altres. També m’agradaria esclarir una cosa, quan es registra 
automàticament apareix en les safates de cadascun dels grups polítics; és així Sr. 
secretari?  Molt bé. No és el  cas.  No es fa cap aportació,  i  saben vostés que les 
comissions  d’ara  són molt  diverses  de  temes,  i  ho  saben vostés  perquè  les  han 
organitzades  així.  Per  tant,  aquesta  moció  quan va,  el  regidor  que  va,  és  el  Sr. 
Salvador Escrivá, crec que és la Comissió Sociocultural, on també està inclosa la 
delegació d’Educació. És una comissió molt diversa, molt extensa i amb molt de 
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tema. Per tant, simplement el que jo he dit és que si s’haguera registrat ens hauríem 
assabentat. No passa res. Però a més, quan el meu regidor la veu allí, és clar que 
nosaltres no hem parlat, el grup, per poder aportar; però de totes formes, no passa 
res. Nosaltres ens adherim, que ens sembla perfecte. I Sr. Fuster, vosté que ha posat 
ara  de  full  de  julivert  a  la  Generalitat,  a  mi  no  m’importa;  perquè  sap  el  que 
únicament li importa al Partit Popular? El que m’importa és que els xiquets d’Oliva 
tinguen  el  servei  que  necessiten.  El  meu  no  el  necessita  gràcies  a  Déu.  Ni  el 
menjador,  ni  el  transport.  El  meu, gràcies a Déu no l’ha necessitat.  Enguany ha 
comenta en primer, fa quatre anys que va al cole i no l’ha necessitat. No, això no va 
per a vosté,  Sr.,  Fuster, no es preocupe. No l’ha necessitat  ni el menjador,  ni el 
transport. Per tant, dir-los que si decideixen ens adherim, i si no, votarem a favor.”

 Sr. Canet Llidó: “La veritat és que no volia desviar encara més el debat sobre tot el 
que estem parlant, però hi ha algunes imprecisions que em sembla que és important 
clarificar.  Aquesta  moció  va  passar  per  una  comissió  informativa,  amb  una 
documentació  que  prèviament  es  podia  estudiar,  amb  un  ordre  del  dia  que 
prèviament es podia consultar, i que en aqueixa comissió informativa perfectament 
el Partit Popular podia haver-se adherit i haver sol·licitar formar part conjuntament 
de la moció, sense cap problema; com tampoc hi ha ara cap problema per fer-ho. 
Però crec que estem desviant-nos i estenent cortines de fum per no tractar el fons 
real del debat. El fons real del debat és que hi ha un col·lectiu de gent que viu a la 
platja, el col·lectiu de pares i mares que tenen alumnes en edat escolar, que a causa 
d’uns retalls que ha aplicat la Direcció General d’Ordenació de Centres Docents, 
veuen  retallades  les  seues  possibilitats  d’accedir  a  una  cosa  tan  bàsica  com és 
l’educació. I el que venim a fer ací amb aquesta moció és recolzar justament el que 
havia dit la mateixa associació de veïns de la platja, i requerir a aqueixa Direcció 
General d’Ordenació de Centres Docents que reconsidere aqueixa posició, o en el 
seu defecte que aplique un transport i menjador escolar amb les mínimes despeses 
possibles per a les famílies. Aqueix és el fons de la qüestió, i no és cap altre. Desviar 
l’atenció cap a suposats defectes de forma, que a banda que no ho són no tenen cap 
rellevància, perquè ja dic que va passar per una comissió informativa, a la qual tots 
els partits polítics, a través d’algun membre, estan representats, i podia adherir-se, 
em sembla que és absurd; com tants altres debats que es produeixen ací, absurds. 
Allò important és el que ve en el text de la moció.”

 Sr. Fuster Mestre: “Anem a vore, Sra. Escrivá. Li he dit, li torne a repetir, que 
vosté abans, en el segon punt de l’ordre del dia, vosté ha dit que la comissió, per no 
convocar-se, no hem tingut la possibilitat, l’oportunitat de presentar propostes. Li he 
tornat a dir que aquesta Comissió de Serveis Socioculturals, on sí que s’ha convocat, 
i no em diga que allí el seu regidor es va vore amb el tema, perquè la documentació, 
segons  tinc  entés,  es  reparteix  48  hores  abans,  i  per  tant  vostés  tenien  la 
documentació, inclosa la moció que s’anava a debatre allí, per fer les propostes que 
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vostés cregueren oportú. Això ha quedat clar. El que passa és que ací ja és mal si 
camine, mal si no camine. I no estem parlant del seu xiquet, al qual jo aprecie molt. 
Estem parlant dels xiquets d’Oliva; estem parlant dels xiquets que viuen en la platja 
d’Oliva, que resideixen allí. No desviem el tema. I enhorabona, moltíssimes gràcies 
per adherir-se a la moció.”

 Sr. alcalde: “Simplement, s’ha fet referència als documents de la transparència i del 
registre; i bé, no vull encetar noves línies de debat, però hi havia coses importants de 
l’anterior  govern  que  no  estaven  i  que  no  havien  passat  per  registre.  Dit  això, 
votarem primer l’esmena d’incloure el  Grup Popular entre els grups polítics que 
presenten la moció, perquè es considere com a conjunta.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “He entés que voten els que estan, i votem tots. Nosaltres 
volem adherir-nos; per suposat.” 

Sotmesa a votació l’esmena per tal d’incloure el Partit Popular com a partit polític que 
també presenta la moció, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la.

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  acorda  aprovar  la  moció  conjunta,  i  en 
conseqüència, acorda:

Primer.- Que es revise i rectifique la Resolució de 13 de juny de 2012 de la Direcció 
General  d’Ordenació  i  Centres  Docents  de  la  Generalitat,  i  garantir  com  en  anys 
anteriors,  les  ajudes  de  transport  i  menjador  escolar  directes  per  als  alumnes  i  les 
alumnes residents a la platja d’Oliva, des del inici del curs 2012-2013, i mentre es revisa 
dita resolució ,que la Generalitat es faça càrrec de finançar el servici de transport de les 
12.00 h a les 15.00 h.

Segon.- Traslladar aquest acord al Sr. president de la Generalitat Valenciana, a la pròpia 
Consellera d’Educació i a la Associació de Veïns de la Platja d’Oliva.

SISÉ.  MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI 
DEL  SERVEI  EN  EL  CENTRE  POLIVALENT  D’ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS D’OLIVA.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 31 de maig de 2012, 
i  en base al  corresponent  dictamen emés per la  Comissió Municipal  Informativa de 
Foment Econòmic de data 17-05-2012, va adoptar, d’entre altres acords, la designació 
de la Comissió d’Estudi del servei Centre Polivalent d’Activitats Sociculturals i també 
del regidor de cadascun dels partits polítics que componen el govern d’Oliva, com a 
membre d’aquesta comissió, i dels assessors professionals externs de la mateixa.

Pàgina: 26



Atés  el  canvi  produït  en  el  govern  municipal  després  del  plenari  de  13  de  juliol 
d’enguany,  es  fa  necessari  adaptar  i  introduir  determinats  canvis  en  l’acord  plenari 
al·ludit.

Vista la proposta de l’Alcaldia i la legislació vigent, en especial la Llei 7/85, reguladora 
de Bases de Règim Local,  el RD 2568/86, de 28 de novembre,  pel qual s’aprova el 
Reglament  d’Organització,  Funcionament,  i  Règim Jurídic  de els  Entitats  Locals,  el 
reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 
1955, i  el  RDL 3/2011, de 14 de novembre,  que aprova el  text  refós de la Llei  de 
Contractes del Sector Públic.

Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió de 20 de setembre 
de 2012, ha emés dictamen i proposta d’acord sobre la modificació de referència.

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 el Sr. alcalde, 
David González Martínez (14 vots a favor: 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); i el vot en contra dels 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 en contra del Grup Partit Popular), acorda:

Primer.- Modificar las composició dels membres de la Comissió d’Estudi del servei 
Centre  Polivalent  d’Activitats  Socioculturals  d’Oliva,  i  vistes  les  propostes  de 
designació la Comissió d’Estudi estarà formada per membres següents:

PRESIDÈNCIA: Sr. alcalde, o regidor/a en el qual delegue.
VOCALS:
- Sra. regidora delegada d’Hisenda: Ana Morell Gómez.
- Un Regidor en representació del Partit Popular: Jesús Aparisi Romero
- Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Salvador Fuster Mestre
- Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: Vicent Canet Llidó
- Un Regidor en representació de Projecte Oliva: Yolanda Pastor Bolo
- Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado
- El  Tècnic  Municipal  en  Contractació  Administrativa,  o  funcionari  d’aqueix 

departament en el qual delegue.
SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.
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Segon.- Matisar el paràgraf del primer punt de la part dispositiva de l’acord plenari de 
30-05-2012 al·ludit,  que  fa  referència  a  la  incorporació  d’assessors,  professionals  o 
representants d’associacions locals, i donar-la la redacció següent:

La Comissió d’Estudi, si així ho considera oportú, i per majoria, podrà, en qualsevol 
moment,  sol·licitar  la  incorporació  amb  caràcter  extraordinari  d’un  assessor, 
professional  o  representants  d’associacions  locals  inscrites  al  Registre  Municipal 
d’Associacions, segons les necessitats o circumstàncies de l’assumpte a debatre, sense 
que  això  supose  la  categoria  de  vocal  ni  membre  amb  caràcter  permanent  de  la 
Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la matèria en qüestió.

SETÉ. MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI 
DELS  SERVEIS  ESPORTIUS  A  PRESTAR  EN  EL  NOU  TRINQUET 
MUNICIPAL D’OLIVA.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 31 de maig de 2012, 
i  en base al  corresponent  dictamen emés per la  Comissió Municipal  Informativa de 
Foment Econòmic de data 17-05-2012, va adoptar, d’entre altres acords, la designació 
de la Comissió d’Estudi dels Serveis Esportius a prestar en el nou Trinquet Municipal i 
també del regidor de cadascun dels partits polítics que componen el govern d’Oliva, 
com a membre d’aquesta comissió, i dels assessors professionals externs de la mateixa.

Atés  el  canvi  produït  en  el  govern  municipal  després  del  plenari  de  13  de  juliol 
d’enguany,  es  fa  necessari  adaptar  i  introduir  determinats  canvis  en  l’acord  plenari 
al·ludit.

Vista la proposta de l’Alcaldia i la legislació vigent, en especial la Llei 7/85, reguladora 
de Bases de Règim Local,  el RD 2568/86, de 28 de novembre,  pel qual s’aprova el 
Reglament  d’Organització,  Funcionament,  i  Règim Jurídic  de els  Entitats  Locals,  el 
reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 
1955, i  el  RDL 3/2011, de 14 de novembre,  que aprova el  text  refós de la Llei  de 
Contractes del Sector Públic.

Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió de 20 de setembre 
de 2012, ha emés dictamen i proposta d’acord sobre la modificació de referència.

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 el Sr. alcalde, 
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David González Martínez (14 vots a favor: 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); i el vot en contra dels 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 en contra del Grup Partit Popular), acorda:

Primer.- Modificar las composició dels membres de la Comissió d’Estudi dels Serveis 
Esportius a prestar en el nou Trinquet Municipal, i vistes les propostes de designació la 
Comissió d’Estudi estarà formada per membres següents:

PRESIDÈNCIA: Sr. alcalde, o regidor/a en el qual delegue.
VOCALS:
- Sra. regidora delegada d’Hisenda: Ana Morell Gómez
- Un Regidor en representació del Partit Popular: Maria Consuelo Escrivá Herraiz
- Un  Regidor  en  representació  del  Partit  Socialista  Municipal:  Salvador  Fuster 

Mestre.
- Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: Immaculada Ibiza Cots
- Un Regidor en representació de Projecte Oliva: Blai Peiró sanchis
- Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado
- El  Tècnic  Municipal  en  Contractació  Administrativa,  o  funcionari  d’aqueix 

departament en el qual delegue.
SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.

Segon.- Matisar el paràgraf del primer punt de la part dispositiva de l’acord plenari de 
30-05-2012 al·ludit,  que  fa  referència  a  la  incorporació  d’assessors,  professionals  o 
representants d’associacions locals, i donar-la la redacció següent:

La Comissió d’Estudi, si així ho considera oportú, i per majoria, podrà, en qualsevol 
moment,  sol·licitar  la  incorporació  amb  caràcter  extraordinari  d’un  assessor, 
professional  o  representants  d’associacions  locals  inscrites  al  Registre  Municipal 
d’Associacions, segons les necessitats o circumstàncies de l’assumpte a debatre, sense 
que  això  supose  la  categoria  de  vocal  ni  membre  amb  caràcter  permanent  de  la 
Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la matèria en qüestió.

VUITÉ. MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI 
DEL SERVEI DE LA CIUTAT DEL TRANSPORT D’OLIVA.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 31 de maig de 2012, 
i  en base al  corresponent  dictamen emés per la  Comissió Municipal  Informativa de 
Foment Econòmic de data 17-05-2012, va adoptar, d’entre altres acords, la designació 
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de la Comissió d’Estudi del servei de la Ciutat del Transport i també del regidor de 
cadascun dels partits polítics que componen el govern d’Oliva, com a membre d’aquesta 
comissió, i dels assessors professionals externs de la mateixa.

Atés  el  canvi  produït  en  el  govern  municipal  després  del  plenari  de  13  de  juliol 
d’enguany,  es  fa  necessari  adaptar  i  introduir  determinats  canvis  en  l’acord  plenari 
al·ludit.

Vista la proposta de l’Alcaldia i la legislació vigent, en especial la Llei 7/85, reguladora 
de Bases de Règim Local,  el RD 2568/86, de 28 de novembre,  pel qual s’aprova el 
Reglament  d’Organització,  Funcionament,  i  Règim Jurídic  de els  Entitats  Locals,  el 
reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 
1955, i  el  RDL 3/2011, de 14 de novembre,  que aprova el  text  refós de la Llei  de 
Contractes del Sector Públic.

Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió de 20 de setembre 
de 2012, ha emés dictamen i proposta d’acord sobre la modificació de referència.

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 el Sr. alcalde, 
David González Martínez (14 vots a favor: 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); i el vot en contra dels 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 en contra del Grup Partit Popular), acorda:

Primer.- Modificar las composició dels membres de la Comissió d’Estudi del servei de 
la Ciutat del Transport, i vistes les propostes de designació la Comissió d’Estudi estarà 
formada per membres següents:

PRESIDÈNCIA: Sr. alcalde, o regidor/a en el qual delegue.
VOCALS:
- Sra. regidora delegada d’Hisenda: Ana Morell Gómez.
- Un Regidor en representació del Partit Popular: Andrés Sánchez Gámez
- Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Salvador Fuster Mestre
- Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: Vicent Canet Llidó
- Un Regidor en representació de Projecte Oliva: Blai Peiró Sanchis
- Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado
- El  Tècnic  Municipal  en  Contractació  Administrativa,  o  funcionari  d’aqueix 
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departament en el qual delegue.
SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.

Segon.- Matisar el paràgraf del primer punt de la part dispositiva de l’acord plenari de 
30-05-2012 al·ludit,  que  fa  referència  a  la  incorporació  d’assessors,  professionals  o 
representants d’associacions locals, i donar-la la redacció següent:

La Comissió d’Estudi, si així ho considera oportú, i per majoria, podrà, en qualsevol 
moment,  sol·licitar  la  incorporació  amb  caràcter  extraordinari  d’un  assessor, 
professional  o  representants  d’associacions  locals  inscrites  al  Registre  Municipal 
d’Associacions, segons les necessitats o circumstàncies de l’assumpte a debatre, sense 
que  això  supose  la  categoria  de  vocal  ni  membre  amb  caràcter  permanent  de  la 
Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la matèria en qüestió.

NOVÉ. MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI 
DEL SERVEI DEL TRANSPORT URBÀ D’OLIVA.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 31 de maig de 2012, 
i  en base al  corresponent  dictamen emés per la  Comissió Municipal  Informativa de 
Foment Econòmic de data 17-05-2012, va adoptar, d’entre altres acords, la designació 
de la Comissió d’Estudi del servei del Transport Urbà d’Oliva, i també del regidor de 
cadascun dels partits polítics que componen el govern d’Oliva, com a membre d’aquesta 
comissió, i dels assessors professionals externs de la mateixa.

Atés  el  canvi  produït  en  el  govern  municipal  després  del  plenari  de  13  de  juliol 
d’enguany,  es  fa  necessari  adaptar  i  introduir  determinats  canvis  en  l’acord  plenari 
al·ludit.

Vista la proposta de l’Alcaldia i la legislació vigent, en especial la Llei 7/85, reguladora 
de Bases de Règim Local,  el RD 2568/86, de 28 de novembre,  pel qual s’aprova el 
Reglament  d’Organització,  Funcionament,  i  Règim Jurídic  de els  Entitats  Locals,  El 
reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 
1955, i  el  RDL 3/2011, de 14 de novembre,  que aprova el  text  refós de la Llei  de 
Contractes del Sector Públic.

Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió de 20 de setembre 
de 2012, ha emés dictamen i proposta d’acord sobre la modificació de referència.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Aquesta intervenció i  els  arguments que aporta el  Partit 
Popular són també extensibles als tres punts anteriors; com ja hem vist, el dictamen 
és el mateix, i canvien els noms. Miren vostés, el Partit Popular entén perfectament 
aquesta modificació del que ja va fer el Partit Popular, al cap i a la fi aquestes tres 
meses  les  va  fer  el  Partit  Popular,  entenem  perfectament  que  vostés  facen  un 
dictamen per  canviar,  ja  que ha canviat  el  govern,  la  Presidència.  Això és molt 
raonable, molt lògic, i molt normal. Entenem perfectament també el punt número 
dos,  que  vulguen  canviar  la  composició  dels  membres.  El  que  la  veritat  és 
inacceptable, perquè evidencia una falta de transparència i un abús de poder és ja el 
número tres, on llig textualment “La comissió d’estudi, si així ho considera oportú, i 
per  majoria  –recalque  i  per  majoria–  podrà  en  qualsevol  moment  sol·licitar  la 
incorporació, amb caràcter extraordinari, d’un assessor, professional o representants 
de les associacions locals inscrites en el registre municipal d’associacions, segons 
les necessitats o circumstàncies de l’assumpte a debatre, sense que això supose la 
categoria  de  vocal,  ni  membre  amb  caràcter  permanent  de  la  comissió,  i  amb 
l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la matèria en qüestió.” I vull tornar a 
recalcar la paraula, per majoria. Miren vostés, quan el Partit Popular va fer els meses 
de treball recorden, i podem tirar mà d’acta de ple, que va quedar obert perquè cada 
partit  polític  puguera aportar a aqueixa mesa,  quan considerara,  un assessor, una 
persona que orientara, el que calguera. Recorde, perquè també poder tirar mà d’acta 
de ple, que vostés no van aportar ningú. Cap dels quatre, o tres partits, o quatre, els 
que siguen; quatre. Sí que ho va fer el Partit Popular. I també recorde, perquè també 
està en una acta de ple, que va ser precisament el Bloc-Compromís qui va aportar 
una  al·legació  perquè  s’eliminara  la  persona  que  sí  que  havia  sigut  capaç  de 
nomenar el Partit Popular. Jo no sé si és que vostés li tenen molta port a aquesta 
persona, però ha de ser perquè sap molt; i perquè ens hauria pogut ajudar moltíssim; 
i ja en aquell moment van presentar una al·legació per eliminar-la. Però el que és 
totalment  inacceptable  és  allò  de per  majoria.  Per majoria?  Quan proposem una 
persona perquè ens assessore i ens oriente, i ens ajude, haja de votar-se per majoria. 
O siga vostés pensen que estem ací xuclant-nos el dit? La parauleta. Per què canvien 
aqueix text?  Per què el  canvien? Per majoria.  Miren,  està clar  que es creuen en 
poder de poder fer el que consideren i així estan demostrant-ho; però els dic de bona 
veritat, i pense que molta gent sap ací de què estem parlant, que aquella al·legació 
que van portar vostés aquell dia va ser una mostra de por increïble., I l’altra mostra 
de  por  l’acaben  de  fer  ara,  en  aquest  moment,  en  tornar  a  fer  un dictamen  per 
modificar,  i  posar, canviar aqueix text,  i  posar la paraula majoria.  Simplement.  I 
amb això argumentem el vot en contra a les quatre propostes. Però torne a repetir, la 
primera i  la  segona l’entenem i  l’acceptem, perquè és lògica,  però la tercera,  la 
tercera evidencia allò evident.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement m’agradaria fer una matisació. Jo crec que la por és 
justament  la  por  a  les  majories,  per  no  saber  generar  consensos,  per  no  saber 
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dialogar amb les persones, per no saber arribar a acords, per no saber generar un 
clima de diàleg. Probablement aqueixa siga la por que tinga vosté a la majoria.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Jo  pense,  Sr.  Canet,  que  no  s’ha  de  ser  tan  subtil; 
simplement ha de ser un poc més atrevit. I diga el nom; diga’l simplement. Diga’l, 
perquè si vol, jo el diré. I el diré en la primera mesa de treball, i aleshores vorem qui 
té por a la majoria. D’acord?”

 Sr.  alcalde: “Molt  bé;  jo  li  agarre  el  guant.  Quasi  acaba  de  llevar-me la  meua 
intervenció. Efectivament, vorem en aqueixes meses de treball si s’accepten, o no 
s’accepten aqueixes persones. A la millor vosté està molt equivocada i resulta ser 
que no hi ha veto a certes persones. Ho vorem en les meses de treball.”

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 el Sr. alcalde, 
David González Martínez (14 vots a favor: 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); i el vot en contra dels 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 en contra del Grup Partit Popular), acorda:

Primer.- Modificar las composició dels membres de la Comissió d’Estudi del servei del 
Transport Urbà d’Oliva, i vistes les propostes de designació la Comissió d’Estudi estarà 
formada per membres següents:

PRESIDÈNCIA: Sr. alcalde, o regidor/a en el qual delegue.
VOCALS:
- Sra. regidora delegada d’Hisenda: Ana Morell Gómez.
- Un Regidor en representació del Partit Popular: Vicente Morera Romaguera
- Un Regidor en representació del Partit Socialista Municipal: Salvador Fuster Mestre
- Un Regidor en representació del Bloc-Compromís: Immaculada Ibiza Cots
- Un Regidor en representació de Projecte Oliva: Yolanda Pastor Bolo
- Un Regidor en representació de Partit Gent d’Oliva: José Salazar Cuadrado
- El  Tècnic  Municipal  en  Contractació  Administrativa,  o  funcionari  d’aqueix 

departament en el qual delegue.
SECRETARI: El de la Corporació Municipal o funcionari en el qual es delegue.

Segon.- Matisar el paràgraf del primer punt de la part dispositiva de l’acord plenari de 
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30-05-2012 al·ludit,  que  fa  referència  a  la  incorporació  d’assessors,  professionals  o 
representants d’associacions locals, i donar-la la redacció següent:

La Comissió d’Estudi, si així ho considera oportú, i per majoria, podrà, en qualsevol 
moment,  sol·licitar  la  incorporació  amb  caràcter  extraordinari  d’un  assessor, 
professional  o  representants  d’associacions  locals  inscrites  al  Registre  Municipal 
d’Associacions, segons les necessitats o circumstàncies de l’assumpte a debatre, sense 
que  això  supose  la  categoria  de  vocal  ni  membre  amb  caràcter  permanent  de  la 
Comissió, i amb l’advertència d’incompatibilitat en la funció o la matèria en qüestió.

DESÉ.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ORDENANÇA  MUNICIPAL 
REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB TERRASSES 
DE  TAULES  I  CADIRES,  I  ALTRES  OCUPACIONS  VINCULADES  A 
ESTABLIMENTS MERCANTILS.

Vista  la  proposta  de,  de  data  19  de  setembre  d’enguany,  que  formula  la  regidora 
delegada d’Activitats, en relació a l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació del 
domini  públic  amb  terrasses  de  taules  i  cadires  i  altres  ocupacions  vinculades  a 
establiments comercials.

Després  de  diverses  reunions  amb  representants  del  sector  de  l’hostaleria,  així  la 
realització  de  diverses  reunions  de  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Foment 
Econòmic, s’ha elaborat un text final, versió de 17 de setembre.

Atés que, la Comissió de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el dia 24 de 
setembre  de  2012,  va  emetre  el  corresponent  dictamen,  i  propostes  d’acord,  sobre 
l’ordenança de referència.

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

 Sra.  Ibiza  Cots: “L’ordenança  que  hui  ve  a  plenari  és  una  ordenança  molt 
treballada  i  molt  consensuada.  Ve  a  plenari  amb  tres  informes  favorables,  un 
d’Urbanisme, un altre d’Activitats, i un altre del Servei Jurídic. Tots tres avalats pels 
tècnics d’aquesta casa. A més a més ha participat el Departament de Seguretat Vial i 
el  Departament  de  Tresoreria  Municipal.  Abans  de  continuar  defensant  el  vot 
favorable vull donar les gràcies a tots els tècnics de la casa que han participat,  i 
treballat  de  forma  molt  objectiva  i  professional.  També  vull  agrair  a  tots  els 
membres que han participat en la comissió de treball, i que han fet possible que hui 
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tinguem un  excel·lent  marc  legal,  un  instrument  necessari  per  poder  ordenar  el 
nostre espai urbanístic, i fer del nostre poble una ciutat moderna i amb una projecció 
de  futur  on  tots  els  ciutadans  ens  sentim representats.  Des  de  Bloc-Compromís 
considerem que és  una ordenança  molt  justa  i  molt  completa.  Justa  perquè s’ha 
tingut en compte a tots els interlocutors socials i a tots els sectors econòmics de la 
nostra  ciutat.  I  completa  perquè respecte  de l’anterior  ordenança recull  també la 
normativa específica de zonificació.  Determinar un marc legal per zones era i és 
necessari per la rica diversitat urbanística de la nostra ciutat. Protegir i integrar la 
possible  demanda  de  l’ús  d’aquest  espai  amb  l’usuari  de  la  via  pública  és 
responsabilitat  d’aquesta  administració.  Una  ordenança  no  lliure  de  polèmica; 
polèmica  que  hui  hem  passat  pàgina,  perquè  sabem  que  és  una  ordenança 
consensuada i justa per a tots. No negaré que tots hem hagut de retrocedir en algunes 
de les nostres peticions, i que potser no responga al cent per cent de les expectatives 
manifestades des d’algun partit polític, però insistesc, tots hem reculat en les nostres 
pretensions, a favor del diàleg i del consens. Això sí,  sempre sota el  marc legal 
marcat pels tècnics d’aquesta casa. A més considerem que aquesta ordenança recull 
la convivència entre tots els ciutadans, i elimina el greuge comparatiu entre uns i 
altres, per això des de Bloc-Compromís el nostre vot serà favorable.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Això faltava. Efectivament. Nosaltres, la veritat és que hem 
vist algun tipus d’irregularitat; i en primer lloc el que volem dir és que si fa un any, 
quan el Partit Popular va proposar que es derogara l’ordenança que hi havia, com 
vam proposar nosaltres i vostés van dir que no amb el seu vot, crec que els hostalers 
haurien patit tots menys del que han estat patint. Quan vostés ens passen l’última 
versió, de forma curiosa i sorprenent, veiem unes coses que la veritat és que ens 
sorprenen,  i  diré  per  què.  Aquesta  ordenança  primer  va  a  una  comissió, 
automàticament es retira de la comissió perquè vostés no tenien els informes jurídics 
i  pensaven  portar-la;  i  aquesta  ordenança  la  porten  dilluns,  amb  caràcter 
extraordinari i urgent a la comissió, a les deu del matí, perquè hui poguera estar ací. 
Però anem a vore,  en la versió aquesta última que vostés  fan,  a mi em sorprén 
alguna cosa; en un dels punts posa amb les modificacions indicades pels diferents 
grups polítics i consensuades en les reunions de treball. La veritat és que ens sorprén 
moltíssim, perquè al Partit Popular no se’l deu considerar grup polític. A més de dir-
los que la comissió de dilluns, extraordinària i urgent, no hi havia precs i preguntes. 
Per  tant,  era  directament  el  dictamen  senyors.  I  després,  amb les  modificacions 
acceptades  en  les  reunions  de  treball  proposades  per  Gastroliva.  Aquesta 
convocatòria vostés ens la porten el dia 18, i resulta que vostés es reuneixen amb 
Gastroliva, l’última vegada ja per a dir-los tot que era meravellós, ahir de matí. I així 
alguna que altra cosa més. Però anem a vore, nosaltres hem estat veient coses, i en la 
disposició transitòria, on diuen que “Els tipus d’estructures existents per l’ocupació 
de la via publica en terrasses de taules,  cadires  i  altres  ocupacions  vinculades  a 
establiments hostalers, que disposen d’autorització amb anterioritat a l’entrada en 
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vigor  de  la  present  ordenança,  es  podran  mantenir  durant  un  termini  màxim  i 
transitori de deu anys. No obstant això, si a conseqüència de la realització d’obres o 
per qualsevol motiu que supose una actuació d’interès públic o d’interès general, les 
estructures  existents  han  de  ser  desmuntades,  quedarà  sense  efecte  l’indicat  en 
l’anterior  paràgraf.”  Miren  vostés;  ací  sempre  hem defensat,  per  la  situació  que 
patíem, la importància de les terrasses. I el fet d’escoltar a la totalitat dels hostalers 
d’Oliva; i pense que en el cas d’aquesta disposició transitòria que acabe de llegir hi 
ha diversos hostalers a Oliva, per tant pense que no estem parlant de fer les coses bé 
per  a  tot  el  món.  I  anem a vore,  quan es  fa  una ordenança,  que  és  una  norma 
d’aplicació local, el contingut tècnic port recollir-se per norma, però la part jurídica 
no és d’acord a cap norma. Per tant, per què es dóna la transitorietat a deu anys? No 
ho  entenem.  Per  què  no  pot  ser  a  20,  50,  o  100?  Les  ordenances  s’han  de 
desenvolupar dins d’un àmbit legal i no arbitrari.  Si per canvi de canonades, per 
exemple,  s’ha  de  desmuntar,  per  què  ha  de  ser  el  perjudicat  l’hostaler?  No  ho 
entenem. No ho entenem de veritat, per què ha de ser el perjudicat; si es trenca la 
terrassa, si passa qualsevol cosa, per què ha de ser el perjudicat, ja no passen deu 
anys, ja automàticament queda fora. Tot ha d’estar motivat i no ser arbitrari. Totes 
les decisions arbitràries, és a dir, les que no estan contemplades en la llei, no tenen 
una motivació que clarament motive la decisió, o no a un informe, totes aqueixes 
són il·legals; i vostés ho saben. Per tant, ens abstindrem el Partit Popular, perquè ja 
ens van dir que votàrem el que vulguérem, que vostés ens són més i està clar. És 
així, vostés en són més. El temps ens dirà quin perjudici ha portat aquesta ordenança 
tractada  com ha  sigut  tractada.  Quin  perjudici  ha  portat  als  nostres  hostalers,  i 
esperem que en aqueix moment puga rectificar-se l’ordenança, per tal que pel temps 
que corre puga estar com cal. I també recordar-los, com no, que en la situació del 
que estem parlant, La Porta del Sol ja ho ha patit, perquè es va haver d’adequar el 
que és la part aquella, i ja no la pot muntar. El Bar la Terrassa també està en aqueixa 
situació, el Super 7, el que era el Bar Aparcadero, que ahí també hi ha alguna cosa 
que no sé com ho aclariran  perquè pense que si  no ho acaba  de contemplar  bé 
l’ordenança,  o  a  la  Pizzeria.  I  miren  vostés,  jo  no  sé,  s’entesten  molt  en  les 
ombrel·les, l’ancoratge tradicional la típica ombrel·la, però jo no sé si han previst 
quins  problemes  porten.  Ací,  en  l’article  núm.  7  de  l’ordenança  diu  “disposar 
d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per peus autoestables.” 
Aquest tipus d’ombrel·les que es fa referència, jo no sé si vostés sabran que amb la 
xicoteta onada de vent que feia l’altre dia, ja van haver dos incidents en El Celler i 
en la Porta del Sol, a causa d’enlairar-se dues ombrel·les i danyar una persona.”

 Sra. Ibiza Cots: “Falta vosté a la veritat, Sra. Escrivá, i la veritat és que converteix 
sempre la sala de plens en un reality show. Vosté no ens va enganyar quan realment 
volia portar a Oliva i convertir-la en un plató cinematogràfic. El que no ens va dir és 
que vosté havia de ser precisament l’actriu principal.  A vore, li  ho tornaré a dir. 
Consensuada per tots els sectors econòmics de la ciutat. Ha anat a comissions, a una 
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comissió específica de treball, on el seu regidor ha estat en totes. No entraré en la 
seua dinàmica  de dispersar  ací  el  que realment  se  centra  que és  l’ordenança  de 
l’ocupació de la via pública; entre altres coses perquè si vol que li diga la veritat  
aquesta ordenança ha estat molt, molt,  molt treballada. Moltíssim. I no porta cap 
urgència només aquella que, com vosté diu, els hostalers pateixen des de fa molt de 
temps. I precisament perquè vostés van presentar fora de temps i forma el termini 
per poder desmuntar les terrasses que hi havia. I encara no ha comprés vosté quina 
és la finalitat de l’anterior i d’aquesta ordenança. Res més.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular va començar a treballar aquesta ordenança 
molt abans que vostés aparegueren en el govern, li ho recorde. Però és més, jo la 
veritat  és que em resulta  del  tot  desagradable a  l’oïda la forma que té  vosté  de 
desqualificar.  Jo no li  he preguntat  mai  a vosté  a què es dedica;  però jo actriu, 
precisament, no sóc. Sóc mestra, a més funcionària d’aquesta casa.”

 Sr. Peiró Sanchis: “L’ordenança que hui ve al plenari considerem efectivament que 
ha sigut una ordenança treballada; una ordenança que ha tingut els seus uts i ets. Cal 
recordar que el Grup Popular en el seu moment quan governava, la va plantejar 
també en part, i va tindre el suport de tots els regidors del grup per tal de debatre-la i  
consensuar-la per arribar a una finalitat. Una de les coses que nosaltres en aquell 
moment vam platejar era la disposició transitòria, que feia referència al fet que les 
instal·lacions  que estaven muntades,  pugueren estar  durant  deu anys,  que era un 
temps suficient perquè els hostalers repercutiren la inversió que havien fet i no fer-
los  gastar  més  diners.  Aqueix  consens  s’ha  arribat  com  ha  dit  molt  bé  algun 
company de corporació, cedint uns, altres deixant un poc de costat, i el consens i el 
treball que s’ha fet en les comissions de treball done fe que ha sigut així. Sí que 
lamente,  i  realment  crec que la  Sra.  Escrivá falta  a la  veritat  quan planteja  que 
aquesta ordenança es va retirar d’un punt de l’ordre del dia, que després es va passar 
a un altre; cosa que ens dóna una idea del desconeixement que té la Sra. Escrivá 
sobre aquest tema. Sí que és veritat que va haver comissió, i en la comissió que jo 
presidia, en cap cas la Sra. Escrivá va presentar cap objecció a aquesta ordenança, i 
no va fer cap comentari per poder-lo debatre en la comissió extraordinària de què es 
parla; cosa que lamente i que va utilitzar el seu temps per a altres assumptes, que 
tots els membres de la comissió coneixem què va passar allí.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Estic aclaparada; de veritat això és increïble; increïble. O 
siga, reconeix que es retira de l’ordre del dia, perquè es retira, i ara diu que no vam 
dir res? Però si estava retirada; ací a què juguem? Si estava retirada com està dient-
me que jo no vaig dir en al comissió res? A vore. I alhora, jo pense que no, que sé el 
que estic dient. La retiren de l’ordre del dia. per tant no es contradiga. I es porta a 
una  comissió  extraordinària  urgent  dilluns,  a  les  deu  del  matí.  I  m’agradaria 
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preguntar-li al Sr. secretari; és així el que estic dient? Es convocar aqueixa comissió 
extraordinària dilluns a les deu del matí per portar a cap aquesta ordenança? Moltes 
gràcies Sr. secretari. Però a més, quin consens, quin debat està dient si en aqueix 
comissió extraordinària i urgent no hi ha precs i preguntes, i ens trobem amb tota 
aquesta série de modificacions; amb quin partit l’han consensuada vostés? L’hauran 
consensuada vostés. Totes aqueixes són, i ací ho posa clarament una versió, com si 
es  tractara  de  la  nova versió  de Greasse;  versió de  24 de juliol  i  amb totes  les 
modificacions que apareixen. On s’han consensuat? Amb qui? O siga diguem les 
coses com cal, que si la va retirar de l’ordre del dia no estava; per tant no em diga de 
debatre, ni de no debatre. I dilluns, ja ho ha ratificat el Sr. secretari, es va fer a les 
deu del matí una reunió extraordinària i urgent on no hi ha precs i preguntes; on això 
venia ja fet.  El dictamen estava fet,  a falta de la votació, que també era sabuda. 
Simple i planament. I no passa res. Si no passa res. Si clar que el Partit Popular ha 
treballat molt aquesta ordenança, però abans que aparegueren. Molt. però no passa 
res. Aquestos últims punts no han estat consensuats. I nosaltres ens abstindrem, ho 
hem dit, per precaució. I que puga anar veient-se, i millorant-la i modificant-la, ens 
semblarà perfecte. Però que la disposició transitòria és alguna cosa en la qual no 
combreguem, no combreguem; i pense que ho hem dit sempre. No combreguem en 
la disposició transitòria, clar que no. Per què un hostaler que té una terrassa dalt 
d’una  vorera  en  aquest  moment  perquè  haja  de  passar  una  canonada,  o  passe 
qualsevol cosa, ha de llevar-la i no pot tornar-la a muntar? Vostés sap el que estan 
fent-li? Com que deu anys perquè traga beneficis, si a la millor demà li la lleva, i 
quant de temps fa que la té posada? Com la rendibilitza? Home per l’amor de Déu.”

 Sra. Morell Gómez: “M’agradaria avançar que el vot del Grup Socialista serà un 
vot  favorable.  També m’agradaria  manifestar  la  satisfacció  que sent aquest  grup 
perquè per fi vinga finalment una ordenança, tot i que siga l’aprovació inicial. Crec 
que  allò  o  important  no  és  el  procediment  de  cm hem arriba  ta  tindre  aquesta 
ordenança sinó que a la fi el que compta és que hem complit amb un objectiu i que 
hui ve a l’aprovació una ordenança molt important per a la nostra ciutat.  Només 
m’agradaria recordar que des del dia 31 d’octubre de 2011 les terrasses en domini 
públic, la propietat del qual és de l’Ajuntament d’Oliva, estaven en una situació de 
desprotecció de la  legalitat;  no estaven de forma legal,  i  aquest grup sempre ha 
demanat que es regulara aquesta situació. M’agradaria felicitar a tot el Departament 
d’Activitats, as tots els departaments involucrats, també a la regidora Imma Ibiza per 
la seua tasca, per la seua premura a portar una cosa important; però tampoc voldria 
oblidar-me del Sr. Morera, perquè també ha fet molt bona feina. Hem tingut moltes 
reunions, hem treballat d’una forma molt àgil, i molt bé, i considere que també ha de 
tindre el reconeixement. Per tant felicite a tots els grups per la tasca, i considere que 
ala fi el que importa és el resultat; i el resultat és que tenim una ordenança i que 
tenim el  nostre  domini  públic  en  una  situació  regular,  que  suposa  garanties  de 
seguretat  tant  per  als  hostalers,  el  sector  gastronòmic,  com per  als  ciutadans  en 
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general. Per tant, només vull explicar ací i manifestar la nostra satisfacció.”

 Sr. alcalde: “Per acabar, jo també em sume com a alcalde a la felicitació a tots els 
departaments implicats, i a la regidora responsable, Imma Ibiza.”

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 el Sr. alcalde, 
David González Martínez (14 vots a favor: 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);  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. 
Gascon Escrivá (7 abstencions del Grup Partit Popular), acorda:

Primer.- Aprovar inicialment el text de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació 
del domini  públic  amb terrasses de taules  i  cadires  i  altres  ocupacions  vinculades  a 
establiments comercials, que és del següent tenor literal:

“ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  L’OCUPACIÓ  DEL  DOMINI 
PÚBLIC  AMB  TERRASSES  DE  TAULES  I  CADIRES  I  ALTRES  OCUPACIONS 
VINCULADES A ESTABLIMENTS MERCANTILS.

VERSIÓ: 17 de Setembre de 2012.

- Amb  les  modificacions  indicades  pels  diferents  grups  polítics  i  consensuades  en  les 
reunions de treball

- Amb les modificacions acceptades en les reunions de treball proposades per Gastroliva
- Amb nova redacció de la Disposició Transitòria
- Inclusió del cas particular de voreres comercials. Tram de l’alcalde Juan Sancho
- Sense possibilitat d’instal·lar terrasses a base de porteries ancorades al paviment
- Sense possibilitat d’instal·lar terrasses a base de porteries ancorades al paviment en voreres
- Només es permetran terrasses a base de porteries ancorades al paviment en calçades, i tan 

sols en el cas que disposen d’una vorera menor de 4 metres i si escau, el titular ho preferisca 
al cas particular de voreres majors o igual a 2.8 metres. (Article 7.b.). En el cas de voreres 
majors o iguals a 4 metres no es permet la ubicació de terrasses en la calçada. S’exclou 
d’aquesta  norma les  terrasses  en  sòl  privat  de  l’Avinguda  del  Mar  Mediterrani  i  Plaça  
d’Europa, que s’acolliran al descrit en l’article 9. [Modificació article 5]

- Avinguda del Mar Mediterrani i Plaça d’Europa: En domini públic, tan sols es permet l’ús  
d’ombrel·les de tipus convencional  amb suports sustentats per peus autoestables.  En les 
terrasses situades  en sòl  privat  i  com cas particular,  podran autoritzar-se  a més l’ús  de  
terrasses cobertes amb elements ancorats al sòl. [Article 9]

- Tan sols es permetran terrasses en calçades que disposen d’una vorera menor de 4 metres i  
el titular ho preferisca al cas particular de voreres majors o igual a 2.8 metres. (Article 7.b.). 
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[Modificació Article 6]
- En el cas particular de les calçades adjacents al passeig en els trams: del Rei en Jaume I, de  

Lluís  Vives  i  de  l’alcalde  Juan  Sancho,  no  es  podran  instal·lar  terrasses  cobertes  amb 
ancoratges  al  paviment,  ja  que  dificultaria  la  instal·lació  periòdica  del  mercat  dels  
divendres. [Modificació article 6]

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’ocupació desordenada de les vies i espais públics mitjançant expositors, ombrel·les, taules, 
cadires i altres elements per al servei d’activitats de restauració i hostaleria principalment, així  
com l’absència d’ordenances reguladores referent a això provoca un efecte de desorganització 
de l’espai i de l’entorn de la nostra ciutat.
A fi de millorar i que no es produïsquen situacions de greuge comparatiu en el paisatge urbà, les 
condicions de seguretat i amb la finalitat d’harmonitzar l’activitat hostalera, turística i comercial 
es  considera  necessària  la  regulació  de  les  condicions  per  les  quals  s’han  de  regir  les  
instal·lacions i  l’ocupació de la via pública. Per a això l’Ajuntament d’Oliva es dota de les  
següents  normes  reguladores  de  l’ocupació  del  domini  públic  amb taules  i  cadires  i  altres 
elements.

Article primer. Fonament i naturalesa.
1. La present Ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic a què s’ha de sotmetre 
l’aprofitament  de  terrenys  de  domini  públic  de  titularitat  municipal  amb  taules,  cadires,  
ombrel·les... -també denominades terrasses de vetlladors- que desenvolupen la seua activitat de 
forma  accessòria  a  un  establiment  principal  del  ram  d’hostaleria,  i  d’altres  elements  que 
s’autoritzen amb finalitat lucrativa que no constituint la seua fi directa la compravenda d’articles 
o productes, ni sent objecte de regulació expressa en altra ordenança, es desenvolupen en la via  
pública.
Aquestes instal·lacions quedaran subjectes, a més, a la normativa sobre espectacles públics i 
activitats recreatives, de protecció del medi ambient i patrimonial, per la qual cosa les seues  
determinacions seran  plenament  exigibles  encara  quan no  es  faça  expressa  referència  a  les  
mateixes en aquesta ordenança.
2.  No es  concedirà  autorització municipal  quan l’ocupació siga conseqüència  de dipòsit  de 
materials o productes, com ara exposició de productes o articles del negoci, permanència de 
vehicles  davant  els  tallers  de  reparació,  reserva  per  a  vehicles  propis  d’un  comerç,  
emmagatzematge d’articles,  etc.  referits  a  establiments  o  locals  que  desenvolupen activitats 
qualificades.
3. En el cas d’ocupació del domini públic amb barraques, casetes, atraccions i altres llocs o  
espais d’exposició i/o venda que es produïsquen en ocasió de festes tradicionals s’atendrà a la 
seua normativa específica, així com l’ocupació del domini públic que tinga lloc en ocasió de  
fires i mercats promoguts pels Departaments de Turisme i de Comerç, com per exemple, Fira  
del Motor, Fira Gastronòmica, Mercat Medieval i Mercat Artesanal.

Article segon. Principis generals.
1.  L’ocupació  del  domini  públic  en  qualsevol  dels  supòsits  regulats  en  aquesta  ordenança 
requerirà l’obtenció de prèvia autorització municipal a requeriment dels interessats, mitjançant  
escrit presentat en els termes i mitjans legalment admesos, acompanyat dels documents que en  
cada cas es determinen en els articles que conformen aquesta ordenança i la fiscal corresponent.
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Les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic municipal s’entenen concedides en tot cas 
a precari, sense que puguen atorgar-se per termini superior a 1 any o 8 mesos (ocupació de 
temporada), abastant en el primer cas el període de gener a desembre i en el segon de l’1 de  
març al 31 d’octubre, i per tant s’han de recollir i desmuntar la resta del temps.
2. En virtut de les notes de inalienabilitat i de imprescriptibilitat dels béns de domini públic, la  
mera concurrència dels requisits necessaris perquè l’ocupació puga ser autoritzada no atorga cap 
dret a la seua concessió. L’Ajuntament, considerant totes les circumstàncies reals o previsibles,  
podrà concedir o denegar l’autorització, fent prevaldre l’interès general sobre el particular.
Les  autoritzacions  concedides  s’atorguen deixant  fora  de  perill  el  dret  de  propietat  i  sense 
perjudici del de tercers.
Les autoritzacions s’atorgaran exclusivament per a la instal·lació de taules, cadires, ombrel·les i,  
si escau, tanques, jardineres, etc. fàcilment traslladables que delimiten l’espai autoritzat. Tots els 
elements  inclosos  en  l’ocupació  de  via  pública  s’hauran  de  situar  en  l’interior  de  la  zona 
concedida i mai ultrapassaran els seus límits, per tant, s’haurà d’ocupar únicament la superfície  
autoritzada.
3. Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment per l’administració que les concedix  
en  qualsevol  moment  per  raons  d’interès  públic,  sense  generar  dret  a  indemnització,  quan 
resulten incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen 
danys en el  domini  públic,  impedisquen la seua utilització per  a activitats  de major interès 
públic o menyscapten l’ús general.
Així  mateix,  l’autorització  atorgada  podrà  quedar  suspesa  temporalment  en  el  supòsit  de 
celebració,  d’activitats  festives,  culturals  o  d’altra  índole  organitzades,  promogudes  o 
autoritzades  per  l’ajuntament,  en  el  supòsit  de  coincidència  amb  l’emplaçament  autoritzat, 
durant  el  període  de  celebració,  en  aquest  cas  tampoc  podrà  generar  cap  indemnització  ni  
suposarà devolució en part de les taxes satisfetes per ocupació del domini públic.

Article tercer. Condicions Generals.
1. Sobre la base de la normativa sobre accessibilitat en el medi urbà i supressió de barreres 
arquitectòniques, l’ocupació del domini públic s’haurà de realitzar tenint en compte que sempre 
s’haurà de deixar una amplària mínima de 1,2 metres per a permetre, almenys, el pas d’una  
persona que circule  amb cadira  de rodes  al  costat  d’altra  persona i  possibilite  també el  de 
persones amb limitació sensorial.
2. Amb caràcter general, només tindran opció de sol·licitar la instal·lació de terrasses, els titulars 
d’establiments d’hostaleria que es troben en els supòsits exposats en la present ordenança.
3. En cas de resultar possible l’ocupació, alternativament, damunt de la vorera o en altre espai a  
l’aire lliure (passeig, plaça, calçada...) s’estarà als supòsits marcats en el present articulat. No es 
permetrà la implantació simultània en ambdós espais.

Haurà de respectar-se una separació de 1.5 metres entre zones ocupades per altres sol·licitants 
per a evitar ocupacions continuades que impedisquen el pas entre elles.
En el cas de situar-se damunt de la vorera la terrassa es disposarà longitudinalment a la vora de 
la vorera i separada d’ell un mínim de 0.70 metres, per a no entorpir l’entrada i eixida dels  
passatgers dels vehicles estacionats.
La zona reservada guardarà una distància d’almenys 3 metres dels cantons en el  cas de no 
coincidir amb el sentit del trànsit (a fi de permetre la visibilitat) i de 5 metres en cas contrari.
4.  L’ajuntament  pot  aprovar  dissenys  per  a  ús  general  o  dissenys  específics  per  a  zones 
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concretes determinant en qualsevol cas la qualitat estètica i constructiva, especialment, en espais 
urbans que hagen estat objecte d’obres de millora.
L’autorització d’un determinat  model  no vincularà a l’ajuntament per a futures llicències al  
mateix o altre titular, si bé les modificacions justificades de criteri es preveuran almenys amb un 
any d’antelació respecte a la seua exigibilitat.
5. L’ús de finestres o buits oberts en la façana per al seu consum des de la vorera i en una 
xicoteta  barra  situada  en  la  pròpia  finestra  o  per  al  servei  de  terrasses  s’acomodarà  al 
compliment  de  la  normativa  autonòmica  establerta  a  aquest  efecte  (Llei  d’Espectacles 
Valenciana i de Contaminació Acústica i les seues respectives normes de desenvolupament).
6.  No es concedirà autorització municipal de terrassa als  establiments comercials dedicats a 
l’activitat de preparació i venda de menjar per a emportar, els productes a la venda dels quals  
són aliments preparats i expedits per a ser consumits fora del lloc d’elaboració en racions o a 
l’engròs,  ja  que  l’autorització  municipal  per  l’aprofitament  especial  de  terrenys  de  domini 
públic de titularitat municipal amb terrasses ho és, precisament, respecte de terrasses accessòries  
a un establiment principal del ram de l’hostaleria o restauració i l’activitat de preparació i venda 
de menjar per a emportar és una activitat comercial i no d’hostaleria ni de restauració.

Article quart. Condicions subjectives i tècniques per a la instal·lació.
1.  Podran  ser  subjectes  d’autorització  per  a  l’ocupació  del  domini  públic  municipal  amb 
elements del  mobiliari  descrits en l’article primer d’aquesta norma, i  destinats a realitzar  la  
mateixa  activitat  i  expendre  els  mateixos  productes  que  l’establiment  del  que  depenen,  les 
persones físiques o jurídiques titulars de llicència  municipal  d’obertura i  funcionament  dels 
establiments, sempre que el local comercial,  suport de l’exercici de l’activitat que es pretén 
exercir en la via pública, tinga concedida llicència municipal d’obertura i funcionament.
L’autorització per a l’ocupació del domini públic municipal amb taules i cadires, autorització  
vinculada a un determinat immoble, serà transmissible prèvia l’autorització municipal per al  
canvi de titularitat de la llicència municipal de funcionament de l’establiment a nom d’un nou 
titular, pel que podrà cedir-se a un tercer.
2. Amb caràcter general no es podrà autoritzar una superfície que excedisca de la seua línia de 
façana.
3. A l’efecte del càlcul de l’aforament de la terrassa s’estarà al règim jurídic establert a l’efecte  
(Llei d’Espectacles Valenciana i la seua normativa de desenvolupament).

Article cinqué. Condicions tècniques de les terrasses cobertes que comporten algun tipus 
d’ancoratge al paviment.
Sempre que  s’indique  que podran disposar-se  terrasses  cobertes  en l’articulat  de  la  present  
ordenança, hauran de complir l’indicat en aquest article.
Tan sols es permetran terrasses a base de porteries ancorades al paviment en calçades, i només 
en el cas que disposen d’una vorera menor de 4 metres i si escau, el titular ho preferisca al cas 
particular de voreres majors o igual a 2.8 metres. (Article 7.b.). En el cas de voreres majors o  
iguals a 4 metres no es permet la ubicació de terrasses en la calçada. S’exclou d’aquesta norma 
les  terrasses  en  sòl  privat  de  l’Avinguda  del  Mar  Mediterrani  i  de  la  Plaça  d’Europa,  que 
s’acolliran al descrit en l’article 9.
Les estructures de les terrasses constaran de mòduls de 2 pilars ancorats al paviment, subjectant  
un sistema tipus tendal amb braços extensibles, d’acord amb l’esquema indicat en l’annex I.
En els pilars, amb la finalitat que siguen perfectament visibles per al vianant i poder minimitzar 
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el  risc d’impacte,  es disposaran dues franges de color visualment contrastat  de 0.20 metres  
d’ample, una situada a una altura inferior compresa entre 0.90 i 1.10 metres i l’altra a una altura 
superior compresa entre 1.50 i 1.70 metres.
L’altura, contada des del punt més alt de la coberta, no serà superior a 3 metres ni inferior a 
2,20m.
Les instal·lacions compliran les condicions de seguretat exigides per la normativa vigent.
Tan sols es podran tancar dos laterals.
El possible tendal ancorat a façana de l’establiment en cap moment es perllongarà fins als pilars 
o tendal de la porteria que forma la terrassa coberta.
Tot el conjunt haurà d’oferir garanties de seguretat i solidesa enfront d’inclemències del temps.
La superfície total no excedirà de la superfície autoritzada i seran total i fàcilment desmuntables.
Tan sols  es  podran instal·lar  cobriments  de terrasses  amb aquest  sistema seguint  una única 
alineació.
Els ancoratges no s’instal·laran directament sobre el paviment i s’hauran d’establir mitjançant 
dispositius que permeten la seua ocultació en cas de desmuntatge, deixant el ferm de forma 
contínua sense perforacions ni ressaltes, així com que eviten qualsevol risc per als vianants.
En tot  cas,  aquestes estructures s’hauran de retirar  de la  via pública pel  titular  una vegada 
concloga el  període  estacional  per  al  qual  es  concedisca l’autorització  municipal,  així  com 
reposar el paviment o superfície que puga veure’s afectat.
L’ajuntament podrà ordenar en qualsevol moment la retirada de l’estructura. En cas d’haver de 
retirar-se d’ofici  pels operaris  municipals en execució subsidiària,  el  cost  d’aquesta  retirada 
correrà a càrrec del titular.
En  tancar  l’establiment,  els  tendals  i  laterals  hauran  de  quedar  recollits,  deixant  només 
l’estructura tipus porteria, sense cap tipus d’avanç.
No s’instal·larà cap tipus de terrassa amb ancoratge a la via pública sense la concessió de la  
corresponent llicència d’obres.
Abans  del  començament  de  les  obres,  el  titular  haurà  de  posar-se  en  contacte  amb  els  
responsables de les companyies subministradores dels serveis urbans subterranis que pogueren 
veure’s afectats per la col·locació dels ancoratges.
Els pilars de la terrassa coberta es col·locaran al costat de la rigola de la vorera (mai sobre la  
mateixa i, en tot cas, almenys a 0.20 metres de la vorada) per a respectar el pas de l’aigua de  
vessament natural al llarg de la mateixa. En aquest cas, amb la finalitat de protegir els clients de  
les terrasses, s’hauran de situar unes separacions, que delimiten la terrassa del trànsit rodat.

Article sisé. Ocupació amb terrasses en calçada, sobre zona d’ús aparcament, enfront de 
l’establiment.
Tan sols es permetran terrasses en calçades que disposen d’una vorera menor de 4 metres i si  
escau, el titular ho preferisca al cas particular de voreres majors o igual a 2.8 metres.
(Article 7.b.).
En el cas d’aparcament en línia o en cordó s’autoritzarà una única línia de taules.
En el cas d’aparcament en bateria s’autoritzaran fins a dues línies de taules.
En ambdós casos, la zona d’ocupació de la terrassa respectarà una distància mínima de 0.25 
metres a la línia d’aparcament en els carrers que es troben senyalitzats horitzontalment, deixant 
sempre un mínim de 4.50 metres de carril lliure de calçada en carrers de circulació rodada d’un 
únic sentit i de 6.00 metres quan siguen de doble sentit.
Excepcionalment  es  podran  instal·lar  també  terrasses  en  calçades  amb  un  sentit  únic  de  
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circulació,  baixa  velocitat  de  circulació  i  amb una  amplària  que  permeta  la  col·locació  de 
terrasses en la calçada sense risc evident per a l’usuari.  D’aquesta manera, en calçades amb 
estacionament en cordó, l’ocupació total de l’ample, des de la vorada fins al final de l’ocupació, 
no superarà en cap cas els 2,20 metres d’ample i en espai destinat a l’aparcament en bateria dels  
4 metres d’ample i, la part que recaiga a la via pública susceptible del pas de vehicles en trànsit, 
haurà d’estar completament protegida per material, si pot ser homologat i perfectament visible, 
que puga interrompre el pas de vianants i persones des de l’ocupació cap a enmig del carrer,  
això sobre la base de la protecció física,  sobretot  de menors que pogueren estar en aquesta 
ocupació.
Es  permetrà  tant  l’ús  de  terrasses  cobertes  amb  elements  ancorats  al  paviment,  com  l’ús 
d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per peus autoestables.
Les terrasses cobertes amb ancoratges es disposaran d’acord al marcat en la present ordenança.
En el cas particular de les calçades adjacents al passeig en els trams: del rei Jaume I, de Lluís  
Vives i de l’alcalde Juan Sancho, no es podran instal·lar terrasses cobertes amb ancoratges al  
paviment, ja que dificultaria la instal·lació periòdica del mercat dels divendres.

Article seté. Ocupació amb terrasses en voreres.
a) Amb possibilitat de disposar d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per  
peus autoestables.
L’ample mínim de la vorera per a poder col·locar taules en una línia serà de 4.00 metres fins a la  
línia exterior de la vorada de la vorera i de 6.00 metres per a poder col·locar taules en dues  
línies.
L’amplària de la terrassa no excedirà en cap cas de 2.00 metres en la tipologia d’una línia de  
taules i de 4.00 metres en la de dues línies de taules, havent de quedar sempre una distància  
mínima lliure de 0.70 metres fins a la línia exterior de la vorada.
S’haurà de deixar sempre en la vorera una banda lliure d’almenys 1.20 metres per al pas de 
vianants contigua a la façana de l’establiment, en atenció a la normativa d’accessibilitat en el 
medi urbà vigent.
Tan sols es permet l’ús d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per peus 
autoestables.
b) Sense possibilitat de disposar d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per 
peus autoestables.
L’ample mínim de la vorera per a poder col·locar taules en una línia serà de 2.80 metres fins a la  
línia exterior de la vorada de la vorera.
La línia de taules i cadires s’hauran d’adossar a la línia de façana de l’establiment, deixant  
sempre lliure les eixides necessàries en cas d’emergències del propi establiment.
L’amplària de la terrassa no excedirà en cap cas de 2 metres.
S’haurà de deixar sempre en la vorera una banda lliure d’almenys 1.20 metres per al pas de 
vianants contant a partir de la vorada, en atenció a la normativa d’accessibilitat en el mitjà urbà 
vigent.

Article vuité. Ocupació amb terrasses en carrers per a vianants o mixt de vianants (Carrer 
Major).
Les terrasses s’adossaran a la línia de façana de l’establiment, deixant sempre lliure les eixides  
necessàries en cas d’emergències del propi establiment. L’amplària de la terrassa no excedirà en  
cap cas de 2.00 metres en la tipologia d’una línia de taules i de 4.00 metres en la de dues línies 
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de taules, havent de quedar en qualsevol cas un espai central mínim de carrer de 3.50 metres per  
al pas de vehicles d’emergència, compartit amb el d’accés restringit de vehicles i l’ús per als  
vianants.
Quan l’espai central de reserva siga inferior o igual a 5.00 metres, la longitud màxima de la 
terrassa no excedirà en cap cas de 10.00 metres, deixant un espai entre terrasses mínim de 2.00 
metres  que  actue  d’àrea  de protecció del  vianant  en  cas  de  passada  d’un  vehicle  del  tipus  
esmentat amb anterioritat.
En el cas concret del carrer Major, es considerarà com itinerari públic destinat al trànsit mixt de  
vianants i vehicles la zona central, (així s’indicarà amb senyals viaris) permetent-se autoritzar la  
ubicació de terrasses dels establiments d’hostaleria que es troben en la mateixa, pegades a les  
façanes i sense envair aquest espai central.
Tan sols es permet l’ús d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per peus 
autoestables.

Article nové. Ocupació amb terrasses en places, passejos i altres espais singulars.
En general, la configuració de la terrassa no afectarà el funcionament normal del domini públic, 
ni interferirà amb el mobiliari urbà existent, sent perfectament compatible amb l’ús públic i el  
pas de vehicles d’emergència.
Per a això, o bé les terrasses s’adossaran a la línia de façana de l’establiment, quedant l’espai  
central  compartit  per  a  ús  per  als  vianants,  d’accés  restringit  de  vehicles  i  pas  de vehicles  
d’emergència, o bé les terrasses se separaran de la línia de façana de l’establiment un espai 
mínim d’ús  per  als  vianants,  d’accés  restringit  de  vehicles  i  pas  de vehicles  d’emergència.  
Aquests espais lliures seran com a mínim de 3.50 metres d’ample.
No obstant això, en aquestes zones especials, s’haurà d’ajustar la configuració de les terrasses a  
normes diferenciades:
a) Plaça de Sant Roc.
b) Plaça de Ganguis.
c) Plaça d’Europa.
d) Avinguda del Mar Mediterrani.
e) Passeig. Tram: del rei Jaume I, de Lluís Vives i de l’alcalde Juan Sancho.
f) Passeig. Tram: de Juan Carlos I.
g) Passeig. Tram: de Gregori Maians (exclòs el tram corresponent al Sector 15).
h) Passeig. Tram: de Gregori Maians (corresponent al Sector 15).
i) Voreres Comercials. Tram: de l’alcalde Juan Sancho.
Per a cada zona s’estableixen àrees de reserva per a l’ocupació de terrasses, les quals queden  
reflectides en l’annex II de la present ordenança.
Es determinarà en quines d’aquestes àrees es permetrà l’ús de terrasses cobertes amb elements  
ancorats  al  sòl  i  en quins  altres  només es  permetran ombrel·les de tipus convencional  amb 
suports sustentats per peus autoestables.
a) Plaça de sant Roc
Tan sols es permet l’ús d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per peus 
autoestables.
En  el  propi  àmbit  de  l’accés  principal  a  l’església,  l’àrea  on  poden  autoritzar-se  aquestes 
terrasses ha de respectar 1.20 metres de distància a la façana de les cases de la plaça i a l’últim 
graó de desembarc a la plaça des del carrer, i 4.00 metres al primer graó d’arrencada de l’escala  
que condueix a l’entrada de l’Església. Es podrà disposar una única línia de taules, la  qual  
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presentarà un ample màxim de 2.00 metres. Tot això motivat per la necessitat de salvaguardar la 
imatge de l’església i respectar la seua zona d’influència.
En la resta de la plaça, a l’altre costat de la prolongació del carrer del Fossar, l’àrea on poden  
autoritzar-se  aquestes  terrasses  serà  aquella  pròxima a  la  zona  de  calçada  de  la  plaça  que 
condueix al carrer de sant Antoni, separada 1.20 metres dels graons que comuniquen aquesta  
zona de plaça amb les calçades limítrofes, on es podran disposar fins a dues línies de taules,  
amb un ample màxim de 4.00 metres.
b) Plaça de Ganguis
Tan sols es permet l’ús d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per peus 
autoestables.
L’àmbit on poden autoritzar-se aquestes terrasses ha de respectar 2.00 metres de distància a la 
calçada (des de la línia interior de la vorada) i a la façana de les cases de la plaça que limiten  
directament amb la zona per als vianants.
c) Plaça d’Europa
En domini  públic,  tan  sols  es  permet  l’ús  d’ombrel·les  de  tipus  convencional  amb suports 
sustentats per peus autoestables. En les terrasses situades en sòl privat i com a cas particular,  
podran autoritzar-se, a més, l’ús de terrasses cobertes amb elements ancorats al sòl.
La  zona  susceptible  d’apropiació  privada  del  domini  públic  amb  terrasses  vinculades  als 
establiments contigus queda limitada per les respectives alineacions que formen els fanals i les  
palmeres situades en la plaça, les quals creen un pas central destinat a l’ús exclusiu per als  
vianants, deixant en tot cas una franja de 4 metres comptabilitzats des de la vorada de la vorera.
No es podrà disposar d’elements separadors en el front de la terrassa per a separar-la del domini  
públic.
d) Avinguda del Mar Mediterrani
En domini  públic,  tan  sols  es  permet  l’ús  d’ombrel·les  de  tipus  convencional  amb suports 
sustentats per peus autoestables. En les terrasses situades en sòl privat i com a cas particular,  
podran autoritzar-se a més l’ús de terrasses cobertes amb elements ancorats al sòl.
La  zona  susceptible  d’apropiació  privada  del  domini  públic  amb  terrasses  vinculades  als 
establiments contigus queda limitada per la primera alineació de fanals i palmeres situades en la 
plaça (no es podrà envair les franges fosques de 1.20 metres corresponents a tres rajoles on se  
situen els fanals i les palmeres). La resta de l’avinguda es troba destinada a l’ús per als vianants  
i eventualment a pas de vehicles d’emergències.
No es podrà disposar d’elements separadors en el front de la terrassa per a separar-la del domini  
públic.
e) Passeig. Tram: del Rei Jaume I, de Lluís Vives i de l’alcalde Juan Sancho.
En el tram del rei Jaume I, de Lluís Vives i de l’alcalde Juan Sancho les terrasses es podran 
situar en els laterals del passeig mitjançant una única línia de taules de 2.00 metres d’ample 
màxim.
En tot cas, s’haurà de respectar la franja d’un metre d’ample a partir de l’alineació dels bancs  
del passeig (mobiliari urbà).
Tan sols es permet l’ús d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per peus 
autoestables.
En aquest cas particular, les terrasses no podran muntar-se els dies de mercat.
f) Passeig. Tram: de Juan Carlos I.
En el tram de Juan Carlos I, les terrasses dels quioscs del passeig i les vinculades a establiments 
situats en els baixos de les edificacions del seu entorn immediat, es podran situar en el lateral  
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sud-oest del passeig de manera que quede lliure almenys una franja longitudinal d’ample igual a 
la meitat de la del passeig al llarg del mateix.
En tot cas, s’haurà de respectar la franja d’un metre d’ample a partir de l’alineació dels bancs  
del passeig (mobiliari urbà).
L’espai situat al final nord-oest del tram del Passeig de Juan Carlos I, el qual forma una plaça o 
eixamplament  desproveït  d’arbrat,  pot  ocupar-se  amb  terrasses  al  servei  dels  establiments  
hostalers  de  l’entorn  immediat  d’una  forma  més  lliure,  sempre  que  es  respecten  bandes 
perimetrals d’almenys 3.00 metres d’ample per a l’ús exclusiu dels vianants. També haurà de  
respectar  una zona delimitada per un semicercle de diàmetre igual  a l’ample del  Passeig el 
centre del qual estiga situat al final de l’eix longitudinal del mateix.
En  tots  els  casos,  tan  sols  es  permet  l’ús  d’ombrel·les  de  tipus  convencional  amb suports 
sustentats per peus autoestables.
g) Passeig. Tram: de Gregori Maians (exclòs el tram corresponent al Sector 15)
En el tram de Gregori Maians (exclòs el tram corresponent al Sector 15) les terrasses es podran 
situar en els laterals del passeig mitjançant una única línia de taules de 2.00 metres d’ample 
màxim quan es vinculen a establiments situats en els baixos de les edificacions del seu entorn 
immediat.
S’exceptuen les terrasses vinculades a quioscs existents les quals podran ocupar la meitat de 
l’ample del Passeig en aqueix punt.
En qualsevol cas, s’haurà de respectar una zona de pas lliure d’ocupació de longitud almenys 
igual a l’ample del mateix, en les zones de trobada d’ambdues tipologies d’ocupació del domini  
públic.
En tot cas, s’haurà de respectar la franja d’un metre d’ample a partir de l’alineació dels bancs  
del passeig (mobiliari urbà).
En  tots  els  casos,  tan  sols  es  permet  l’ús  d’ombrel·les  de  tipus  convencional  amb suports 
sustentats per peus autoestables.
h) Passeig. Tram: de Gregori Maians (corresponent al Sector 15).
En el tram de Gregori Maians (corresponent al Sector 15), les terrasses es podran situar en el  
lateral sud-oest del passeig de manera que quede lliure almenys una franja longitudinal d’ample 
igual a la meitat de la del passeig al llarg del mateix.
En qualsevol cas, s’haurà de respectar una zona de pas lliure d’ocupació de longitud almenys 
igual a l’ample del mateix, en la trobada amb la zona de jocs o parc infantil existent.
En tot cas, s’haurà de respectar la franja d’un metre d’ample a partir de l’alineació dels bancs  
del passeig (mobiliari urbà).
Tan sols es permet l’ús d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per peus 
autoestables.
i) Voreres comercials. Tram: de l’alcalde Juan Sancho.
En el tram de l’alcalde Juan Sancho, les terrasses de situaran obligatòriament sobre la vorera, a 
una distància de la vorada de 0.70 metres mitjançant una única línia de taules i cadires.
L’amplària de la terrassa no excedirà en cap cas de 2 metres.
S’haurà de deixar sempre en la vorera una banda lliure d’almenys 1.20 metres per al pas de 
vianants contigua a la façana de l’establiment, en atenció a la normativa d’accessibilitat en el 
medi urbà vigent.
Tan sols es permet l’ús d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per peus 
autoestables.
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Article desè. Obligacions del titular.
1. En cap cas es podrà autoritzar ni instal·lar terrasses en llocs que obstaculitzen:
- Els passos de vianants.
- El carril bici.
- Accessos a habitatges.
- Zones de càrrega i descàrrega.
- Guals.
- Eixides de locals de pública concurrència.
- Eixides d’emergència.
- En la calçada de carrers on hi haja aparcament alternatiu.
- En parades d’autobusos i  taxis,  en calçada i vorera confrontant (excepte amples de vorera 
suficients i compatibles).
- Zones que oculten total o parcialment o dificulten la visibilitat de la senyalització de trànsit.  
L’ocupació no produirà falta de visibilitat per a conductors.
- Zones que, segons el parer del Servei de Seguretat Vial de l’ajuntament, resulten conflictives  
per a la circulació del trànsit rodat.
- Aquells espais que l’ajuntament poguera decidir de forma discrecional i motivada, en funció  
de condicions urbanístiques, característiques estètiques, mediambientals, de trànsit, etc.
-  Aquelles  que,  segons  el  parer  del  Servei  de  Bombers,  convinga  preservar  per  motius  
d’emergències en cas d’incendis.
Es respectarà una distància suficient als diferents elements de mobiliari urbà, senyals de trànsit,  
bàculs d’enllumenat que garantisca la seua funció i que permeta les labors d’ús i manteniment.
No es podrà obstruir la via d’evacuació del local amb els elements de la terrassa, i s’haurà de  
deixar un espai diàfan de 1,20 d’amplària mínima, amidat des del centre de la porta del local,  
per a facilitar la seua ràpida evacuació en cas d’emergència.
2.  Haurà  de  col·locar  en  l’exterior  de  la  porta  de  l’establiment,  o  adossada  a  la  façana  i 
degudament protegida, l’autorització atorgada visible per als usuaris i veïns, i a la disposició 
dels funcionaris municipals i efectius de la Policia Local. En aquesta autorització constarà un 
plànol de la zona autoritzada, l’horari i les limitacions d’índole ambiental a les quals queda 
condicionada.
3. Diàriament es recolliran els elements de la terrassa, sense que puguen emmagatzemar-se en la  
via pública.  De manera excepcional,  l’ajuntament podrà autoritzar la permanència d’aquests 
elements  en  la  via  pública,  com  per  exemple,  -en  concret  dels  elements  per  a  la  seua  
delimitació-  quan  la  terrassa  se  situe  en  la  calçada  en  zona  d’aparcament  de  vehicles,  
precisament per a delimitar l’espai de la terrassa i no permetre l’aparcament de vehicles; en lloc 
annex als quioscs del passeig, en lloc que no moleste al trànsit per als vianants, motivat per la 
quantitat de mobiliari i per la falta d’espai per al seu emmagatzematge en el propi quiosc; quan 
per l’horari de funcionament de l’establiment la terrassa puga romandre en la via pública sense 
desmuntar-se durant un període de temps reduït a la nit- i la seua retirada diària puga provocar  
molèsties al veïnat, sempre que es prenguen les mesures oportunes perquè ningú puga romandre 
en la terrassa després del tancament del local i, qualsevol altre supòsit excepcional que puga 
estudiar-se.
4. Mantenir la zona ocupada amb la terrassa i de cadascun dels elements que la componen en 
perfecte estat de salubritat, neteja i ornat.
5. Desenvolupar l’activitat en els termes de la normativa d’espectacles, establiments públics i  
activitats recreatives i amb subjecció a aquestes normes.
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6. Deixar expedit i en perfecte estat el domini públic ocupat a la finalització del termini de  
vigència de l’autorització qualsevol que siga la seua causa d’extinció, així com, si escau, reposar 
el paviment o superfície i els desperfectes ocasionats a conseqüència de l’ocupació o activitat 
desenvolupada.
7. Si a qualsevol hora del dia un vehicle autoritzat o d’urgència tinguera necessitat de circular  
per la zona per als vianants i les taules ho dificultaren o impediren, el titular d’aquestes haurà de 
procedir amb tota rapidesa a la seua retirada amb la finalitat de facilitar la maniobra del vehicle.
8. Complir i fer complir que les operacions de apilament o retirada diària de taules i cadires es  
realitzen de manera que no provoquen sorolls, per estar prohibit el seu arrossegament.
9.  No  es  permet  la  instal·lació  de  terrasses  sobre  la  superfície  de  zones  enjardinades.  Els 
escossells i elements enjardinats existents en l’espai que s’instal·le la terrassa estaran totalment  
lliures i seran accessibles.
10. No s’autoritzarà en cap cas les actuacions en directe en les terrasses, la col·locació aparells 
reproductors d’imatge i/o so en la via pública, tals com equips de música, televisors, vídeos, o  
aparells de qualsevol altra índole (karaokes, etc.), altaveus o qualsevol difusor del so, així com 
no  emetre  so  cap  a  la  via  pública  per  cap  mitjà,  llevat  que,  excepcionalment,  s’autoritze 
expressament a través de decret de l’Alcaldia, la instal·lació de pantalles gegants i altres aparells  
reproductors d’imatge i/o so amb ocasió de la retransmissió d’esdeveniments esportius o d’altra 
índole de caràcter excepcional o singular i amb rellevància social.
Tampoc es permetrà la col·locació d’elements decoratius o ornamentals de qualsevol índole ni  
revestiments de sòls.
11. Queda prohibida la instal·lació exterior de màquines expenedores automàtiques, recreatives, 
de jocs d’atzar,  billars,  futbolins,  vitrines expositores,  aparells  infantils  o qualsevol  altra de  
característiques anàlogues.
Es permetrà la col·locació de plafons de menú i únicament per a aquesta finalitat, per a oferir un 
menú a un preu global, dins de la zona d’ocupació autoritzada per a la terrassa sempre que el 
plafó d’oferta de menú no puga anar penjat en la façana o en la zona que poguera existir de 
reculada o vestíbul on se situa la porta ordinària d’accés i eixida del local sempre que la seua  
situació en aquesta zona no supose un obstacle per a l’adequada utilització de l’accés i eixida de 
l’establiment.
12. Queda prohibit, per raons d’higiene, la instal·lació de plataformes elevades de fusta, alumini, 
acer o qualsevol altre material, al nivell de la vorera.
13. Es complirà tot l’indicat en normativa en matèria de promoció de l’accessibilitat i supressió 
de barreres arquitectòniques.
14. El titular de l’autorització haurà de disposar d’un contracte d’assegurança que incloga les 
contingències previstes  en l’article  18 de la  Llei  10/2010,  de 3 de desembre,  d’Espectacles  
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i  el  Capítol VI del Títol II del Decret 
52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la  
Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i 
Establiments  Públics  (és  a  dir,  que  cobrisca  la  responsabilitat  civil  pels  riscos  derivats  de 
l’explotació de l’activitat, a més del risc d’incendi així com possibles danys al públic assistent, a 
tercers i al personal que preste els seus serveis en l’establiment) de l’establiment principal que  
haurà  d’estendre  la  seua  cobertura  als  possibles  riscos  que  pogueren  derivar-se  del  
funcionament de la instal·lació.
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Article 11. Sol·licituds i documentació. Procediment per a la seua obtenció
1. Els titulars amb prèvia llicència d’obertura i posada en funcionament de l’establiment podran 
formular sol·licitud per qualsevol dels mitjans previstos en la legislació vigent, autorització que 
se  sol·licitarà  com a  norma general  en el  mes  de  desembre de l’any anterior  en el  cas  de 
sol·licitar ocupació anual i abans de l’1 de febrer per al cas d’ocupació de temporada, llevat dels 
establiments de nova obertura que ho podran sol·licitar,  després de l’obtenció de l’oportuna 
llicència, per a la resta de l’any natural pendent.
2. Podrà sol·licitar autorització per a la instal·lació d’una terrassa el titular de la llicència de  
l’establiment,  sent  preceptiu  que  dispose  de  la  de  funcionament  o  estiga  dins  del  supòsit 
establert  en  l’apartat  tercer  del  punt  2)  de  l’article  10  de  la  Llei  4/2003,  de  26  de  febrer,  
d’Espectacles  Públics,  Activitats  Recreatives  i  Establiments  Públics  (LEV),  o  siga,  que 
sol·licitada  la  llicència  de  funcionament  haja  transcorregut  el  termini  d’un  mes  des  de  la 
sol·licitud  i  l’ajuntament  no  haja  girat  la  visita  d’inspecció,  prèvia  comunicació  a 
l’administració municipal de l’inici de l’activitat en règim provisional, a la qual s’acompanyarà 
el document acreditatiu d’haver-se constituït la fiança en els termes que assenyala l’article 18 de  
la LEV.
3.  En  la  sol·licitud  d’autorització  s’indicarà  la  superfície  a  ocupar  expressada  en  metres 
quadrats, període de temps (anual o de temporada) i es presentarà acompanyada dels següents  
documents:
a) 2 plànols a escala en paper A4 o croquis fitat a mà alçada, que podrà ser realitzat pel mateix 
interessat, -sempre que s’indique de forma clara i exacta tota la informació sol·licitada-, que  
reculla:
- Línia de façana de l’establiment i si escau dels locals veïns.
- Vorera i calçada. Ample de vorera, distància als cantons.
- Elements existents en la via pública,  tals  com arbres,  semàfors,  papereres,  fanals,  armaris  
d’instal·lació referents a un servei públic, senyals de trànsit, contenidors d’escombraries, bancs,  
i qualssevol altres que permeten conèixer l’espai lliure existent per a compatibilitzar la resta 
d’usos permesos en la via pública amb la instal·lació pretesa.
-  Dimensions  de l’espai  a  ocupar  pel  conjunt  de taules  i  cadires  que  pretén  en  posició de 
prestació del servei a l’usuari, indicant longitud i amplària de l’ocupació. En qualsevol cas, tant 
la longitud com l’amplària s’indicarà per múltiples de mig metre.

- Indicació dels elements del mobiliari que es pretén instal·lar i memòria descriptiva de les seues  
característiques (materials, color, acabats), en cas de nova obertura del local o de renovació del 
mobiliari, podent exigir l’ajuntament que s’ajuste a models i colors concrets amb la finalitat  
d’establir  una homologació dels  elements  a  instal·lar  en  la  via  pública.  En el  cas  de voler  
instal·lar models diferents als proposats per l’ajuntament s’adjuntarà a la sol·licitud fotografia  
amb el color del model a instal·lar i els Serveis Tècnics Municipals informaran sobre la seua 
conveniència.
En el cas de fitar amb altres establiments d’hostaleria, i a l’efecte que les instal·lacions tinguen  
el menor impacte visual, es procurarà l’acord entre ells amb caràcter previ a la sol·licitud de 
l’autorització municipal. En el cas que no es produïsca l’acord, l’ajuntament podrà determinar 
com element a instal·lar, aquell que haguera proposat la majoria d’establiments afectats o que es  
considere més adequat a l’entorn.
L’ajuntament queda facultat per a exigir mobiliari de característiques especials, quan així ho 
requerisca l’entorn de l’espai públic en el qual s’instal·le.
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b) l’acreditació de l’existència de la corresponent pòlissa d’assegurança contractada per a cobrir 
la  responsabilitat  civil  de  l’establiment,  d’acord  amb l’establert  referent  a  això  en  aquesta 
mateixa ordenança, amb la indicació expressa de la data d’efectes de la pòlissa contractada i  
amb l’acreditació d’estar al dia en el pagament de les primes;
c) quan se sol·licite la instal·lació d’estufes o altres elements de calefacció, haurà de presentar-se  
marcat  CE  d’aquests  aparells  i  prova  de  conformitat  emesa  per  instal·lador  autoritzat  del  
compliment de la normativa establerta a aquest efecte;
d) justificant de pagament de la corresponent taxa, segons l’ordenança fiscal;
e)  Quan  es  pretenga  utilitzar  una  estructura  que  cobrisca  la  terrassa,  que  en  tot  cas  haurà 
d’adequar-se a l’indicat en la present ordenança, haurà d’aportar-se:
- Sol·licitud de llicència urbanística d’obres i instal·lacions, que incloga: Memòria descriptiva 
justificativa  del  compliment  de  la  present  ordenança,  plànols  d’emplaçament,  de  detall  i  
d’ordenació en els quals consten les dimensions dels seus mòduls, la seua relació amb la façana 
del local i l’entorn, així com una descripció exhaustiva del tipus d’ancoratge a utilitzar, indicant 
com queda  el  ferm amb l’estructura  muntada  i  desmuntada,  amb la  finalitat  de  valorar  les  
incidències  en  el  ferm.  També  haurà  d’indicar  les  possibles  canalitzacions  de  serveis  de  
subministrament  que  discórreguen  pel  subsòl  que  puguen  quedar  afectades,  així  com  les  
mesures correctores per no provocar cap trencament de conductes i/o avaries.
- Marcat CE dels mòduls.
- Certificat signat per tècnic competent acord a l’Annex III de la present ordenança. Aquest  
document  tindrà  una  validesa  de  quatre  anys,  i  s’haurà  de  renovar  a  la  seua  finalització. 
Procedeix indicar que en cas de desmuntatge-muntatge de l’estructura, haurien d’aportar nou 
certificat encara que no hagen transcorregut els quatre anys.
- Fiança o garantia determinada sobre la base dels metres d’ocupació lineal sol·licitats, amb la 
finalitat de cobrir qualsevol imprevist derivat de la instal·lació o desinstal·lació de la terrassa. La 
fiança es fixa a raó de 50 € per metre lineal.
4. La presentació de la sol·licitud no suposa l’autorització de la instal·lació.
No es permetrà cap instal·lació o ocupació de via pública sense la prèvia autorització municipal.
Les  ocupacions  contemplades  en  la  present  ordenança  queden sotmeses  al  pagament  de  la  
corresponent taxa per ocupació de via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal vigent.
5. En la tramitació de l’expedient es recaptarà entre altres informes:
- del departament municipal de Seguretat Vial: sobre la procedència o no d’aquesta autorització 
sobre la base de la seguretat tant dels vehicles com dels usuaris;
- del departament d’Activitats: sobre la vigència de la llicència per a l’exercici de l’activitat i de  
l’existència o no d’expedients sancionadors.
- de la Tresoreria Municipal: sobre l’existència o no de deutes pendents dels sol·licitants amb 
l’Ajuntament d’Oliva pel mateix concepte i d’anys anteriors.
- en cas d’optar per terrasses que comporten algun tipus d’ancoratge al paviment, serà necessari  
previ a la seua autorització, la concessió de llicència d’obra per part de l’àrea d’Ordenació del  
Territori.
6.  En el  cas d’aprofitaments ja autoritzats en anys anteriors,  el  mateix s’entendrà prorrogat  
automàticament amb la nova sol·licitud i la realització de l’ingrés corresponent, llevat que per 
resolució expressa es determine altra cosa.
L’Administració municipal manifestarà la seua voluntat contrària a la renovació en els següents 
supòsits:
a)  Quan  s’hagen  iniciat  procediments  dels  quals  es  desprenga  l’existència  de  molèsties  o 
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perjudicis derivats del funcionament de l’activitat principal o accessòria.
b) Quan s’haja apreciat un incompliment de les condicions de l’autorització o de la mateixa 
ordenança.
c) En els casos de falta de pagament de la taxa corresponent
d)  Quan  en  el  període  autoritzat  estiga  prevista  l’execució  d’actuacions  públiques  que 
modifiquen la realitat física existent en el moment de l’atorgament de l’autorització.

Article 12. Fiances.
1. La garantia o fiança que s’al·ludeix en l’article 11, haurà de ser dipositada amb caràcter previ 
al de l’atorgament de l’autorització d’instal·lació, davant la Tresoreria Municipal.
Aquesta garantia o fiança podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
1) En metàl·lic, o
2) Mitjançant aval bancari
Si  el  peticionari  no  prestara  la  fiança  o  garantia  assenyalada,  no  podrà  concedir-se-li 
l’autorització sol·licitada a aquest efecte.
La citada garantia o fiança respondrà:
a) De l’exacte compliment de les condicions assenyalades en la present Ordenança Municipal o 
en l’autorització concedida a aquest efecte, així com dels danys i perjudicis que puguen produir-
se al llarg del desenvolupament de l’activitat en la instal·lació que es tracte.
b)  De  les  penalitats  que  puguen  imposar-se  a  l’interessat  a  conseqüència  de  la  sanció 
administrativa que poguera recaure en funció del tipus de falta que es tracte.
c)  De  qualsevol  altra  responsabilitat  que  puga  incórrer  l’autoritzat,  tant  en  l’execució  i  
compliment d’ordres municipals com en relació a tercers.
2. Per al cas que es done la circumstància de fet que es tracte, dins dels supòsits anteriors que  
queda subjecta la garantia o fiança, l’Ajuntament d’Oliva procedirà, després de l’obertura del 
corresponent expedient i respectant en tot cas el principi d’audiència de l’interessat, a confiscar 
la garantia o fiança, bé siga de forma parcial o en la seua totalitat. En ambdós casos, l’interessat 
o autoritzat haurà de procedir immediatament (dins del termini màxim de cinc dies hàbils) a  
restituir el mateix import que finalment haja suposat la confiscació parcial o total, i si així no ho 
fes l’autorització concedida s’entendrà definitivament extingida.
3.  Extingit  el  termini  per al  qual  va  ser  concedida l’autorització (el  31 d’octubre per  a  les 
autoritzacions  temporals,  o  el  31  de  desembre  per  a  les  autoritzacions  anuals),  l’autoritzat  
sol·licitarà de l’Ajuntament d’Oliva que procedisca a la devolució de la garantia prestada, la  
qual serà retornada a l’interessat, si després de la corresponent visita d’inspecció, es comprova 
el perfecte estat de la superfície o paviment on s’haja situat la instal·lació autoritzada, i que tots  
els  elements  que  conformen  tal  instal·lació  i  inclusivament  la  seua  delimitació,  han  estat 
totalment desmuntats i retirats.

Article 13. Concessió d’autorització municipal.
1. A la vista de la documentació presentada en les sol·licituds i dels informes del departament 
municipal de Seguretat Vial, del departament tècnic municipal, del de Tresoreria Municipal i  
altres que s’estimen oportuns, i  prèvia deliberació de la Comissió Informativa corresponent, 
l’ajuntament atorgarà, si ho considera convenient, la corresponent autorització administrativa 
d’ocupació de via pública.
2. Concedida l’autorització es procedirà a senyalitzar els cantons del seu perímetre mitjançant el  
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pintat  en  el  paviment  de  bandes  blanques  de  0.05  metres  d’ample.  També  es  pintaran  les 
interseccions de les línies que delimiten la zona a ocupar, o bé amb qualsevol altre tipus de  
delimitació que senyalitze de forma visible l’ocupació.

Article 14. Drets del titular.
Tindrà  dret  a  ocupar  l’espai  autoritzat  i  a  exercir  l’activitat  amb  subjecció  als  termes  de 
l’autorització, de la llicència de funcionament del local que li  serveix de suport,  d’aquestes  
normes i altres que li resulten d’aplicació.

Article 15. Responsabilitat.
Els  titulars  de  la  instal·lació  seran  els  únics  responsables  dels  danys  que  amb  motiu  dels 
aprofitaments autoritzats per aquesta ordenança puguen ocasionar-se sobre les persones o coses, 
així  com dels  desperfectes  que puguen produir-se  en el  paviment  o instal·lacions de la  via  
pública, quedant subjecte el beneficiari de l’autorització al pagament de les despeses de la seua 
reconstrucció  o  reparació,  que  seran  en  tot  cas  independents  dels  drets  liquidats  pels 
aprofitaments.  Entre  altres  qüestions,  a  aquest  efecte  quedarà  subjecta  la  fiança  o  garantia  
dipositada.

Article 16. Horari.
1. El muntatge i funcionament de la terrassa no podrà iniciar-se abans de les 8 del matí.
L’horari màxim de funcionament de les terrasses serà fins a les 1.30 hores.
En el cas que la normativa autonòmica establerta a aquest efecte dels horaris de les activitats 
recreatives, habilite a l’ajuntament a ampliar de forma motivada l’horari de tancament durant  
l’època estival, l’horari màxim de funcionament de les terrasses s’ampliarà fins a les 2.30 hores.
En la corresponent autorització municipal es podrà reduir l’horari d’ús d’aquestes instal·lacions  
atenent a les circumstàncies d’índole sociològic, mediambiental o urbanístic que concórreguen o 
quan s’haja comprovat la transmissió de sorolls que origen molèsties als veïns pròxims ja que, 
en tot cas, l’autorització quedarà condicionada que en els habitatges o locals contigus o pròxims  
no es registren nivells sonors de recepció superiors als establerts en la normativa de sorolls que 
resulte aplicable i, en tot cas, la pràctica de qualsevol activitat que supose molèsties per als  
veïns. En aquest cas, la limitació d’horari es reflectirà en la corresponent autorització.
També podrà modificar-se l’horari inicialment autoritzat, previ tràmit d’audiència de l’interessat  
per  termini  de  10  dies,  podent  fins  i  tot  revocar-se  l’autorització  en  cas  d’incomplir-se  la  
condició de no transmetre’s als locals contigus majors nivells sonors que els permesos.
A l’hora establerta de tancament de l’establiment principal a la qual estiga vinculat la terrassa 
haurien d’haver-se retirat tots els elements de la via pública llevat dels elements utilitzats per a  
la seua delimitació, que es retiraran en extingir-se la llicència o tancament de l’establiment.
En  cas  de  disposar  de  terrassa  amb algun  tipus  d’ancoratge  al  paviment,  al  tancament  de 
l’establiment, els tendals i laterals hauran de quedar recollits, deixant tan sols l’estructura tipus  
porteria, sense cap tipus d’avanç. En cas d’extingir-se la llicència o tancament de l’establiment  
al qual estiga vinculada la terrassa, hauran de retirar l’estructura i deixar el ferm en perfectes  
condicions.

Article 17. Formes d’extinció de l’autorització:
1. En els casos propis derivats de la seua naturalesa de precari.
2. En tot cas en finalitzar el termini màxim pel qual s’atorga l’autorització.
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3. Per cessament de l’activitat del local.
4. Quan la Llicència Municipal d’Obertura i/o posada en funcionament del local del qual depèn 
s’hagués extingit  per  qualsevol  causa,  es  trobara  suspesa o es trobara privada d’efectes per 
qualsevol circumstància.
5. Quan intervinga incompliment de qualssevol de les condicions regulades en aquestes normes.
6. Si existeixen problemes en relació amb l’autorització per queixes raonades dels veïns o a  
petició motivada dels serveis municipals, o altres circumstàncies d’interès general (com puga 
ser l’ordenació del trànsit, etc.) l’ajuntament es reserva el dret de revocar aquesta autorització,  
prèvia audiència de l’interessat.

Article 18. Infraccions i sancions.
1. Les infraccions als preceptes regulats en la present ordenança es tipificaran com lleus, greus o 
molt greus dins el corresponent expedient sancionador, i a l’efecte constituiran:
a) infracció lleu:
1. La manca de neteja o decència de les instal·lacions durant l’horari d’ús de les mateixes quan 
això no constituïsca infracció greu.
2. L’ocupació superior a l’autoritzada quan s’excedisca en un 10% o 20% de la superfície total  
efectivament autoritzada.
3. No tenir exposada en lloc visible l’autorització de l’ocupació.
4. No deixar neta la zona autoritzada en acabar la jornada laboral.
b) infracció greu:
1.  L’emmagatzematge o apilament en la via pública de productes o materials  objecte de la  
instal·lació.
2. L’ocupació superior a l’autoritzada quan excedisca entre el 20% i el 50% de la superfície 
total efectivament autoritzada.
3. L’ocupació o aprofitament fora de l’horari establert en l’autorització.
4. La instal·lació en lloc distint a l’autoritzat.
5. La no conservació de la zona ocupada en perfecte estat de salubritat, neteja o ornat, quan siga  
amb caràcter greu o reiterat.
6. La col·locació d’elements que impedisquen o dificulten l’accés a edificis, locals comercials o 
de serveis, pas de vianants degudament senyalitzats, eixides d’emergència i entrades de vehicles 
autoritzades per l’ajuntament, així com la visibilitat dels senyals de circulació.
7. L’ocupació de les boques de reg, els hidrants, registres de clavegueram, parades de transport  
públic,  centres  de  transformació  i  arquetes  de  registre  dels  serveis  públics  de  manera  que 
impedisquen la seua utilització immediata pels serveis públics.
8. La col·locació de mitjans reproductors d’imatge i/o so, excepte en el cas d’esdeveniments i  
amb autorització municipal prèvia.
9. La col·locació d’elements decoratius o ornamentals de qualsevol índole o revestiment de sòls.
10. L’incompliment de les ordres emanades per l’ajuntament tendents a corregir deficiències 
observades en les instal·lacions.
11. La producció de molèsties acreditades als veïns o transeünts derivades del funcionament de 
la instal·lació.
12. L’incompliment de l’obligació de retirar o recollir i  apilar el mobiliari  de la terrassa en  
finalitzar el seu horari de funcionament.
13. La reincidència en la comissió de faltes lleus.
c) infracció molt greu:
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1. La manca de l’assegurança obligatòria.
2. L’ocupació del domini públic amb qualsevol dels elements expressament prohibits (màquines 
expenedores automàtiques, recreatives, de jocs d’atzar, billars, futbolins, vitrines expositores,  
aparells infantils, o qualsevol altra de característiques anàlogues.
3. L’ocupació del domini públic amb una extensió superior a l’autoritzada, quan excedisca del 
50% de l’efectivament autoritzada.
4. La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent autorització o en un  
període no autoritzat.
5. La reincidència en la comissió de faltes greus quan d’això es derive una pertorbació rellevant  
de la convivència que afecte de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l’exercici  
de  drets  legítims  d’altres  persones,  al  normal  desenvolupament  d’activitats  de  tota  classe 
conformes amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornats públics.
6. Negar l’accés a l’establiment o recinte als agents de l’autoritat o funcionaris inspectors que es 
troben en l’exercici  del  seu càrrec,  així  com la  negativa a col·laborar amb els  mateixos en  
l’exercici de les seues funcions.
2. Sancions:
a) les infraccions per faltes lleus seran sancionades amb prevenció, multa de fins a 750 euros i/o 
suspensió de l’autorització fins a un mes.
b) Per faltes greus: multa de 751 a 1.500 euros i/o suspensió de l’autorització fins a tres mesos.
c) Per faltes molt greus: multa de 1.501 a 3.000 euros i/o suspensió de l’autorització de fins a sis 
mesos.
3. La reincidència en la comissió d’una falta molt greu podrà suposar addicionalment a la multa, 
la revocació definitiva de l’autorització o la impossibilitat d’obtenir-la en el terme municipal 
d’Oliva.
4.  Les  responsabilitats  administratives  que  resulten  del  procediment  sancionador  seran 
compatibles amb l’exigència de l’infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat  
originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats.

Article 19. Potestats administratives i mesures cautelars.
1.  Sense  perjudici  del  règim  sancionador  i  de  l’exercici  d’altres  potestats  reconegudes  en 
l’ordenament jurídic, l’ajuntament exercitarà la seua potestat de recuperació d’ofici, tant per a 
garantir  l’efectivitat  de  l’extinció  de  l’autorització  demanial  com  en  els  casos  de  manca 
d’autorització.
Les ordres de desmuntatge o retirada d’elements en qüestió, les hauran complir els titulars en el  
termini màxim fixat en la corresponent resolució, transcorregut el qual, prèvia prevenció pels 
serveis municipals, podrà procedir-se a retirar aquests elements que quedaran dipositats en els  
magatzems municipals, sent de càrrec del titular les despeses que originen.
2. No obstant això, podran ser retirats els elements instal·lats, de forma cautelar i immediata,  
amb previ avís llevat del supòsit a), corrent igualment per compte del titular responsable, si  
escau, les despeses d’execució subsidiària, transport i emmagatzematge, sense perjudici de les  
responsabilitats que poguera correspondre-li, si concorre alguna de les següents circumstàncies:
a) Quan la instal·lació de l’element resulte anònima.
b)  Quan  segons  el  parer  dels  Serveis  Tècnics  Municipals  o  de  la  Policia  Local,  l’element 
oferisca  perill  per  als  vianants  o  al  trànsit  rodat,  bé  per  la  seua  situació,  per  les  seues  
característiques o per la seua deficient instal·lació.
c) Quan s’incomplisquen les prohibicions contingudes en la present ordenança.
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Article 20. Exempció de la prohibició de consum de begudes alcohòliques en les terrasses.
En principi,  la  prohibició general  establerta en l’article 18.4.  lletra e)  del  Decret  Legislatiu 
1/2003, d’1 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius de venda, subministrament i consum de 
begudes  alcohòliques  en  la  via  pública,  quedarà  sense  efecte  quan  el  consum de  begudes 
alcohòliques tinga lloc en les terrasses de taules i cadires regulades en aquesta ordenança, però,  
en la corresponent autorització municipal es podrà prohibir el consum de begudes alcohòliques 
en les terrasses en les quals el seu consum puga suposar molèsties per als veïns. En aquest cas, 
la prohibició de consum d’alcohol en la terrassa haurà de reflectir-se en l’autorització.
També podrà prohibir-se el consum d’alcohol inicialment autoritzat, previ tràmit d’audiència de 
l’interessat per termini de 10 dies, quan s’acredite que el seu consum suposa molèsties per als  
veïns.
Si escau, es podrà prohibir que el consum de begudes alcohòliques es realitze en envasos de  
vidre o en llaunes.

Article 21. Dret d’admissió.
L’accés a les terrasses serà lliure, sense perjudici que el titular de l’establiment puga establir  
condicions particulars d’admissió (dret d’admissió) de conformitat amb el disposat en el Decret 
197/2008,  de  5 de  desembre,  del  Consell,  pel  qual  es  regula  el  dret,  la  reserva  i  el  servei 
d’admissió en els establiments públics destinats a la realització d’espectacles públics i activitats 
recreatives, o norma que el substituïsca, que en tot cas haurien de ser, objectives, públiques i  
aplicades per igual a tots els usuaris, per a això haurà de sol·licitar-se l’aprovació i visat de les 
mateixes a l’òrgan competent de la Generalitat, acompanyant a la seua petició còpia exacta del  
cartell en què aquestes s’indiquen, de manera que, mentre no siguen autoritzades i visades per  
l’òrgan competent de la Generalitat, no produiran cap algun.

DISPOSICIÓ FINAL
La present norma de caràcter reglamentari entrarà en vigor als quinze dies hàbils següents a la 
seua publicació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l’anterior ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic amb 
terrasses de taules i cadires i altres ocupacions vinculades a establiments mercantils, publicada  
en el BOP núm. 266, de 9 de novembre de 2010.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els tipus d’estructures existents per l’ocupació de la via publica en terrasses de taules, cadires i  
altres  ocupacions  vinculades  a  establiments  hostalers,  que  disposen  d’autorització  amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la present ordenança, es podran mantenir durant un termini  
màxim i transitori de deu anys, a comptar des de l’entrada en vigor del present text normatiu.
No obstant això, si a conseqüència de la realització d’obres o per qualsevol motiu que supose 
una  actuació  d’interès  públic  o  d’interès  general,  les  estructures  existents  han  de  ser 
desmuntades, quedarà sense efecte l’indicat  en l’anterior paràgraf.  A causa de l’indicat  i  en 
aquest supòsit, els titulars d’autoritzacions per a l’ocupació de la via publica afectats, hauran  
d’adaptar el tipus d’estructura en terrasses de taules i cadires a la normativa continguda en la 
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present ordenança.

ANNEX I – TERRASSES EN VORERA O CALÇADA
Ocupació amb terrasses en calçada, sobre zona d’ús aparcament, enfront de l’establiment.
Tan sols es permetran terrasses a base de porteries ancorades al paviment en calçades, i només 
en el cas que disposen d’una vorera menor de 4 metres i si escau, el titular ho preferisca al cas 
particular de voreres majors o igual a 2.8 metres. (Article 7.b.). En el cas de voreres majors o  
iguals a 4 metres no es permet la ubicació de terrasses en la calçada. S’exclou d’aquesta norma 
les  terrasses  en  sòl  privat  de  l’Avinguda  del  Mar  Mediterrani  i  de  la  Plaça  d’Europa,  que 
s’acolliran al descrit en l’article 9.

Ocupació en voreres majors de 4 metres.
Tan sols es permet l’ús d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per peus 
autoestables.
Ocupació: Si la vorera és ≥ 4 metres. Es pot disposar d’una única línia de taules i cadires amb 
una amplària màxima de 2 metres.
Ocupació: Si la vorera és ≥ 6 metres. Es pot disposar de dues línies de taules i cadires amb una 
amplària màxima de 4 metres.

Cas particular: Ocupació en voreres menors de 4 metres
Sense possibilitat  de disposar d’ombrel·les de tipus convencional amb suports sustentats per 
peus autoestables ni de terrasses cobertes amb elements ancorats al paviment.”

Segon.- Sotmetre l’ordenança al·ludida a informació pública i audiència als interessats 
per  un  termini  de  trenta  (30)  dies  hàbils  per  a  la  presentació  de  reclamacions  i 
suggeriments, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, sense 
perjudici que s’expose també aquest anunci en el tauler d’Edictes municipal.

Tercer.-  En el supòsit que es produesquen reclamacions dins del termini anteriorment 
indicat, es resoldran per acord del Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió 
Informativa  de  Foment  Econòmic.  Si  no  se’n  produïren,  l’acord  d’aprovació  inicial 
esdevindrà automàticament elevat a definitiu.

Quart.  Una vegada aprovat definitivament, s’haurà de procedir a la publicació en el 
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  València  del  text  íntegre  d’aquesta  ordenança 
municipal.

ONZE.  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  PGOU.  NORMATIVA  HOTELERA. 
ESTUDI D’AL·LEGACIONS.

D'ordre de la Presidència, el secretari acctal procedeix a llegir el dictamen emés per la 
Comissió Municipal Informativa d'Ordenació del Territori, en reunió que va tindre lloc 
el dia 19 de setembre de 2012, i el tenor literal del qual és el següent:
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“Vist novament l’expedient que s'instrueix per a la rectificació de la modificació puntual del 
PGOU,  consistent  a  addicionar  una  normativa  específica  per  a  l'ús  hoteler,  instrumentant 
mesures administratives de foment i promoció de la implantació i funcionament d'aquest tipus  
d'activitats  mitjançant  l'aplicació  de  mesures  i  actuacions  d'índole  urbanístic  constructiu  i 
d'índole o naturalesa tributària.

RESULTANT, que la proposta de rectificació va ser admesa a tràmit segons el dictamen previ 
emés per la Comissió Informativa d'Urbanisme en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 27 
d'octubre de 2011.

RESULTANT, que la proposta es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci aparegut 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 6654, de 18 de novembre de 2011.

RESULTANT,  que  dins  del  període  d'informació  pública  s'han  presentat  les  al·legacions 
següents:
Al·legació 1ª.- Presentada per l'Associació de càmpings d'Oliva, de data 13 de desembre de 
2011
Al·legació 2ª.- Presentada per Construccions Hispano Germanas, SA, de data 9 de desembre de 
2011
Al·legació 3ª.- Presentada per D. Jose Just Monzó, de data 15 de desembre de 2011
Al·legació 4ª.- Presentada per D. Miguel i Dª Elvira Just Pérez, de data 15 de desembre de 2011
Al·legació 5ª.- Presentada per Miguel Calatayud i José Just, SL, de data 15 de desembre de 2011
Al·legació 6ª.- Presentada per l'Associació de Promotors i Constructors d'Oliva, de data 16 de 
desembre de 2011
Al·legació 7ª.- Presentada per l'Associació d'Hostaleria Gastroliva, de data 19 de desembre de 
2011
Al·legació 8ª.- Presentada per D. Juan Fuster Piera i Dª Mª Pilar Just Escrivá, de data 19 de 
desembre de 2011.

CONSIDERANT, que sobre les al·legacions presentades es va emetre, el 13 de març de 2012, 
informe per l'arquitecte municipal, l'extracte del qual és del tenor literal següent:

“AL·LEGACIONS PRESENTADES:
-  Pepe  Frasquet  Vidal  (73.911.920-V)  en  representació  d'Associació  de  Càmpings  d'Oliva.  (registre 
entrada general 13 de desembre de 2011).
Tots  els  càmpings  d'Oliva  estan  emplaçats  en  primera  línia  de  platja,  desenvolupant  una  activitat 
compatible amb l'ús hoteler.
El fet que aquesta normativa específica no puga aplicar-se en la franja de 200 metres terra endins a partir  
de la  Línia Marítima Terrestre  crea  greuge comparatiu  i  és  una competència deslleial  respecte  d'una 
empreses que vénen desenvolupant una activitat turística fonamental en aquest municipi, ja que davant la 
impossibilitat de millorar les seues instal·lacions actuals es veurien seriosament perjudicats.
Proposen que aquesta normativa específica puga aplicar-se també en la franja de 200 metres terra endins a 
partir de la Línia Marítima Terrestre. O que, almenys, la normativa específica per a ús hoteler no excloga  
als actuals càmpings i instal·lacions de caràcter hoteler/hostaler existents en l'actualitat. 
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-  José  Luis  Pascual  García  del  Real  (22.508.910-I)  en  representació  de  Construcciones  Hispano 
Germanas, SA. (A-03.032.182) (registre entrada general 9 de desembre de 2011).
Construcciones Hispano Germanas, SA és propietària d'un hotel, amb una edat aproximada de 20 anys, 
obert  al públic i en ple funcionament des de llavors.  La capacitat  de les seues dotacions (restaurant,  
salons...) és insuficient respecte a la seua capacitat residencial, amb greu problema per al servei propi de 
l'hotel, per la qual cosa necessiten ampliar aquestes zones de serveis.
Trobant-se dins de la franja de 200 metres terra endins a partir de la Línia Marítima Terrestre, actualment 
no poden aprofitar els avantatges que ofereix aquesta normativa específica per a l'ús hoteler. 

Proposen una nova redacció de l'art. 368 perquè aquesta normativa específica puga aplicar-se també en la  
franja de 200 metres terra endins a partir de la Línia Marítima Terrestre. No es permetria, en aquesta  
franja, augment quant al nombre d'altures previstes per la normativa aplicable amb caràcter general. 
En una segona al·legació (realitzada en escrit independent presentat per registre d'entrada en la mateixa 
data que l'anterior) sol·licita que es puga aplicar aquesta mateixa normativa especial a altres edificis amb 
usos  similars,  tals  com  residències  de  tercera  edat,  geriàtrics,  habitatges  tutelats,  etc.  de  caràcter  
assistencial.

- José Just Monzó (19.932.479-N) actuant en nom propi (registre entrada general  15 de desembre de 
2011).
-  Miguel  Just  Pérez  (19.994.000-P)  i  Maria  Elvira  Just  Pérez  (20.008.178-H)  en  representació  de 
Construcciones Just SA. (A-46.074.647) (registre entrada general 15 de desembre de 2011).
- José Just Monzó (19.932.479-N) i Miguel Calatayud Tomás (73.909.363-J) en representació de Miguel 
Calatayud i José Just SL. (B-97.056.790) (registre entrada general 15 de desembre de 2011).
Aquestes tres al·legacions convenen que:
El fet que aquesta normativa específica no puga aplicar-se en la franja de 200 metres terra endins a partir  
de la Línia Marítima Terrestre crea greuge comparatiu i és discriminatori, doncs tots els propietaris de  
parcel·les han contribuït d'igual manera al repartiment de càrregues d'una urbanització i són tractats de  
manera desigual.
D'altra  banda,  si  la finalitat  d'aquesta normativa específica  és  la  de promoure i  fomentar  el  turisme,  
sembla il·lògic que excloga precisament la zona en què més hauria de desenvolupar-se la construcció 
d'establiments hotelers.
Proposen que aquesta normativa específica puga aplicar-se també en la franja de 200 metres terra endins a 
partir de la Línia Marítima Terrestre. Els sembla correcte que no es permeta, en aquesta franja, augment  
quant al nombre d'altures previstes per al normativa aplicable amb caràcter general.
Igualment proposen que el nivell de la rasant, en comptes de situar-se a 3.25 m sobre el nivell de la 
vorera, com prescriu la normativa específica per a ús hoteler per a la tipologia d'edificació aïllada, ho faça  
a 1.50 m, aconseguint una homogeneïtzació quant a altures d'edificació, en aqueixa zona pròxima al mar.
 
- Vicente Barreres Martínez (73.906.959-R) en representació de l'Associació de Promotors i Constructors  
d'Oliva APCO. (registre entrada general 16 de desembre de 2011). 
Oliva  disposa  d’un  gran  potencial  turístic  i,  sota  l'actual  conjuntura  econòmica,  previsiblement  serà 
precisament aquest sector qui genere la més important font d'ingressos en els pròxims anys. 
Encara que existeix una infraestructura de càmping i un parc d'apartaments privats destinats a lloguer  
turístic important, existeix un dèficit clamorós de places hoteleres en la platja d'Oliva. 
La zona més atractiva de la platja d'Oliva, des del punt de vista turístic, és la més pròxima al mar, amb un  
extraordinari arenal de 9 km de longitud.
Proposen una nova redacció d'aquesta normativa específica, perquè puga aplicar-se també en la franja de 
200 metres terra endins a partir de la Línia Marítima Terrestre, tant en tipologia d'edificació aïllada com 
entre mitgeres.
Per a evitar un augment en la visualització de l'edificació des de l'arenal i el mar, no s'hauria de permetre,  
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en aquesta franja, augment quant al nombre d'altures previstes per la normativa aplicable amb caràcter  
general, i el nivell de la rasant, en comptes de situar-se a 3.25 m sobre el nivell de la vorera, com prescriu 
la normativa específica per a ús hoteler per a la tipologia d'edificació aïllada, ho hauria de fer a 1.50 m.
Ha de matisar-se que  l'afecció  a  l'ús  hoteler  per  a  tota  la  vida amb constància  en el  Registre  de la 
Propietat, així com la possible desafecció a partir dels 20 anys amb caràcter excepcional i discrecional per 
part de l'Ajuntament, tinga lloc quan l'hotel s'haja acollit a algun dels beneficis que aquesta normativa 
específica per a ús hoteler contempla i no quan s'haja construït conformement a la normativa urbanística 
general. 
El  concepte  “semisòtan”  que  es  refereix  aquesta  normativa  específica,  s'adequa  més  a  la  realitat 
construïda que el concepte “soterrani” (aquest últim concepte és l'únic que contempla la Normativa del 
Pla General d'Ordenació Urbana). Per a deixar coherent l'articulat d'aquesta normativa específica de l'ús 
hoteler, el concepte “semisòtan” haguera de preveure's igualment en les NNUU del PGOU d'Oliva.
 
-  Francisco  Oltra  Llorens  (19.974.630-G)  en  representació  de  l'Associació  d'Hostaleria  Gastroliva. 
(registre entrada general 19 de desembre de 2011).
El fet que aquesta normativa específica no puga aplicar-se en la franja de 200 metres terra endins a partir  
de la Línia Marítima Terrestre crea greuge comparatiu i és una competència deslleial respecte d'unes  
empreses  que  vénen  desenvolupant  una  activitat  turística  fonamental  en  aquest  municipi.  Davant  la 
impossibilitat de millorar les seues instal·lacions actuals es veurien seriosament perjudicades.
Proposen que aquesta normativa específica puga aplicar-se també en la franja de 200 metres terra endins a 
partir de la Línia Marítima Terrestre. O que, almenys, la normativa específica per a ús hoteler no excloga  
a les actuals instal·lacions de caràcter hoteler/hostaler existents en l'actualitat.

-  Juan  Fuster  Piera  (73.899.869-Q),  propietari  del  restaurant  Soqueta  i  Maria  Pilar  Just  Escrivà 
(73.902.808-I), propietària del restaurant La Sota. (registre entrada general 19 de desembre de 2011).
La gran majoria d'establiments d'Oliva el principal eix de negoci dels quals es basa en l'hostaleria lligada 
al vessant hoteler (restaurants, bars i establiments de càmping) estan emplaçats en primera línia de platja i 
les seues més directes zones d'influència.
El fet que aquesta normativa específica no puga aplicar-se en la franja de 200 metres terra endins a partir  
de la Línia Marítima Terrestre crea greuge comparatiu i és una competència deslleial en l'àmbit de la 
restauració  (restaurant,  bars...)  així  com  dels  edificis  per  a  allotjament  temporal  (hotels,  pensions  i 
hostals).  Tots  ells,  davant  la  impossibilitat  de  millorar  les  seues  instal·lacions  actuals  es  veurien 
seriosament perjudicats.
Proposen que també puga aplicar-se aquesta normativa específica per a ús hoteler en la franja de 200 
metres terra endins a partir de la Línia Marítima Terrestre, tant en tipologia d'edificació aïllada com entre  
mitgeres.
 
RESPOSTA.- 
La totalitat de les al·legacions sol·liciten que puga aplicar-se aquesta normativa específica per a ús hoteler 
en  la  franja  de  200  metres  terra  endins  a  partir  de  la  Línia  Marítima  Terrestre,  tant  en  tipologia 
d'edificació aïllada com entre mitgeres.
Per a aqueixa mateixa franja, algunes de les al·legacions assenyalen la conveniència de no permetre més 
plantes que les estrictament imposades per la normativa aplicable en el cas general i fins i tot fixen una 
cota de 1.50 metres a partir de la rasant de la vorera per al plànol de referència que determina el còmput 
del nombre de plantes i de l'altura de cornisa. Tot això amb la finalitat de no alterar la silueta de l'edificat,  
ja siga des de l'arena de la platja o des de la pròpia mar oberta, ni alterar l'homogeneïtat d'altures en 
aquesta zona.
Per  part  del  tècnic  que  subscriu  la  present  resposta  a  les  al·legacions  no  existeix  inconvenient  que  
s'accepten tals demandes. En cas d'acceptar-se el fet que puga aplicar-se aquesta normativa específica per 
a  ús  hoteler  en la  franja  de 200 metres  terra endins a  partir  de la  Línia Marítima Terrestre  (tant  en 
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tipologia d'edificació aïllada com entre mitgeres), considere necessari que es considere la conveniència de 
no permetre més plantes que les estrictament imposades per la normativa aplicable en el cas general i que 
es fixe una cota de 1.50 metres (en lloc de la cota 3.25 m) a partir de la rasant de la vorera per al plànol de  
referència que determina el còmput del nombre de plantes i de l'altura de cornisa.
Respecte  a  la  possibilitat  d'aplicar  aquesta  normativa  específica  per  a  ús  hoteler  en  edificis  d'usos 
assistencials  (residències  de  la  tercera  edat,  geriàtrics,  habitatges  tutelats,  centres  de  rehabilitació 
sanitària...), per part del tècnic que subscriu la present resposta a les al·legacions, no existeix inconvenient  
que s'accepte tal demanda. En tal cas, el canvi d'ús en uns altres d'interès social (article 370. Normes 
Comunes) no necessitaria esperar que transcorregueren més de vint anys, des de la data de concessió de la 
llicència d'activitat, justificació motivada o consideració per part de l'Ajuntament, sinó que en qualsevol 
moment seria possible. 

Pot acceptar-se la proposta consistent a especificar, en l'article 370 “Normes Comuns” punts 1 i 2, que la 
càrrega registral solament ha d'aplicar-se als edificis hotelers que realment s'acullen a aquesta normativa 
específica.

CONSIDERACIONS.-
A més,  i  com a  conseqüència  d'una  reflexió  més  profunda  conseqüència  directa  de  les  al·legacions 
plantejades, considere necessària la distinció de la tipologia entre mitgeres en dues noves categories en  
funció  de  com  es  concrete  l'aprofitament  sobre  les  parcel·les:  per  nombre  de  plantes  i  profunditat  
edificable o per edificabilitat.”

RESULTANT, que com a conseqüència d'haver-se produït una modificació substancial en la 
redacció original  de  la  modificació proposada,  es va sotmetre  a un nou tràmit  d'informació 
pública mitjançant anunci aparegut en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 6758,  
de 20 d'abril de 2012.

RESULTANT, que dins d'aquest segon període d'informació pública s'ha presentat la següent 
al·legació:

Al·legació 1ª.- Presentada per D. Juan Fuster Piera, de data 21 de maig de 2012.

CONSIDERANT, que sobre l'al·legació presentada es va emetre, el 20 de juny de 2012, informe 
per l'arquitecte Municipal, l'extracte del qual és del tenor literal següent:

“AL·LEGACIÓ PRESENTADA: Juan Fuster Piera (73.899.869-Q), propietari del restaurant Soqueta 
(registre entrada general núm. 5649, de 21 de maig de 2012 i registre d'urbanisme núm. 583, de 22 de 
maig de 2012).
-  La normativa és  d'aplicació  de manera  exclusiva a edificacions  que  es  destinen íntegrament  a  l'ús 
hoteler, impossibilitant als menuts hostalers a complementar la seua activitat principal amb aquest ús.
- No entén la distinció realitzada en l'article 368 1.a) mitjançant la qual, en la franja de 200 metres terra  
endins a partir de la Línia Marítima Terrestre, no es permet incrementar el nombre màxim de plantes  
permès amb caràcter general. Tampoc la que es dóna en l'article 368 1.d) situant el plànol de referència de  
la rasant en una cota inferior a l'establerta més enllà d'aqueixa franja.
-  Considera  que  s'ha  d'incrementar  la  no  computabilitat  de  les  terrasses  cobertes  i  sense  tancament  
perimetral, passant del 30% al 50% de l'edificabilitat computable total, realment consumida.

RESPOSTA.- 
- En efecte, la normativa és d'aplicació de manera exclusiva a edificacions que es destinen íntegrament a  
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l'ús hoteler.
- En la franja de 200 m terra endins a partir de la Línia Marítima Terrestre, tant en tipologia d'edificació  
aïllada com entre mitgeres,  es convé no permetre  més plantes que les estrictament  imposades per  la 
normativa aplicable en el cas general, així com la fixació d'una cota de 1.50 metres (en lloc de 3.25 m) a 
partir de la rasant de la vorera per a definir el plànol de referència que determina el còmput del nombre de 
plantes i de l'altura de cornisa. La finalitat d'aquesta reducció de cota és la d'alterar el menys possible la  
silueta de l'edificat (la línia del cel) en aqueixa zona més pròxima al mar, ja siga des de l'arena de la platja  
o des de la pròpia mar oberta, respectant l'homogeneïtat d'altures.
De fet, algunes de les al·legacions que es van fer a la primera proposta de modificació de la normativa  
hotelera  on  sol·licitaven  la  inclusió  d'aquesta  zona  pròxima  al  mar  en  l'àmbit  d'aplicació  d'aquesta  
normativa,  ja  van  proposar  la  presa  en  consideració  d'aquestes  mesures,  entenent  que  era  necessari  
prendre-les amb vista a preservar l'equilibri i homogeneïtat volumètrica que aquesta zona presenta en 
l'actualitat.
- La sol·licitud d'un increment del percentatge de terrasses cobertes i sense tancament perimetral que no 
computen fins al 50% de l'edificabilitat computable total realment consumida, només pot entendre's si es 
pensa en termes de terrasses  per  a  l'hostaleria  i  no com terrasses  vinculades  a habitacions dormitori 
pròpies  d'un  hotel.  De  fet,  les  terrasses  cobertes  vinculades  a  usos  complementaris  de  l'hoteler  no 
computaran en absolut perquè estaran situades a nivell de carrer, on es beneficiaran de la consideració de 
planta soterrani no computable.” 

CONSIDERANT, que en la tramitació del present expedient s'han seguit les formalitats legals 
previstes en els articles 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, en relació amb el 223 del 
Decret 67/2006, de 12 de maig, i vists els informes tècnics emesos, la Comissió Informativa 
d'Ordenació del Territori, per majoria dels seus membres, l'abstenció del Sr. Peiró Sanchis (P.  
Oliva) i  el  vot en contra del Sr.  Sánchez Gámez (PP), la dictamina FAVORABLEMENT, i 
eleva al Ple de l'Ajuntament la següent PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Estimar les al·legacions relatives a l'aplicabilitat d'aquesta normativa en la franja de 
200 metres terra endins a partir de la Línia Marítima Terrestre sense permetre més plantes que 
les estrictament imposades per la normativa aplicable en el cas general i fixant-se una cota de 
1.50 metres (en lloc  de la  cota 3.25 m) a  partir  de  la rasant  de la vorera per  al  plànol  de  
referència que determina el còmput del nombre de plantes i de l'altura de cornisa.

SEGON.- Desestimar la resta d'al·legacions, pels motius que figuren en els informes tècnics 
emesos en data 13 de març i 20 de juny de 2012.

TERCER.- Aprovar  la  modificació  puntual  del  Pla  General  d'Ordenació  Urbana  d'Oliva, 
consistent a addicionar una Normativa específica per a l'ús Hoteler amb la següent redacció:

“TÍTOL VI. RÈGIMS ESPECIALS.

ARTICLE 367. DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ.
1.- La present normativa addicional, modificativa de la Normativa del vigent Pla General, serà aplicable, 
únicament i exclusivament, a l’ús hoteler, entenent per tal:
a) Aquelles construccions i instal·lacions afectades expressament el dit ús i que es destinen exclusivament 
a l’allotjament turístic temporal.
b)  Les  dites  construccions  constituiran  l’objecte  d’una  explotació  mercantil  autoritzada 
administrativament i emparada per les corresponents llicències per al seu funcionament.
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c) Amb caràcter general, serà aplicable a aquelles edificacions i instal·lacions previstes en l’article 2n del  
Decret 153/1993 de 17 d’agost de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme i en l’article 2 del Decret  
91/2009 de 3 de juliol, sempre que es tracte de bloc de vivendes turístiques que comprenga la totalitat 
d’un edifici integrat per apartaments o que complint amb els requisits i serveis addicionals regulats per tal  
norma puguen qualificar-se com apartotel, amb exclusió expressa de la resta de modalitats de blocs de  
vivendes turístiques i els conjunts turístics.
Les edificacions i instal·lacions destinades a allotjament turístic rural interior, campaments de turisme, 
motels, pensions, residències d’estudiants, colònies de vacacions, residències de tercera edat i geriàtrics, 
residències de naturalesa sanitària, balnearis, etc. es regularan per la normativa general del Pla General i  
la normativa autonòmica o estatal que els resulte aplicable, quedant excloses de l’aplicació de la present 
normativa, sense perjudici que tals edificacions i usos, o algunes d’elles, puguen ser objecte d’algun tipus 
de mesura de benefici de caràcter tributari sempre que es contemple amb tal caràcter en la corresponent 
Ordenança  Fiscal  Municipal,  en  allò  que  afecta  el  règim  de  l’obtenció  de  llicències  per  a  obres  i  
l’activitat.
La present Normativa és aplicable en sòl urbà, per a cada una de les tipologies edificatòries, en qualsevol 
àmbit on així ho permeta l’ordenació urbanística, amb caràcter preferent i obligatori quan ja existisca 
normativa específica  per  a  l’ús  hoteler  i  amb caràcter  potestatiu  quan no;  amb independència  de les  
Normatives Sectorials que també s’apliquen. 

ARTICLE 368. ÚS HOTELER EN TIPOLOGIA AÏLLADA.
1.- Les condicions de les edificacions acollides a aquesta Norma addicional, s’ajustaran a les condicions 
generals de l’ús de la parcel·la corresponent, segons la Zona Urbanística, Unitat d’Actuació o Sector on es 
troben, amb les excepcions següents:
a) Les edificacions (excepte les que es troben en una franja de 200 metres terra dins a partir de la Línia 
Marítima Terrestre) podran incrementar el nombre màxim de plantes autoritzat en una planta més, quan el 
nombre d’aquestes autoritzat per la normativa general siga de fins a tres plantes (planta baixa més dos) i  
en  dos  plantes  més,  quan  el  cas  general  permeta  més  plantes.  L’altura  màxima  de  cornisa  podrà 
incrementar-se sobre la màxima autoritzada amb caràcter general en (N x 3.10) m. (sent N el nombre de 
plantes afegides sobre el nombre màxim de plantes autoritzades amb caràcter general).
b) La distància a límits que hagen de guardar  les plantes autoritzades per la normativa amb caràcter 
general, es veurà incrementada en 3 metres sobre aquella que haja de guardar-se amb caràcter general; 
excepte la planta semisoterrani, que haurà de guardar almenys la distància a límits exigits amb caràcter 
general. Cada planta afegida sobre el màxim autoritzat amb caràcter general es permetrà de manera que 
(sense comptar ampits de protecció enfront de la caiguda des de terrasses de coberta) no invadisquen el  
plànol imaginari ideal de 45 graus que passe per la línia d’intersecció del plànol vertical que definix la 
distància a límits exigits a l’edificació fins al número de planta autoritzat amb caràcter general i del plànol  
horitzontal que definix l’últim forjat en funció de l’altura de cornisa màxima autoritzable.
c)  L’ocupació  màxima  de  parcel·la  serà  l’exigida  per  la  normativa  de  la  Zona  Urbanística,  Unitat 
d’Actuació  o  Sector  on  es  trobe  l’edificació;  però,  l’ocupació  de  parcel·la,  en  zones  d’ús  dominant 
residencial, no serà en cap cas superior al 50%.
d) El nivell de la rasant que es prenga com a referència per a la consideració de l’altura de cornisa, així 
com per a la definició de planta semisoterrani i de planta baixa, se situarà a cota 3.25 m sobre el nivell de 
la rasant de la vorera existent. Excepte en una franja de 200 metres terra dins a partir de la Línia Marítima  
Terrestre, on la dita cota se situarà a 1.50 m. 
La solera de la planta semisoterrani haurà de situar-se sempre per damunt de la rasant de la vorera en tots  
els casos, i l’altura lliure de la mateixa serà com a mínim de 3.50 metres, almenys en el 70% d’ocupació 
real de la mateixa (excepte en una franja de 200 metres terra dins a partir de la Línia Marítima Terrestre).
2.- Quant al còmput de l’edificabilitat neta sobre parcel·la caldrà ajustar-se al que disposa l’article 70 de  
les Normes Urbanístiques del PGOU d’Oliva “edificabilitat neta sobre parcel·la”, amb les particularitats 
següents:

Pàgina: 63



a) En la planta semisoterrani podran ubicar-se les zones destinades a ús comú pròpies del servei d’hotel, 
com ara  menjadors,  cuines,  salons,  establiments  comercials,  vestíbul  general  d’accés,  habitacions  de 
planxa, sales de maquinària, instal·lacions i semblants, així com les escales i corredors d’accés exclusiu a 
les mateixes, no sent computable a l’efecte d’edificabilitat. Ara bé, computaran a l’efecte d’edificabilitat  
les zones comercials dels hotels que siguen un servei afegit i no exclusiu de l’hotel.

b) Les terrasses cobertes i sense tancament perimetral no computaran a l’efecte d’edificabilitat fins una  
superfície  màxima  equivalent  al  trenta  per  cent  (30%)  de  l’edificabilitat  computable  total,  realment 
consumida.
3.- Aparcaments:
Les reserves obligatòries d’aparcaments en parcel·la privada seran: 
Per  cada  habitació-dormitori,  una  plaça,  si  en  l’hotel  es  construïxen  menys  de  deu  unitats.  Si  es  
construïxen més unitats,  es reservarà  una plaça  més, addicional,  per  cada conjunt  complet  de quatre 
habitacions-dormitori.
Per a altres usos compatibles caldrà ajustar-se al que disposa el vigent Pla General d’Ordenació Urbana.

ARTICLE 369. ÚS HOTELER EN TIPOLOGIA ENTRE MITGERES.
a) CAS DE L’APROFITAMENT DETERMINAT PEL NOMBRE DE PLANTES I LA PROFUNDITAT 
EDIFICABLE.
1.- Aquesta Norma específica per a l'ús hoteler no serà aplicable en les Zones urbanes delimitades com 
“Nucli Històric” (que coincideix amb la delimitació del Nucli antic aprovada pel Ple de l'Ajuntament en 
sessió  de  28  de  Setembre  de  1995),  “Ampliació  de  Casc”  i  “Articulació  Eixample”  segons 
classificació/qualificació urbanística proposada en la Revisió del Pla General (en fase de gestió).
2.- Les condicions de les edificacions acollides a esta Norma addicional, s’ajustaran a les condicions 
generals de l’ús dominant de la parcel·la corresponent, segons la Zona Urbanística, Unitat d’Actuació o 
Sector on es troben, amb les excepcions següents:
A partir de la màxima altura edificable, en les edificacions acollides a l’Ús Hoteler Exclusiu, es permetran 
plantes escalonades, de manera que no invadisquen el plànol a ideal de 45 graus que passa per la línia 
d’intersecció del plànol de façana i del plànol de l’últim forjat permés amb caràcter general. En concret, 
es podrà incrementar una planta més, quan el nombre d’aquestes autoritzat per la normativa general siga  
de, almenys, tres (planta baixa més dos) i en dos plantes més, quan el cas general permeta més plantes.  
Cada planta afegida, sobre l’altura de cornisa, presentarà una altura màxima total buit/ple de 3.10 m.
La superfície ampliable sobre la màxima altura edificable, segons el paràgraf anterior del present apartat,  
no podrà superar la superfície dedicada a zones destinades a ús comú pròpies del servei d’hotel, com ara  
menjadors,  cuines,  salons,  vestíbul  general  d’accés,  habitacions  de  planxa,  sales  de  maquinària,  
instal·lacions i semblants, així com les escales i corredors d’accés exclusiu a les mateixes, qualsevol que  
siga la planta on s’ubiquen.

b) CAS DE L’APROFITAMENT DETERMINAT PER L’EDIFICABILITAT. 
3.- Les condicions de les edificacions acollides a aquesta Norma addicional, s’ajustaran a les condicions 
generals de l’ús dominant de la parcel·la corresponent, segons la Zona Urbanística, Unitat d’Actuació o 
Sector on es troben, amb les excepcions següents:
a) A partir de la màxima altura edificable, en les edificacions acollides a l’Ús Hoteler Exclusiu (excepte  
les situades en la franja de 200 metres terra dins a partir de la Línia Marítima Terrestre), es permetran 
plantes escalonades,  de manera que no invadisquen el plànol ideal de 45 graus que passa per la línia 
d’intersecció del plànol de façana i del plànol de l’últim forjat permés amb caràcter general. En concret, 
es podrà incrementar una planta més, quan el nombre d’aquestes autoritzat per la normativa general siga  
de, almenys, tres (planta baixa més dos) i en dos plantes més, quan el cas general permeta més plantes.  
Cada planta afegida, sobre l’altura de cornisa, presentarà una altura màxima total buit/ple de 3.10 m.
b) El nivell de la rasant que es prenga com a referència per a la consideració de l’altura de cornisa, així 

Pàgina: 64



com per a la definició de planta semisoterrani i de planta baixa, se situarà a cota 3.25 m sobre el nivell de 
la rasant de la vorera existent. Excepte en una franja de 200 metres terra dins a partir de la Línia Marítima  
Terrestre, on la dita cota se situarà a 1.50 m. 
La solera de la planta semisoterrani haurà de situar-se sempre per damunt de la rasant de la vorera en tots  
els casos, i l’altura lliure de la mateixa serà com a mínim de 3.50 metres, almenys en el 70% d’ocupació 
real de la mateixa (excepte en una franja de 200 metres terra dins a partir de la Línia Marítima Terrestre).
4.- Quant al còmput de l’edificabilitat neta sobre parcel·la caldrà ajustar-se al que disposa l’article 70 de  
les Normes Urbanístiques del PGOU d’Oliva “edificabilitat neta sobre parcel·la”, amb les particularitats 
següents:
a) En la planta semisoterrani podran ubicar-se les zones destinades a ús comú pròpies del servei d’hotel, 
com ara  menjadors,  cuines,  salons,  establiments  comercials,  vestíbul  general  d’accés,  habitacions  de 
planxa, sales de maquinària, instal·lacions i semblants, així com les escales i corredors d’accés exclusiu a 
les mateixes, no sent computable a l’efecte d’edificabilitat. Ara bé, computaran a l’efecte d’edificabilitat  
les zones comercials dels hotels que siguen un servei afegit i no exclusiu de l’hotel.

b)  Quan  siga  possible  la  seua  construcció,  les  terrasses  cobertes  i  sense  tancament  perimetral  no 
computaran a l’efecte d’edificabilitat fins una superfície màxima equivalent al trenta per cent (30%) de  
l’edificabilitat computable total, realment consumida.

c) EN AMBDÓS CASOS.
5.- Aparcaments:
Les reserves obligatòries d’aparcaments en parcel·la privada seran: 
Per  cada  habitació-dormitori,  una  plaça,  si  en  l’hotel  es  construïxen  menys  de  deu  unitats.  Si  es  
construïxen  més  unitats,  es  reservarà  una  plaça  més,  addicional,  per  cada  conjunt  complet  de  deu 
habitacions-dormitori.
Per a altres usos compatibles caldrà ajustar-se al que disposa el vigent Pla General d’Ordenació Urbana.

ARTICLE 370. NORMES COMUNES.
1.- De les llicències que atorgue l’Ajuntament, acollides a aquesta normativa específica per a ús hoteler, 
quedarà constància en el Registre de la Propietat, mitjançant anotació en els Fulls registrals corresponents 
a la finca afectada. En la mateixa es deixarà constància que les construccions i instal·lacions destinades a 
l’ús  hoteler  quedaran  necessàriament  afectades  a  tal  ús  per  la  totalitat  del  període  d’amortització  de 
l’immoble, fent-se extensiva aquesta afectació i vinculació a la total superfície  de la parcel·la  en què  
s’emplace l’edificació, sense que la resta de la parcel·la puga ser objecte de posteriors segregacions ni  
destinada a usos distints de l’hoteler. 
2.- En tals casos, transcorreguts més de vint anys, des de la data de concessió de la llicència d’activitat, i  
amb caràcter excepcional, les construccions i instal·lacions afectades a l’ús hoteler, podran destinar-se a 
altres usos d’interés social, com ara residències d’ancians, centres de rehabilitació sanitària i altres de 
similars, compatibles amb l’estructura tipològica de l’immoble, sempre que es justifique el canvi d’ús i el  
mateix es considere convenient per part de l’Ajuntament. En cap cas podran destinar-se a ús residencial  
vivenda. 
3.- L’Ajuntament d’Oliva,  a través de la modificació de les corresponents  Ordenances Fiscals,  podrà 
aprovar un règim especial de bonificació de tributs sobre l’activitat hotelera exclusiva, sobre el concepte 
de Béns Immobles i sobre Taxes per l’expedició de les llicències.”

TERCER.- Ordenar la publicació de l'aprovació de la modificació puntual de l'article citat en el  
Butlletí Oficial de la Província, en els termes previstos en l'article 104 de la Llei 16/2005, de 30 
de desembre.

QUART.-  Que es notifique l’acord degudament als interessats i que se’n done trasllat a les 
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Dependències d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oliva, als efectes oportuns.”

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “És una qüestió molt simple. Una pregunta no sé si al Sr. 
secretari. El Sr. Vicente Morera pot votar aquest punt?”

 Sr. secretari: “Considere que és una norma general i no li veig cap inconvenient. 
No és una norma específica que puga afectar exclusivament al Sr. Morera.”

 Sr. Canet Llidó: “Dir que aquesta modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana d’Oliva, relativa a la normativa hotelera ve depsrés d’haver fet un recorregut 
molt  llarg.  Concretament  va  començar  en  juliol  de  2011,  quan  es  va  fer  una 
aprovació inicial en el plenari. Després d’això es va comprovar que hi havia una part 
del text de la normativa que era susceptible de millorar, i es va presentar un segon 
text que vam votar en el plenari de 27 d’octubre de 2011; i que posteriorment a això 
ha  tingut  dos  període  d’exposició  públic,  que  han  enriquit  el  mateix  text  de  la 
normativa  que hui presentem, perquè les  al·legacions  presentades,  moltes  d’elles 
coincidents en algun punt, sobretot aquells que fan referència als 200 metres de al 
línia marítima terrestre, es van considerar favorablement per l’arquitecte municipal, 
en la contestació a les al·legacions que va fer, com ha llegit el Sr. secretari, el 13 de 
març de 2012, i que ara, en el nou període d’exposició pública, i amb la contestació 
de les al·legacions presentades en aqueix nou període d’exposició pública,  el Sr. 
arquitecte municipal ve a donar pràcticament la mateixa resposta que ja va donar el 
13 de març, i que ja va passar a votació en aquell moment. Per tant crec que el que 
arriba és una normativa que, igual que parlàvem abans de l’ordenança reguladora 
del domini públic amb les terrasses, ha estat molt treballada al llarg del temps, ha 
incorporat moltes de les al·legacions presentades pels sectors de la ciutat implicats 
en la temàtica  sobre la qual  versa la normativa;  i  és una molt  bona notícia  que 
després  de  tant  de  temps  arriba  novament  a  votació  aquesta  normativa,  que 
permetrà, en molts casos, desenvolupar una activitat hotelera en millors condicions 
que estaven abans d’aquesta normativa que ara passa a votació.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo argumentar el vot del Partit Popular, que serà abstenció, 
perquè ha hagut coses que no ens han agradat; hi ha persones que han al·legat que 
no han rebut resposta a les seues al·legacions, i també és alguna cos que l’altre dia 
en la comissió es parlava i es manifestava favorable a conservar la tipologia, jo els 
diria, i torne a repetir ací, si s’ha guardat la tipologia en el Sector V. Jo pense que 
no.  Tampoc s’ha guardat  la  tipologia  en el  Sector  15,  i  tampoc s’ha  guardat  la 
tipologia en el que es va aprovar, la reparcel·lació o urbanització Camí al Mar 2. 
Tampoc s’ha guardat la tipologia. És clar que com bé ha dit el Sr. Canet, ha hagut 
moltes al·legacions, i que no els ha agradat, les al·legacions que eren coincidents. 

Pàgina: 66



Doncs és normal que foren coincidents, Sr. Canet. I això és el que no els ha agradat. 
Som un poc reticents a la forma en què s’ha portat aquesta segona part, perquè ens 
agradaria que aquesta modificació al Pla General d’Ordenació Urbana, que encara 
no està aprovat, en aquesta normativa hotelera hauria pogut ser més facilitadora del 
benestar del nostre poble, a nivell turístic sobretot. Que ja hem vist, hem patit, i de 
fet  estem  fent-ho  i  estem  patint-ho,  abans  i  ara,  el  que  portava  el  Pla  general 
d’Ordenació Urbana de 1982. Al cap i a la fi és el que és, l’altre encara no el tenim, i 
aquesta modificació pense que hauria pogut estar més enriquida i no manifestar-se 
tant favorable a la tipologia, perquè pense que Oliva no està com per manifestar-se 
tan favorable a la tipologia.”

 Sr.  Fuster  Mestre: “El  regidor  d’Ordenació  del  Territori  ja  ho  ha  comentat, 
efectivament és un assumpte molt treballat. La veritat és que les al·legacions s’han 
informat com cal. I l’ajuntament va aprovar la modificació puntual del pla general 
per a la normativa hotelera en el plenari de 29 de juliol de 2011; i després, també 
s’ha comentat, una vegada revisada la normativa, es comprova que s’ha de matisar 
l’aplicació i corregir alguns errors, que s’esmenen i estan explicats en la comissió 
del  passat  19  d’octubre;  i  prèviament  aprovats  el  27  d’octubre  de  l’any  passat. 
Nosaltres  pensem que  les  al·legacions  han estat  estudiades  i  informades,  totes  i 
cadascuna,  pels  tècnics  municipals.  De  fet,  l’arquitecte  municipal  admet  les 
demandes de les vuit al·legacions presentades i que fan referència a la normativa 
hotelera en la franja de 200 metres des de la línia marítima terrestre terra endins. Ens 
sembla, a més, lògic també, que quan hi haja construïdes més de dues plantes es 
reduesca la separació front a les edificacions dels costats, de tres a sis metres de fita. 
I que en la planta baixa no es computen els metres perquè es facilite la implantació 
de  les  activitats  complementàries  que  van  lligades,  precisament,  a  l’activitat 
hotelera.  Per  tant,  per  a  nosaltres  ens  sembla  correcte  l’informe  de  l’arquitecte 
municipal, que a més a més recull el sentir d’aquells que han presentat les diferents 
al·legacions en aquest ajuntament.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc dir que Projecte Oliva va manifestar, i així ho 
torna  a  reiterar  ací  en  el  plenari,  que  aquesta  modificació  ha  suposat  un  esforç 
important  per  a  la  implantació  d’hotels  en  la  nostra  ciutat;  però  tal  com  vam 
plantejar en aquell moment en la comissió, i així ho vam fer saber a la resta de 
grups,  consideràvem que  hi  havia  una  assignatura  pendent  en  el  tema  del  barri 
marítim.  Sabem  que  és  un  tema  delicat,  un  tema  que  comportarà  un  esforç 
addicional,  però  en  tot  cas  la  nostra  abstenció  va  subjecta  al  fet  que  comene  a 
funcionar aquesta normativa, i que en el futur puguem arribar a un desenvolupament 
concret d’unes zones que considerem que hui per hui, com és la zona antiga de la 
platja, té unes dificultats que tard o d’hora haurem de seure i plantejar-se sobre la 
mesa. Per tant. creiem que és una bona normativa, però la nostra reticència és per 
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l’assignatura pendent que queda en el barri marítim.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat  és que podem estar satisfet,  perquè ja ve de 
temps que s’està treballant la normativa hotelera, que per desgràcia, durant molt de 
temps, aquest ajuntament no ha tingut. I conseqüència de no tindre una normativa 
hotelera hem vist com passava el tren per aquest poble, per aquest municipi, de la 
possibilitat  d’instal·lar  hotels,  establiments  hotelers,  i  acabaven  instal·lant-se  en 
poblacions veïnes, precisament per no disposar nosaltres d’una normativa hotelera. 
Des de fa temps estem treballant amb ella; des de la legislatura passada. I a la fi,  
després  de  les  diverses  exposicions  públiques,  i  al·legacions,  i  tots  els  tràmits 
necessaris, la veritat és que independentment que és evident que al cent per cent dels 
empresaris,  a  la  millor,  o  de  les  persones  interessades  en  un  determinat  tipus 
d’establiment, a la millor no arriba, però sí que podem parlar que pràcticament en 
més d’un 98 o 99 per cent, pot, qualsevol persona que tinga interés de muntar un 
hotel, ho pot fer. ho pot fer en la part marítima, en el casc antic, ho pot fer en el casc 
antic del poble, ho pot fer en qualsevol lloc, en qualsevol zona urbana de la nostra 
ciutat,  del  nostre  municipi.  Per  tant,  en  aqueix  aspecte,  ens  podem  donar  per 
satisfets, perquè si el que pretenem és el progrés, si el que pretenem és que Oliva 
agarre o intente agarrar aqueix tren que ja ha perdut durant molts anys, no podem 
estar  sense  una  normativa  hotelera  que  regule  l’ús  d’aquest  tipus  d’establiment, 
perquè d’aqueixa forma és impossible poder establir-se amb aquesta activitat en el 
nostre  municipi.  Independentment  de  tot  això,  és  evident  que  podem  continuar 
treballant amb ella. Una normativa no és un tòtem inamovible, i per suposat que 
estem disposats a millorar-la en allò possible. I si s’ha de millorar en algun aspecte, 
en alguna zona concreta del nostre municipi, també la intentarem millorar. Però és 
evident  que  necessitem  ja  d’una  normativa  hotelera  que  ens  possibilite  poder 
començar a caminar en aqueix sentit, que per desgràcia, torne a repetir, durant molts 
anys  Oliva  no  ha  tingut,  i  no  ha  pogut  anar  a  la  mateixa  velocitat  que  altres 
municipis del voltant, que no cal dir. Que en aqueix aspecte ens porten anys llum. 
Per tant, ja està bé. donem-nos per satisfets amb una normativa molt treballada, molt 
consensuada. Açò podríem parlar que és com una espècie de tesi doctoral, que no ho 
és, pel treball que ha portat i per les diferents aportacions de treballs de tècnics, de 
grups polítics, etc. i per tant podem donar-nos per satisfets. Independentment que si 
s’ha de millorar algun aspecte, que es faça. Però no llevem la possibilitat a poder 
començar ja, a poder captar aqueixes persones, aqueixos empresaris que estiguen 
disposats a establir-se ací a Oliva, per culpa de no tindre aqueixa normativa, Això no 
podem tolerar-ho ni un dia més. A mi em sorprén les paraules de la Sra. Chelo 
Escrivá,  que  quan  era  alcaldessa,  en  el  plenari  de  23  de  maig  d’enguany,  deia 
respecte d’aquesta normativa “Per part del Grup Popular dir que introduir aquestes 
modificacions perquè puguen construir hotels, i portar benefici a la nostra ciutat és 
molt important, i que s’hagen pogut dur a terme, el fet de començar el tràmit, és 
molt beneficiós per a tots, i el vot favorable farà que puga continuar.” I ara s’abstén. 
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La veritat és que vosté estava desvanida quan era alcaldessa de la possibilitat que 
puguérem disposar d’aqueixa normativa, que nosaltres li féiem costat; i ara que està 
en l’oposició ja no li agrada. Sembla ser que no és del seu grat. Això es diu visca la 
coherència  política.  Independentment  que  vosté  la  considere  que  no  és  la  més 
adequada,  per  saber  per  quins  motius,  no  em  repetiré  en  el  mateix,  la  veritat 
necessitem  una  normativa,  necessitem  poder  oferir  la  possibilitat  que  aquella 
persona o empresa que vinga a instal·lar-se ací a Oliva, no podem deixar passar el 
tren del progrés, de la prosperitat, i de la capacitat que pot generar això, com a motiu 
de generació de llocs de treball, ni un dia més. Per tant, benvinguda siga. Això no 
vol dir que si es pot millorar, continuarem treballant per millorar-la. Moltes gràcies 
a tots els qui han treballat, tècnics, grups polítics que han fet aportacions, que per fi 
Oliva  té  una  normativa  hotelera  en  disposició  de  ser  utilitzada,  i  la  possibilitat 
d’instal·lar-se aquest tipus d’establiments.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Només  volia  fer  una  puntualització;  perquè  crec  que  s’estan 
confonent dos aspecte. Ací s’està parlant d’unes inquietuds, que em semblen molt 
raonables pel que fa a la part del casc històric de la platja d’Oliva, i algunes altres 
zones,  que  requereixen,  probablement,  d’algunes  modificacions  per  tal  de  poder 
garantir que es puguen acollir de la millor forma possible a una normativa semblant 
a  aquesta.  Però el  que voldria  matisar  és que això no s’ha de fer a  través  d’un 
instrument  que  és  la  normativa  d’una  modificació  puntual  del  Pla  General 
d’Ordenació  Urbana,  perquè açò  només fa  referència  a  una porció  en detall  del 
mateix pla. En realitat nosaltres estem parlant d’una modificació més ambiciosa que 
faria referència a edificabilitats, a altures; sobretot a edificabilitats. I això suposaria 
una  modificació  d’un  instrument  de  planejament  de  caràcter  més  general  i  més 
ambiciós, que seria justament aqueix Pla General d’Ordenació Urbana que des d’ací 
convide tots els grups polítics que el reprenem, que des de fa un any que aqueix 
document que és el més important per a la ciutat ha estat dormint sense que ningú 
reprenga les tasques necessàries per poder-lo reactivar, i totes aquestes inquietuds 
vessar-les  sobre  el  document,  perquè  donen  resposta  a  les  inquietuds  que 
manifestem ací en el plenari; ni tan sols aqueix document ha despertat de la letargia 
quan la mateixa conselleria ha requerit a l’Ajuntament d’Oliva pronunciaments, i 
fins  i  tot  ha  amenaçat  a  l’Ajuntament  d’Oliva  a  perdre  la  subvenció  que  tenia 
concedida  per  a  la  tramitació  d’aqueix  Pla  General  d’Ordenació  Urbana,  que 
repetesc, és el document més important de la ciutat, que ha estat oblidat durant un 
any, que com a regidor delegat d’Ordenació del Territori m’alegra molt que tots els 
grups polítics manifesten aquestes inquietuds vers el document.  I agarre el guant 
d’aqueixes inquietuds per treballar, no en la normativa hotelera, sinó en el document 
de referència que realment és l’instrument de planejament que realment pot donar 
solució a les inquietuds plantejades ací, que és justament el Pla General d’Ordenació 
Urbana.”
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Finalment, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. 
Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. 
Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, 
Sra. Ibiza Cots, Sr. Salazar Cuadrado i del Sr. alcalde, David González Martínez, (12 
vots  favorables:  6  del  Grup  Socialista,  5  del  grup  Bloc-Compromís,  i  1  del  grup 
Gd'Oliva),  i  l'abstenció dels  regidors  Sra.  Escrivá  Herraiz,  Sr.  Aparisi  Romero,  Sra. 
Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. 
Gascón Escrivá, Sr. Peiró Sanchis, i Sra. Pastor Bolo (9 abstencions: 7 del grup Popular, 
i 2 del grup Projecte Oliva), acorda:

Primer.- Estimar  les al·legacions  relatives  a  l'aplicabilitat  d'aquesta  normativa  en la 
franja de 200 metres terra endins a partir de la Línia Marítima Terrestre sense permetre 
més plantes que les estrictament imposades per la normativa aplicable en el cas general i 
fixant-se una cota de 1.50 metres (en lloc de la cota 3.25 m) a partir de la rasant de la 
vorera per al plànol de referència que determina el còmput del nombre de plantes i de 
l'altura de cornisa.

Segon.- Desestimar  la  resta  d'al·legacions,  pels  motius  que  figuren  en  els  informes 
tècnics emesos en data 13 de març i 20 de juny de 2012.

Tercer.- Aprovar la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana d'Oliva, 
consistent  a  addicionar  una Normativa  específica  per  a  l'ús  Hoteler  amb la  següent 
redacció:

“TÍTOL VI. RÈGIMS ESPECIALS.

ARTICLE 367. DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ.
1.- La present normativa addicional, modificativa de la Normativa del vigent Pla General, serà 
aplicable, únicament i exclusivament, a l’ús hoteler, entenent per tal:
d)  Aquelles construccions i  instal·lacions afectades expressament el dit  ús i  que es destinen 
exclusivament a l’allotjament turístic temporal.
e)  Les  dites  construccions  constituiran  l’objecte  d’una  explotació  mercantil  autoritzada 
administrativament i emparada per les corresponents llicències per al seu funcionament.
f)  Amb caràcter  general,  serà  aplicable  a  aquelles  edificacions  i  instal·lacions  previstes  en  
l’article 2n del Decret 153/1993 de 17 d’agost de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme i  
en l’article 2 del  Decret  91/2009 de 3 de juliol,  sempre que es tracte  de bloc de vivendes  
turístiques que comprenga la totalitat d’un edifici integrat per apartaments o que complint amb 
els requisits i serveis addicionals regulats per tal norma puguen qualificar-se com apartotel, amb 
exclusió  expressa  de  la  resta  de  modalitats  de  blocs  de  vivendes  turístiques  i  els  conjunts 
turístics.
Les edificacions i instal·lacions destinades a allotjament turístic rural interior, campaments de  
turisme, motels, pensions, residències d’estudiants, colònies de vacacions, residències de tercera  
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edat i geriàtrics, residències de naturalesa sanitària, balnearis, etc. es regularan per la normativa 
general del Pla General i la normativa autonòmica o estatal que els resulte aplicable, quedant 
excloses de l’aplicació de la present normativa, sense perjudici que tals edificacions i usos, o 
algunes d’elles, puguen ser objecte d’algun tipus de mesura de benefici de caràcter tributari  
sempre que es contemple amb tal caràcter en la corresponent Ordenança Fiscal Municipal, en 
allò que afecta el règim de l’obtenció de llicències per a obres i l’activitat.
La present Normativa és aplicable en sòl urbà, per a cada una de les tipologies edificatòries, en  
qualsevol àmbit on així ho permeta l’ordenació urbanística, amb caràcter preferent i obligatori  
quan ja existisca normativa específica per a l’ús hoteler i amb caràcter potestatiu quan no; amb  
independència de les Normatives Sectorials que també s’apliquen. 

ARTICLE 368. ÚS HOTELER EN TIPOLOGIA AÏLLADA.
1.- Les condicions de les edificacions acollides a aquesta Norma addicional, s’ajustaran a les  
condicions generals de l’ús de la parcel·la corresponent,  segons la Zona Urbanística,  Unitat 
d’Actuació o Sector on es troben, amb les excepcions següents:
e) Les edificacions (excepte les que es troben en una franja de 200 metres terra dins a partir de  
la Línia Marítima Terrestre) podran incrementar el nombre màxim de plantes autoritzat en una 
planta més, quan el nombre d’aquestes autoritzat per la normativa general siga de fins a tres  
plantes (planta baixa més dos) i en dos plantes més, quan el cas general permeta més plantes.  
L’altura màxima de cornisa podrà incrementar-se sobre la màxima autoritzada amb caràcter  
general en (N x 3.10) m. (sent N el nombre de plantes afegides sobre el nombre màxim de 
plantes autoritzades amb caràcter general).
f) La distància a límits que hagen de guardar les plantes autoritzades per la normativa amb 
caràcter general, es veurà incrementada en 3 metres sobre aquella que haja de guardar-se amb 
caràcter general; excepte la planta semisoterrani, que haurà de guardar almenys la distància a  
límits exigits amb caràcter general. Cada planta afegida sobre el màxim autoritzat amb caràcter 
general es permetrà de manera que (sense comptar ampits de protecció enfront de la caiguda des 
de terrasses de coberta) no invadisquen el plànol imaginari ideal de 45 graus que passe per la  
línia d’intersecció del plànol vertical que definix la distància a límits exigits a l’edificació fins al 
número de planta autoritzat amb caràcter general i del plànol horitzontal que definix l’últim 
forjat en funció de l’altura de cornisa màxima autoritzable.
g)  L’ocupació màxima de parcel·la  serà  l’exigida per  la normativa de la  Zona Urbanística,  
Unitat d’Actuació o Sector on es trobe l’edificació; però, l’ocupació de parcel·la, en zones d’ús 
dominant residencial, no serà en cap cas superior al 50%.
h) El nivell de la rasant que es prenga com a referència per a la consideració de l’altura de  
cornisa, així com per a la definició de planta semisoterrani i de planta baixa, se situarà a cota  
3.25 m sobre el nivell de la rasant de la vorera existent. Excepte en una franja de 200 metres  
terra dins a partir de la Línia Marítima Terrestre, on la dita cota se situarà a 1.50 m. 
La solera de la planta semisoterrani haurà de situar-se sempre per damunt de la rasant de la 
vorera en tots els casos, i l’altura lliure de la mateixa serà com a mínim de 3.50 metres, almenys 
en el 70% d’ocupació real de la mateixa (excepte en una franja de 200 metres terra dins a partir  
de la Línia Marítima Terrestre).
2.-  Quant  al  còmput  de  l’edificabilitat  neta  sobre  parcel·la  caldrà  ajustar-se  al  que  disposa 
l’article 70 de les Normes Urbanístiques del PGOU d’Oliva “edificabilitat neta sobre parcel·la”, 
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amb les particularitats següents:
c) En la planta semisoterrani podran ubicar-se les zones destinades a ús comú pròpies del servei 
d’hotel, com ara menjadors, cuines, salons, establiments comercials, vestíbul general d’accés,  
habitacions de planxa, sales de maquinària, instal·lacions i semblants,  així com les escales i 
corredors d’accés exclusiu a les mateixes, no sent computable a l’efecte d’edificabilitat. Ara bé,  
computaran a l’efecte  d’edificabilitat  les  zones  comercials  dels  hotels  que siguen un servei  
afegit i no exclusiu de l’hotel.

d) Les terrasses cobertes i sense tancament perimetral no computaran a l’efecte d’edificabilitat  
fins una superfície màxima equivalent al trenta per cent (30%) de l’edificabilitat computable 
total, realment consumida.
3.- Aparcaments:
Les reserves obligatòries d’aparcaments en parcel·la privada seran: 
Per cada habitació-dormitori, una plaça, si en l’hotel es construïxen menys de deu unitats. Si es  
construïxen més unitats, es reservarà una plaça més, addicional, per cada conjunt complet de 
quatre habitacions-dormitori.
Per a altres usos compatibles caldrà ajustar-se al que disposa el vigent Pla General d’Ordenació  
Urbana.

ARTICLE 369. ÚS HOTELER EN TIPOLOGIA ENTRE MITGERES.
a)  CAS  DE  L’APROFITAMENT  DETERMINAT  PEL  NOMBRE  DE  PLANTES  I  LA 
PROFUNDITAT EDIFICABLE.
1.-  Aquesta  Norma  específica  per  a  l'ús  hoteler  no  serà  aplicable  en  les  Zones  urbanes 
delimitades com “Nucli Històric” (que coincideix amb la delimitació del Nucli antic aprovada 
pel  Ple  de  l'Ajuntament  en  sessió  de  28  de  Setembre  de  1995),  “Ampliació  de  Casc”  i  
“Articulació Eixample” segons classificació/qualificació urbanística proposada en la Revisió del 
Pla General (en fase de gestió).
2.-  Les  condicions  de  les  edificacions  acollides  a  esta  Norma addicional,  s’ajustaran  a  les 
condicions generals de l’ús dominant de la parcel·la corresponent, segons la Zona Urbanística,  
Unitat d’Actuació o Sector on es troben, amb les excepcions següents:
A partir de la màxima altura edificable, en les edificacions acollides a l’Ús Hoteler Exclusiu, es  
permetran plantes escalonades, de manera que no invadisquen el plànol a ideal de 45 graus que  
passa per la línia d’intersecció del plànol de façana i del plànol de l’últim forjat permés amb 
caràcter general. En concret, es podrà incrementar una planta més, quan el nombre d’aquestes  
autoritzat per la normativa general siga de, almenys, tres (planta baixa més dos) i en dos plantes  
més, quan el cas general permeta més plantes. Cada planta afegida, sobre l’altura de cornisa,  
presentarà una altura màxima total buit/ple de 3.10 m.
La  superfície  ampliable  sobre  la  màxima  altura  edificable,  segons  el  paràgraf  anterior  del  
present apartat, no podrà superar la superfície dedicada a zones destinades a ús comú pròpies 
del servei d’hotel, com ara menjadors, cuines, salons, vestíbul general d’accés, habitacions de  
planxa, sales de maquinària, instal·lacions i semblants, així com les escales i corredors d’accés  
exclusiu a les mateixes, qualsevol que siga la planta on s’ubiquen.

b) CAS DE L’APROFITAMENT DETERMINAT PER L’EDIFICABILITAT. 
3.- Les condicions de les edificacions acollides a aquesta Norma addicional, s’ajustaran a les  
condicions generals de l’ús dominant de la parcel·la corresponent, segons la Zona Urbanística,  
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Unitat d’Actuació o Sector on es troben, amb les excepcions següents:
c) A partir de la màxima altura edificable, en les edificacions acollides a l’Ús Hoteler Exclusiu 
(excepte  les  situades  en  la  franja  de  200  metres  terra  dins  a  partir  de  la  Línia  Marítima 
Terrestre), es permetran plantes escalonades, de manera que no invadisquen el plànol ideal de 
45 graus que passa per la línia d’intersecció del plànol de façana i del plànol de l’últim forjat  
permés amb caràcter general. En concret, es podrà incrementar una planta més, quan el nombre 
d’aquestes autoritzat per la normativa general siga de, almenys, tres (planta baixa més dos) i en 
dos plantes més, quan el cas general permeta més plantes. Cada planta afegida, sobre l’altura de  
cornisa, presentarà una altura màxima total buit/ple de 3.10 m.
d) El nivell de la rasant que es prenga com a referència per a la consideració de l’altura de  
cornisa, així com per a la definició de planta semisoterrani i de planta baixa, se situarà a cota  
3.25 m sobre el nivell de la rasant de la vorera existent. Excepte en una franja de 200 metres  
terra dins a partir de la Línia Marítima Terrestre, on la dita cota se situarà a 1.50 m. 
La solera de la planta semisoterrani haurà de situar-se sempre per damunt de la rasant de la 
vorera en tots els casos, i l’altura lliure de la mateixa serà com a mínim de 3.50 metres, almenys 
en el 70% d’ocupació real de la mateixa (excepte en una franja de 200 metres terra dins a partir  
de la Línia Marítima Terrestre).
4.-  Quant  al  còmput  de  l’edificabilitat  neta  sobre  parcel·la  caldrà  ajustar-se  al  que  disposa 
l’article 70 de les Normes Urbanístiques del PGOU d’Oliva “edificabilitat neta sobre parcel·la”, 
amb les particularitats següents:
c) En la planta semisoterrani podran ubicar-se les zones destinades a ús comú pròpies del servei 
d’hotel, com ara menjadors, cuines, salons, establiments comercials, vestíbul general d’accés,  
habitacions de planxa, sales de maquinària, instal·lacions i semblants,  així com les escales i 
corredors d’accés exclusiu a les mateixes, no sent computable a l’efecte d’edificabilitat. Ara bé,  
computaran a l’efecte  d’edificabilitat  les  zones  comercials  dels  hotels  que siguen un servei  
afegit i no exclusiu de l’hotel.

d) Quan siga possible la seua construcció, les terrasses cobertes i sense tancament perimetral no 
computaran a l’efecte d’edificabilitat fins una superfície màxima equivalent al trenta per cent  
(30%) de l’edificabilitat computable total, realment consumida.

c) EN AMBDÓS CASOS.
5.- Aparcaments:
Les reserves obligatòries d’aparcaments en parcel·la privada seran: 
Per cada habitació-dormitori, una plaça, si en l’hotel es construïxen menys de deu unitats. Si es  
construïxen més unitats, es reservarà una plaça més, addicional, per cada conjunt complet de 
deu habitacions-dormitori.
Per a altres usos compatibles caldrà ajustar-se al que disposa el vigent Pla General d’Ordenació  
Urbana.

ARTICLE 370. NORMES COMUNES.
1.- De les llicències que atorgue l’Ajuntament, acollides a aquesta normativa específica per a ús 
hoteler,  quedarà  constància  en  el  Registre  de  la  Propietat,  mitjançant  anotació  en  els  Fulls 
registrals  corresponents  a  la  finca  afectada.  En  la  mateixa  es  deixarà  constància  que  les  
construccions i instal·lacions destinades a l’ús hoteler quedaran necessàriament afectades a tal 
ús per la totalitat del període d’amortització de l’immoble, fent-se extensiva aquesta afectació i 
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vinculació a la total superfície de la parcel·la en què s’emplace l’edificació, sense que la resta de  
la parcel·la puga ser objecte de posteriors segregacions ni destinada a usos distints de l’hoteler. 

2.- En tals casos, transcorreguts més de vint anys, des de la data de concessió de la llicència  
d’activitat, i amb caràcter excepcional, les construccions i instal·lacions afectades a l’ús hoteler, 
podran  destinar-se  a  altres  usos  d’interés  social,  com ara  residències  d’ancians,  centres  de  
rehabilitació sanitària i altres de similars, compatibles amb l’estructura tipològica de l’immoble,  
sempre  que  es  justifique  el  canvi  d’ús  i  el  mateix  es  considere  convenient  per  part  de 
l’Ajuntament. En cap cas podran destinar-se a ús residencial vivenda. 
3.- L’Ajuntament d’Oliva, a través de la modificació de les corresponents Ordenances Fiscals,  
podrà aprovar un règim especial de bonificació de tributs sobre l’activitat hotelera exclusiva, 
sobre el concepte de Béns Immobles i sobre Taxes per l’expedició de les llicències.”

Quart.- Ordenar la publicació de l'aprovació de la modificació puntual de l'article citat 
en el Butlletí Oficial de la Província, en els termes previstos en l'article 104 de la Llei 
16/2005, de 30 de desembre.

Cinqué.- Que es notifique l’acord degudament als interessats i que se’n done trasllat a 
les Dependències d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oliva, als efectes oportuns.

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

DOTZE.  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. 2.544 
fins el núm. 3.113, que en extracte són els següents:

 Decret  núm.  2544 Ordenar  el  pagament  de  factures  al  CLUB BÀSQUET OLIVA i  a 
MARCELO SANFELIX FENOLLAR, per l'import total de 6.904,11 Euros.

 Decret núm. 2545 Ordenar el pagament, a ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS SA, de 
la certificació núm. 5, en concepte d'obres: "Xarxa de col·lectors pluvials i ampliació de  
voreres Fase III - Ctra. Dénia-Raconada Ermites".

 Decret núm. 2546 Ordenar el pagament, a ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS SA, de 
la certificació núm. 4, en concepte d'obres: "Xarxa de col·lectors pluvials i ampliació de  
voreres Fase III - Ctra. Dénia-Raconada Ermites".

 Decret  núm.  2547  Concedir  a  CONSTRUCCIONES  HISPANO  GERMANAS  SA, 
llicència de primera ocupació referida a la vivenda unifamiliar aïllada, emplaçada en Av. 
Gaudí núm. 6.
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 Decret  núm.  2548  Tindre's  l'Ajuntament  per  emplaçat  en  qualitat  de  demandat  en  el 
procediment abreujat núm. 000233/2011.

 Decret núm.  2549 Autoritzar als joves de la parròquia de Sta. Maria i S. Roc, per a la 
representació d'un teatre en la platja d'Oliva.

 Decret núm. 2550 Aprovar l'expedició d'un Manament de Pagament, en caràcter a justificar 
a favor del membre d'aquesta Corporació Sr. José Salazar Cuadrado.

 Decret núm. 2551 Concedir a VERTYDECOR INNOVA SL, llicència d'ocupació de la via 
pública al P. Gregori Maians i Siscar núm. 11.

 Decret núm. 2552 Concedir a NOVA CONSTRUCCIO I REFORMES 1970 SL, llicència 
d'ocupació de la via pública a la Ctra. De Pego núm. 55.

 Decret núm. 2553 Concedir al Sr. MIGUEL LLORCA ESCRIVA, llicència d'ocupació de 
la via pública al carrer Sant Cristòfol núm. 1.

 Decret núm. 2554 Concedir al Sr. MIGUEL LLORCA ESCRIVA, llicència d'ocupació de 
la via pública al carrer l'Església.

 Decret núm. 2555 Concedir a GRUAS FERRA SL, llicència d'ocupació de la via pública al 
carrer Zorrilla núm. 1.

 Decret  núm.  2556  Concedir  a  la  Sra.  M.  REBOLLET  MARTINEZ  MELIS,  llicència 
d'ocupació de la via pública al carrer Puríssima núm. 19.

 Decret núm. 2557 Concedir al Sr. SALVADOR MILLET COTS, llicència d'ocupació de la 
via pública al carrer Gómez Ferrer núm. 10.

 Decret núm. 2558 Autoritzar a la Sra. Esther Parra, la celebració de diverses activitats al  
carrer Farter de la platja d'Oliva, el proper divendres 28 de juliol.

 Decret núm. 2559 Autoritzar a la Junta de Festes de Sant Francesc la celebració de diverses 
activitats el proper dissabte 28 de juliol.

 Decret núm. 2560 Aprovar, amb caràcter provisional la liquidació per infracció urbanística, 
expedient LTIU 100/09.

 Decret núm.  2561 Desestimar les al·legacions formulades a la liquidació definitiva ICO 
Exp. LTIU Nº Rc 70/06.

 Decret núm. 2562 Aprovar, amb caràcter provisional, la liquidació per infracció urbanística 
expedient: LTIU 91/2008.

 Decret núm. 2563 Aprovar la liquidació definitiva del expedient LTIU Nº 124/09.

 Decret núm. 2564 Ordenar el pagament a favor de la Sra. LAURA MORENO BLANCO, 
de 500 euros en concepte de lloger de vivenda.

 Decret núm.  2565 Suspensió d’obres en execució, Exp. Restauració legalitat urbanística 
núm. 000050/2012-ERU.

 Decret núm.  2566 Suspensió d’obres en execució, Exp. Restauració legalitat urbanística 
núm. 000046/2010-ERU.

 Decret núm.  2567 Suspensió d’obres en execució, Exp. Restauració legalitat urbanística 
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núm. 000045/2010-ERU.

 Decret núm.  2568 Suspensió d’obres en execució, Exp. Restauració legalitat urbanística 
núm. 000082/2010-ERU.

 Decret núm.  2569 Suspensió d’obres en execució, Exp. Restauració legalitat urbanística 
núm. 000049/2012-ERU.

 Decret núm.  2570 Suspensió d’obres en execució, Exp. Restauració legalitat urbanística 
núm. 000103/2010-ERU.

 Decret núm.  2571 Suspensió d’obres en execució, Exp. Restauració legalitat urbanística 
núm. 000101/2010-ERU.

 Decret núm.  2572 Autoritzar al Sr. SALVADOR VIDAL ALEMANY per a la venda de 
melons en el Passeig Francisco Brines, junt al camí de l'Hort de la Bosca.

 Decret núm. 2573 Aprovar 12 liquidacions de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa 
rústica.

 Decret núm. 2574 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables.

 Decret núm. 2575 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrable

 Decret  núm.  2576  Acordar  el  fraccionament  del  deute  executiu  d’STALIN  ALAVA 
MENDOZA i altres.

 Decret  núm.  2577  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables, 
corresponents a multes de tràfic de SIMON MUÑOZ ESCRIVA.

 Decret  núm.  2578  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables, 
corresponents a l'Impost de vehicles de JOHN PETER.

 Decret  núm.  2579  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables, 
corresponents a multes de tràfic del Sr. MANUEL MARTINEZ MANZANO..

 Decret  núm.  2580  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables, 
corresponents al Sr. EDGAR GABRIELYAN.

 Decret  núm.  2581  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables, 
corresponents al Sr. DORIN CIRSTEAN MIHAITA.

 Decret  núm.  2582  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables, 
corresponents al Sr. JOSE FERNANDO LARROSA MONTOYA.

 Decret núm.  2583 Aprovar i reconèixer l'obligació de la diferència de 10 euros entre el 
import de la factura i el aprovat en el ADO201200013150 i pagat a FCC MEDI AMBIENT

 Decret núm. 2584 Aprovar la devolució a D. SANTIAGO CALATAYUD CLIMENT, de 
les fiances provisionals prestades per participar en el concurs d'autorització de instal·lacions 
temporals en domini públic en la platja d'Oliva, temporada 2012 per import de 2.784 i 612 €

 Decret  núm.  2585  Aprovar  la  nòmina  del  personal  al  servei  d'aquest  Ajuntament 
corresponent al mes de juliol de 2012.

 Decret núm. 2586 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de Dª SALVADORA COTAINA BONDIA.
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 Decret núm. 2587 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de Dª ISABEL SOLER LLORCA.

 Decret  núm.  2588 No liquidar  ni  reconèixer  el  dret  de comptabilitat  de  l'Impost  sobre 
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana de D. MANUEL AMBROSIO MENA 
TORRES.

 Decret núm. 2589 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de D. ANA M PEREZ MARTINEZ.

 Decret  núm.  2590  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
POYCOVAL GESTION INMOBILIARIA SL.

 Decret núm. 2591 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de D. MOHAMED 
SOUKTANI.

 Decret núm.  2592 Aprovar el padró de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de 
2012.

 Decret núm.  2593 Aprovar la baixa en comptes del valors incobrables de D. ROLAND 
LEGRAND DAVID.

 Decret núm. 2594 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de PREFAES SL.

 Decret  núm.  2595  Nomenar  a  la  funcionària  Dª  MARIA  FERNANDA  ARANDA 
MALONDA,  Secretària  de la Comissió Municipal  Informativa de Benestar  Social,  amb 
efectes del 30/07/12.

 Decret núm. 2596 Aprovar la reincorporació a la seua jornada ordinària i la corresponent 
modificació d'havers, sol·licitada per la Sra. MARIA JOSE PELLICER GARI amb efectes 
de l'1 de setembre de 2012.

 Decret núm. 2597 Aprovar la reincorporació a la seua jornada ordinària i la corresponent 
modificació d'havers, sol·licitada per la Sra. ROSA MARIA PELLICER GARI amb efectes 
de l'1 de setembre de 2012.

 Decret  núm.  2598 Aprovar  la  despesa amb càrrec  a  les  aplicacions pressupostàries  de 
l'Estat  de  Despeses  i  ordenar  el  pagament  a  GALP ENERGIA ESPAÑA SAU per  les 
factures que es relacionen per import total de 5.932,98 euros.

 Decret núm.  2599 Reconèixer l'obligació a favor de la Creu Roja Espanyola Assemblea 
Local en Oliva per import de 186.420,00 i ordenar el pagament de 93.210,00 euros.

 Decret  núm.  2600  Aprovar  la  devolució  a  D.  CARLOS IBAÑEZ RESA de  la  fiança 
provisional prestada per a participar en el concurs d'autorització d'instal·lacions temporals  
2012.

 Decret núm. 2601 Aprovar la devolució a D. JUAN FERNANDO CANET BALAGUER 
de la fiança provisional prestada per a participar en el concurs d'autorització d'instal·lacions 
temporals 2012.

 Decret  núm.  2602 Aprovar la devolució a D. ENRIQUE REAL GRESES de la fiança 
provisional prestada per a participar en el concurs d'autorització d'instal·lacions temporals  
2012.
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 Decret  núm.  2603  Aprovar la  devolució a  D.  EVARISTO TODOLI VELLO de la  fiança 
dipositada  per  respondre  de  les  obligacions  derivades  del  contracte  d'assistència  "Direcció 
Tècnica d'instal·lacions contemplades en l'obra Pla Integral Dotacions i Infraestructures dep.".

 Decret núm. 2604 Aprovar la liquidació definitiva de l'Icio i Taxa a D. ALFREDO BOLO 
ESTEVE. LTIU 107/09.

 Decret núm. 2605 Aprovar la liquidació de l'Icio i taxa a Dª MARIA VICENTA LLORCA 
MAS. LTIU 100/2010.

 Decret núm. 2606 Aprovar la liquidació de l'Icio i taxa a Dª ISABEL MARIA ALEMANY 
ALEMANY. LTIU 84/2009.

 Decret núm. 2607 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient LTIU 73/09 de Dª ROSA 
ESCRIVA SORIA.

 Decret  núm.  2608  Estimar,  en  part,  el  Recurs  de  Reposició  interposat  per  D.  JOSE 
GONZALEZ BARRULL contra el Decret 224/12. LTIU 78/05.

 Decret núm. 2609 Aprovar la liquidació de l'Icio i taxa a D. MARTIN FRIAS CRIADO. 
LTIU 55/2006.

 Decret núm. 2610 Declarar la caducitat del Procediment LTIU 20/06 que s'instrueix contra 
D. JOSE V. PALOMO SERRANO.

 Decret núm.  2611 Aprovar la liquidació de l'Icio i  taxa a D. JESUS BORRAS FAUS. 
LTIU 179/2009.

 Decret núm.  2612 Aprovar la liquidació provisional de l'Icio i  taxa a D. FRANCISCO 
MIÑANA SABTERCON. LTIU 172/2009.

 Decret núm. 2613 Revocar i deixar sense efecte el Decret 1391/12 de liquidació definitiva 
de Icio i Taxa de D. JAVIER MARTINEZ LLORET en expte LTIU 166/09, i acordar el 
sobreseïment i arxiu.

 Decret  núm.  2614  Aprovar  la  liquidació  del  Tributs  de  l'ICO,  Expedient  LTIU 
000049/2010-EIU

 Decret  núm.  2615 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 44/2011, instruït contra el Sr. JUAN DE LAMO GRANDE.

 Decret  núm.  2616 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 102/2010, instruït contra el Sr. JUAN MANUEL GONZALVES DIAS..

 Decret  núm.  2617 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 36/2008, instruït contra el Sr. RAMON JORDA BERNABEU..

 Decret  núm.  2618 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística  núm.  44/2011,  instruït  contra  la  Sra.  Mª  DE  LOS  ANGELES  PINO 
BALLESTER.

 Decret núm. 2619 Declarar prescrita la infracció urbanística corresponent a la construcció 
d'edifici, expedient sancionador núm. 55/06

 Decret  núm.  2620 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
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urbanística núm. 20/2006, instruït contra el Sr. JOSÉ V. PALOMO SERRANO.

 Decret núm. 2621 Desestimar el Recurs de Reposició interposat pel Sr. JOSE ANTONIO 
ESTEVE CISCAR, contra Decret núm. 2494/12, Exp. Protecció núm. 000081/2011.

 Decret núm. 2622 Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. ROSA ISABEL 
COSTA MAURI, contra el Decret de l'Alcaldia núm. 149/12.

 Decret núm. 2623 Autoritzar a la JUNTA LOCAL FALLERA D'OLILVA, la celebració de 
diverses activitats el proper 4 d'agost.

 Decret núm. 2624 Autoritzar a la JUNTA LOCAL FALLERA D'OLIVA, la celebració de 
diverses activitats el proper 11 d'agost.

 Decret núm. 2625 Aprovar la factura de AUMAR S.A., reconèixer l'obligació i aplicar el 
pagament de 56,73 euros.

 Decret  núm.  2626  Aprovar  la  cancel·lació  de  la  Bestreta  de  Caixa  Fixa  de  ACF 
ALCALDIA.

 Decret núm.  2627 Autoritzar l'obertura i  constitució de la bestreta de Caixa Fixa en el 
departament d'ALCALDIA- PRESIDÈNCIA.

 Decret núm.  2628 Aprovar la liquidació de cànon de la concessió administrativa per al 
subministrament d'aigua potable al Casc Urbà del tercer bimestre de 2012 per import de  
6.602,43 euros.

 Decret núm. 2629 Aprovar la pròrroga de la situació administrativa d'excedència voluntària 
a la Sra. ROSA ANA LLOPIS SANCHEZ.

 Decret núm. 2630 Nomenar provisionalment, amb efectes de l'1 d'agost de 2012 fins al 31 
d'agost de 2012, al Sr. JUAN VTE. ROVIRA SOLER, per a que desenvolupe les tasques  
pròpies d'Encarregat de Mercat.

 Decret núm. 2631 Revocar i deixar sense efecte el DA 1012/12, estimant, en tal sentit el  
recurs de reposició interposat contra el mateix, i concedir a D. SERGI MARTI TORRES 
(Rep. BMA REC. DIRECTIU D'EMP, SLL) llicència de segregació de la finca 1431.

 Decret núm. 2632 Concedir a D. JAIME GARCIA LOPEZ la llicència municipal per a la 
tinença d'animal potencialment perillós.

 Decret  núm.  2633  Aprovar  la  relació  número  041/2012  R  de  factures  per  import  de 
50.818,51 euros.

 Decret núm. 2634 Autoritzar als veïns del carrer Sant Doménec per a fer un sopar al carrer 
el dia 11/08/12.

 Decret  núm.  2635 Autoritzar  l'alta  al  Padró  d'habitants  d'Oliva a  les  persones  D.  ALI 
FARMAN i altres.

 Decret núm. 2636 Autoritzar el canvi de domicili en el Padró d'Habitants de Dª MARIA 
VERDU TORRES i altres.

 Decret  núm.  2637  Incoar  a  Dª  JOSEFA M FERRER AIVAR  expedient  administratiu 
sancionador per la realització d'obres sense llicència.
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 Decret  núm.  2638  Incoar  a  Dª  JOSEFA  LLIDO  SORIA  expedient  administratiu 
sancionador per la realització d'obres sense llicència.

 Decret núm. 2639 Desestimar a Dª CONSUELO MIRALLES TROTONDA el Recurs de 
Reposició interposat contra el D.A. 1006/12.

 Decret núm. 2640 Concedir tràmit d'audiència en expedient de Restauració de la Legalitat 
Urbanística 22/09 contra D. ENRIQUE MENA COSTA.

 Decret núm.  2641 Desestimar a Dª TERESA QUIRÓS SERGUÍ el Recurs de Reposició 
interposat contra el D.A. 1180/12.

 Decret núm. 2642 Incoar a D. PEDRO NAVARRO BALLESTA expedient administratiu 
sancionador per la realització d'obres sense llicència.

 Decret  núm.  2643  Aprovar  la  factura  i  ordenar  el  pagament  de  178,06  euros  a 
CABLEUROPA SAU.

 Decret  núm.  2644  Contractació  de  treballadors  desocupats  per  a  la  realització  d'obra 
"TREBALLS DE NETEJA I  CONSERVACIÓ DE LLITS I  SÉQUIES AL MUNICIPI 
D'OLIVA 2012- FASE I, 33 peons i 3 capatassos amb efectes de l'1 d'agost de 2012.

 Decret  núm.  2645  Contractació  de  treballadors  desocupats  per  a  la  realització  d'obra 
"TREBALLS DE NETEJA I  CONSERVACIÓ DE LLITS I  SÉQUIES AL MUNICIPI 
D'OLIVA 2012- FASE I, 1 peó amb efectes de 31 de juliol de 2012.

 Decret  núm.  2646  Ordenar  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  13/12  a 
BAMASA SA.

 Decret  núm.  2647  Ordenar  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
15/12 a D. RONALD JAMES WEBBER.

 Decret  núm.  2648 Anul·lar  i  deixar  sense efectes,  la  convocatòria  i  les  bases  per  a  la 
constitució d'una borsa de treball, de Treballadors socials, aprovades per DA 2372/12.

 Decret núm. 2649 Estimar en part el Recurs de Reposició interposat per D. ENRIQUE J. 
GUEROLA GUTIERREZ contra el DA 893/11.

 Decret  núm.  2650  Aprovar  la  relació  número  042/2012  R  de  factures  per  import  de 
84.370,00 euros.

 Decret  núm.  2651  Autoritzar  a  la  JUNTA  LOCAL  FALLERA  D'OLIVA  per  a  la 
celebració de la Demanà de la Regina del Foc de les Falles d'Oliva.

 Decret núm. 2652 Concedir tràmit d'audiència a D. JOSE ANOTNIO ESTEVE CISCAR. 
Exp. ERU 81/2011.

 Decret  núm.  2653 Concedir  tràmit  d'audiència  en  Exp.  De Restauració de  la  Legalitat 
Urbanisme 140/2010, de Dª ROSA ISABEL COSTA MAURI.

 Decret núm. 2654 Concedir tràmit d'audiència en expedient de Restauració de la Legalitat 
Urbanística 139/08 de Dª CONCEPCION PEREZ ORTOLA.

 Decret núm.  2655 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística 157/03 de D. VICENTE LLORCA MELIA I Dª VICENTA ESTEVE VERDÚ.

 Decret núm.  2656 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
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Urbanística 19/03 de D. JUAN M ARACIL PORTES.

 Decret núm. 2657 Autoritzar a L'ESGLÉSIA EVANGÈLICA per a l'ús de les instal·lacions 
del CPC El Pinet els dies 5 i 6 d'agost.

 Decret núm. 2658 Ordenar la incoació del procediment de Responsabilitat Patrimonial 9/12 
de D. CARLOS VICENTE PORTES MORELL.

 Decret  núm.  2659 Ordenar  la  incoació del  procediment  de  Responsabilitat  Patrimonial 
20/12 de D. SERGIO MORELL BOSCA.

 Decret  núm.  2660 Ordenar  la  incoació del  procediment  de  Responsabilitat  Patrimonial 
22/12 de Dª ROSER SANCHIS TERCERO.

 Decret  núm.  2661  Concedir  a  Dª  CARMEN  CRESPO  MONTO  llicència  de  Segona 
Ocupació en Urb. San Fernando.

 Decret  núm.  2662  Concedir  a  MARIYA GOCHEVA  PETKOVA  llicència  de  Segona 
Ocupació en C/ Manuel de Falla, 15-5-15.

 Decret  núm.  2663  Assabentar-se  de  la  cessió  de  crèdit  de  GRUAS  Y  TALLERES 
BURGOS SL Fra. 127/2012 a favor de CAJAMAR.

 Decret  núm.  2664  Concedir  a  Dª  CARMEN LORA GONZALEZ llicència  de  Segona 
Ocupació en C/ Pare Antoni Salelels, 7-5-13.

 Decret núm. 2665 Aprovar la pròrroga de la situació administrativa d'excedència voluntària 
a la Sra. MARIA GARCIA NARVÁEZ.

 Decret núm. 2666 Autoritzar a la CDAD VEÏNS POL. 9 SAN FERNANDO per a celebrar 
una festa d'estiu el dia 11/08/12.

 Decret núm. 2667 Aprovar la imposició a D. JOSÉ IGNACIO LÓPEZ CARSÍ d'una sanció 
econòmica per import de 12.537,40 euros per infracció urbanística expedient sancionador 
165/08

 Decret  núm.  2668  Aprovar  la  certificació  núm.  1  i  única  de  "Enderrocament  de  dos 
edificacions  municipal  entre  mitgeres  per  estat  de  ruïna  e  C/  Palau,  9  i  11"  a 
PROMOCIONS Y CONSTRUCCIONS OLIVA SL.

 Decret  núm.  2669  Aprovar  la  nòmina  complementària  del  personal  al  Servei  d'aquest 
Ajuntament corresponent al mes de juliol de 2012.

 Decret núm. 2670 Resolució declaració de crèdits incobrables expedient 20010000063456 
de MARIA GAUL

 Decret núm.  2671 Resolució d'imposició de sanció tributaria expedient 20010000062291 
de PROMOCIONES INPROCOLSA S.L.

 Decret núm. 2672 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000062513 de 
PROMOCIONES INPROCOLSA S.L.

 Decret núm. 2673 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000062288 de 
PROMOCIONES INPROCOLSA S.L.

 Decret núm. 2674 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000062515 de 
PROMOCIONES INPROCOLSA S.L.
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 Decret núm. 2675 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000062290 de 
PROMOCIONES INPROCOLSA S.L.

 Decret núm. 2676 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000062512 de 
PROMOCIONES INPROCOLSA S.L.

 Decret núm. 2677 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000062511 de 
PROMOCIONES PROCOLSA S.L.

 Decret núm. 2678 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000062284 de 
PROMOCIONES INPROCOLSA S.L.

 Decret núm. 2679 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000063100

 Decret núm. 2680 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000063095 de 
PROMOCON ESCRIVA DE ALCOY S.L.

 Decret núm. 2681 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000063102 de 
AZNAR BOTELLA RODOLFO

 Decret núm. 2682 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000062440 de 
CONSTURCCIONES UNIVERSAL 2003 S.L.

 Decret núm. 2683 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000062435 de 
CONSTRUCCIONES UNIVERSAL 2003 S.L.

 Decret núm. 2684 Resolució imposició de sanció tributaria expedient 20010000060940 de 
CASILLAS GAMARRA PABLO

 Decret núm. 2685 Concessió a CONSTRUCCIONS GERMANS XARRECS S.L. llicència 
ocupació de la via pública expedient 000111/2012-LOVP

 Decret núm.  2686 Concessió a D. SALVADOR BLAS GISBERT NAVARRO llicència 
ocupació de la via pública expedient 000112/2012-LOVP

 Decret  núm.  2687  Reconéixer  l’obligació  per  la  quantitat  integra  de  21.133  euros  al 
consorci provincial de Bombers de València per la quota de sosteniment data de venciment 
01/01/2012

 Decret  núm.  2688  Reconéixer  l’obligació  per  la  quantitat  integra  de  21.133  euros  al 
consorci provincial de Bombers de València per la quota de sosteniment data de venciment 
01/03/2012

 Decret  núm.  2689  Reconéixer  l’obligació  per  la  quantitat  integra  de  21.133  euros  al 
consorci provincial de Bombers de València per la quota de sosteniment data de venciment 
01/05/2012

 Decret  núm.  2690  Reconéixer  l’obligació  per  la  quantitat  integra  de  21.133  euros  al 
consorci provincial de Bombers de València per la quota de sosteniment data de venciment 
01/07/2012

 Decret núm. 2691 Aprovar la liquidació de la Taxa per prestació de serveis de clavegueram 
AGUAS DEL BULLENT S.A. corresponent al segon trimestre de 2012 que ascendeix a 
7.998,20 euros
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 Decret  núm.  2692  Aprovar  liquidació  del  cànon de  la  concessió  administrativa  per  al  
subministrament d’aigua potable en el Barri Marítim i de la Taxa per prestació de serveis de 
clavegueram

 Decret núm.  2693 Inici expedient número G/11/2012 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm. 2694 Aprovar expedient número G/11/2012 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm.  2695 Inici expedient número G/12/2012 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret núm. 2696 Aprovar expedient número G/12/2012 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos

 Decret  núm.  2697 Declarar  el  vehicle  abandonat  amb matrícula  V1599ES propietat  de 
LAHROURI RACHID, expedient VA 1487/11

 Decret núm. 2698 Autoritzar a Mª CONSUELO CATALÀ MULLOR a celebrar una festa 
per als xiquets amb jocs tradicionals i castells inflables al carrer l'Ham de la platja d'Oliva  
entre les 19.00h i les 0.00h

 Decret  núm.  2699  Aprovar  el  projecte  bàsic  i  d'execució  de  les  obres  "XARXA  DE 
COL·LECTORS  PLUVIALS  I  REFORÇ  DE  FERMS  EN  ENTORN  C/  SERRANS-
VERGE DE LES AIGÜES VEVES -BARRANC (3ª FASE)"

 Decret núm. 2700 Ordenar la incoació del procediment de procediment de responsabilitat 
patrimonial expedient 18/12

 Decret núm. 2701 Ordenar la incoació del procediment de responsabilitat patrimonial

 Decret  núm.  2702  Ordenar  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
expedient 12/12

 Decret  núm.  2703  Aprovar  el  contingut  del  informe  de  data  27/07/2012  emès  per  la 
ponència  tècnica  municipal  d’anàlisi  ambiental  expedient  LA  132/2011  de  VICENT 
FENOLLAR SOLER

 Decret  núm.  2704  Aprovar  el  contingut  del  informe  de  data  27/07/2012  emès  per  la 
ponència  tècnica  municipal  d’anàlisi  ambiental  expedient  LA  037/2012  de  ENRIQUE 
REAL GRESES

 Decret  núm.  2705  Aprovar  el  contingut  del  informe  de  data  27/07/2012  emès  per  la 
ponència  tècnica  municipal  d’anàlisi  ambiental  expedient  LA  020/2011  de  JAVIER 
MENGUAL MARTI

 Decret  núm.  2706  Aprovar  el  contingut  del  informe  de  data  30/07/2012  emès  per  la 
ponència  tècnica  municipal  d’anàlisi  ambiental  expedient  LC  118/2009  de  JOSÉ 
ANTONIO GILABERT COSTA

 Decret  núm.  2707  Aprovar  en  caràcter  provisional  la  liquidació  ICO amb quantia  de 
4.416,68 euros expedient LTIU Rc 20/06 de D. JOSÉ V. PALOMO SERRANO

 Decret núm.  2708 Aprovar liquidació definitiva amb quantia de 401,32 euros expedient 
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LTIU 261/04 de JOSÉ LUÍS MUÑOZ LÓPEZ

 Decret  núm.  2709 Desconvocar  la  sessió  extraordinària  del  Ple  de  l'Ajuntament  del  9 
d'agost de 2012

 Decret núm. 2710 Trasllat als interessats l'informe previ a la resolució i concedeix el tràmit 
de l'audiència per un termini de 15 dies per a que puga al·legar i presentar documentació  
expedient 20/2012-ERU

 Decret  núm.  2711 Trasllat  als  interessats  l'informe previ  a  la  resolució i  concessió del 
tràmit d'audiència per un termini de 15 dies per a al·legar i presentar documents exp. 170/05

 Decret núm. 2712 Desestimar el Recurs de Reposició interposat contra el decret 1845/12 
de data 25 de maig de 2012 expedient de protecció 29/2010-ERU. RECURSOS

 Decret núm.  2713 Incoar a D. JOSÉ V. PALOMO SERRANO expedient  administratiu 
sancionador per la realització i ús del sòl, expedient sancionador Rc 20/06

 Decret núm.  2714 Incoar al Sr. FRANCISCO MIÑA SABATER expedient sancionador 
núm. 172/09, per infracció urbanística.

 Decret núm. 2715 Incoar al Sr. JOSE LUIS MUÑOZ LOPEZ, expedient sancionador núm. 
261/04, per infracció urbanística.

 Decret núm. 2716 Aprovar la liquidació definitiva de 1.037,47 euros a D. JOSÉ IGNACIO 
LÓPEZ CARSI EXPEDIENTE LTIU Rc 165/08

 Decret núm.  2717 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor 
referides als expedients 20010000062419 i relació, i es procedeix a aprovar les liquidacions

 Decret núm.  2718 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor 
referides als expedients 20010000060441

 Decret  núm.  2719  Estimar  el  recurs  de  reposició  a  JESUS  BORRAS  FAUS  i  en 
conseqüència revisar la liquidació imposada pel Decret núm. 2611/12

 Decret  núm.  2720  Ordenar  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
28/12 per danys patits com a conseqüència d'accident de kite surf en zona Séquia del Vedat 
sent perjudicat DANIEL ZARKA TRIGO

 Decret núm. 2721 Estimar en part el recurs de reposició interposat per D. JESÚS BORRÁS 
FAUS contra el decret 1996/12 expedient sancionador 179/09

 Decret  núm.  2722  Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  expedient  de 
legalitat urbanística 44/09 que s'instrueix contra D. DAVID MORENO GARCIA

 Decret  núm.  2723  Ordenar  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
expedient 23/12

 Decret  núm.  2724  Ordenar  la  incoació  del  procediment  expedient  de  responsabilitat 
patrimonial 24/12

 Decret  núm.  2725  Ordenar  la  incoació  del  procediment  expedient  de  responsabilitat 
patrimonial 25/12 perjudicat FRANCISCO DE BORJA LLORENS VIDAL

 Decret núm. 2726 Ordenar l'inici de l'expedient administratiu per a la contractació d’obres 
de xarxa col·lectors pluvials i reforç de ferms entorn C/ Serrans-Verge de les Aigües Vives-
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barranc (3ª fase) expedient OBRESNSP-SEC/2012-01

 Decret núm. 2727 Concedir a G Y M SERVICIOS Y COMUNICACIONES llicència de 
Primera Ocupació referida a la vivenda comunitària expedient 00/2011-LO

 Decret  núm.  2728  Ordenar  la  incoació  del  procediment  expedient  de  responsabilitat 
patrimonial 26/12 perjudicada MARIA SORIA GONZALEZ HERNÁNDEZ

 Decret  núm.  2729  Ordenar  la  incoació  del  procediment  expedient  de  responsabilitat 
patrimonial 27/12 perjudicat ANDRÉS RUIZ ALGABA

 Decret núm.  2730 Autoritzar als  veïns que formen la Comunitat  del  Camí Canyades a  
celebrar la festa d'estiu amb un sopar el 11 d'agost

 Decret  núm.  2731  Autoritzar  als  veïns  que  formen  la  comunitat  Las  Dunas  de  San 
Fernando Polígon 2 a celebrar la festa d'estiu amb un sopar dintre de les instal·lacions de la 
comunitat

 Decret núm. 2732 Concedir a D. JOSE VICENTE TORTOSA RAMOS, llicència ocupació 
de la via pública expedient 102/2012-LOVP

 Decret núm. 2733 Concedir a Dª. VICENTA SAVALL RANCES llicència de via pública 
expedient 104/2012-LOVP

 Decret núm. 2734 Concedir a D. JAIME SAPENA SERRAT llicència ocupació de la via 
pública

 Decret núm.  2735 Concedir a Dª. CARMEN MARTI ROIG llicència ocupació de la via 
pública expedient 110/2012-LOVP

 Decret  núm.  2736 Autoritzar a MARIA AHUIR RIESCO a celebrar la  festa  d'estiu al 
polígon 4, urbanització San Fernando a la platja d'Oliva

 Decret núm. 2737 Declaració de caducitat del Procediment d'infracció urbanística de 44/09 
de DAVID MORENO GARCIA

 Decret núm. 2738 Proposició de la imposició de sanció econòmica a JOSE VILLAMAYOR 
ROBLES per obres objecte d’infracció en l'exp. 74/08 per import de 6177,55 euros

 Decret núm. 2739 Declaració de la caducitat del procediment d'infracció urbanística núm. 
80/06 de MANUEL FARO TORRES

 Decret núm. 2740 Incoació d'expedient d'infracció urbanística 000003/2011-EIU a JULIO 
GONZALEZ CALAZA

 Decret  núm.  2741  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  043/2012  per  import  de 
53.467,79

 Decret núm.  2742 Aprovació de plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques 
particulars que regixen la contractació de serveis de manteniment, reparació i conservació  
de la infraestructura turística del litoral per a l'any 2012

 Decret  núm.  2743  Concessió  de  llicència  urbanística  a  EMILIO  BRUZ  MELERO-
EXPT000135/2012-OME
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 Decret núm.  2744 Concessió de llicència urbanística a CHARLES STEWART OWENS. 
EXPT 000144/2012-OME

 Decret núm. 2745 Denegació de llicència urbanística a ENRIQUE PEREZ GOJNZALEZ . 
EXPT. 000127/2012-OME

 Decret núm.  2746 Denegació de llicència urbanística a VICENTe PARRA TERCERO. 
EXPT. 000129/2012-OME

 Decret núm. 2747 Concessió de llicència urbanística a FRANCISCO RAFAEL MUÑOZ 
MORENO. EXPT 000116/2012OME

 Decret núm. 2748 Concessió de llicència urbanística a JOSEFA RUANO CORTES. EXPT. 
000006/2012OME

 Decret núm.  2749 Concessió de llicència urbanística a RUBEN FEMENIA VILLALBA. 
EXPT. 000115/2012OME

 Decret núm.  2750 Concessió de llicència urbanística a PEPA MORELL GOSP. EXPT. 
000132/2012-OME

 Decret  núm.  2751  Concessió  de  llicència  urbanística  a  PEDRO LORENZO TORRES 
GIRAU. EXPT. 000130/2012-OME

 Decret  núm.  2752 S'ordena  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
30/12 Mª FERNANDO ALIÑO CARBONELL, en concepte d'indemnització per danys en 
el turmell per mal estat de taulell

 Decret núm. 2753 Concedir a ADIL MESSARI llicència de segona ocupació de l'habitatge 
en c/Capurri, 3-1er.5na.

 Decret  núm.  2754 Nomenament  del  funcionari  eventual  amb dedicació  exclusiva  amb 
efectes del 10 d'agost 2012 a JULIO LLORCA ESTEVE com a secretari del grup BLOC-
COMPROMIS

 Decret  núm.  2755 Nomenament  del  funcionari  eventual  amb dedicació  exclusiva  amb 
efectes del 10 d'agost 2012 a CARLOS MENGUAL MANZANARES com a secretari del 
grup PSOE a 

 Decret núm. 2756 Concedir a D. JOSE FRASQUET I D. VICENT FRASQUET VIDAL 
llicència per a la segregació de la parcel·la

 Decret núm. 2757 Concedir llicència urbanística sol·licitada a D. FRANCISCO TERCERO 
CLIMENT expedient obra menor 106/2012-OME

 Decret  núm.  2758  Concedir  llicència  urbanística  sol·licitada  a  Dª.  CARMEN  MARTI 
ROIG expedient obra menor 153/2012-OME

 Decret núm. 2759 Concedir llicència urbanística sol·licitada a Dª. CARMEN THORMOS 
TORREGROSA expedient obra menor 154/2012-OME

 Decret núm. 2760 Concedir llicència urbanística sol·licitada a D. FAUSTINO MARQUEZ 
TORROBA expedient obra menor 152/2012-OME

 Decret  núm.  2761  Concedir  llicència  urbanística  sol·licitada  a  Dª.  JOSEFA  TORRES 
ESCOTO expedient obra menor 149/2012-OME
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 Decret  núm.  2762  Concedir  llicència  urbanística  sol·licitada  a  SUMINISTROS 
GONZALEZ E HIJOS, S.L. expedient obra menor 138/2012-OME

 Decret  núm.  2763  Concedir  llicència  urbanística  sol·licitada  a  D.  RAFAEL  BENITO 
SANCHEZ expedient obra menor 142/2012-OME

 Decret  núm.  2764  Concedir  llicència  urbanística  sol·licitada  a  D.  JOSE  MATEOS-
APARICIO MARTINEZ expedient obra menor 137/2012-OME

 Decret  núm.  2765  Concedir  llicència  urbanística  sol·licitada  a  D.  AURELIO  MOTOS 
PEREZ expedient obra menor 136/2012-OME

 Decret núm. 2766 Nomenar al SR. JAVIER FAUS FAYOS com secretari de la Comissió 
Municipal Informativa de Foment Econòmic

 Decret  núm.  2767  Ordenar  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
expedient 19/12

 Decret núm.  2768 Autoritzar als veïns del carrer Illa de Sicília (tram que va del carrer 
Roger de Lauria fins carrer Verge del Mar) a celebrar un sopar entre les 19.00 i la 1.30 h de  
la matinada

 Decret  núm.  2769 Aprovar  provisionalment  una liquidació  complementària  de l'impost 
sobre instal·lacions, construccions i obres, sobre l'excés en la valoració exp. LTIU Nº 74/08 
a JOSE VILLAMAYOR ROBLES

 Decret  núm.  2770 Aprovar  amb caràcter  provisional  la  taxa  per  utilització privativa  o 
aprofitament especial de domini públic local exp. LTIU 28/08 a AVA LUNA, S.L.

 Decret núm. 2771 Declarar la caducitat del procediment LTIU NÚM. 80/06 que s'instruïx 
contra MANUEL FARO TORRES

 Decret  núm.  2772 Aprovar  amb caràcter  provisional  la  liquidació del  tribut  impost  de 
construccions,  instal·lacions  i  obres  a  JULIO  GONZALEZ  CALAZA  exp.  LTIU 
000003/2011-EIU

 Decret núm.  2773 Acord de l'adhesió de l'Ajuntament d'Oliva al programa de beques de 
formació per a joves desocupats

 Decret núm. 2774 Aplicació al pressupost del reconeixement de l'obligació de les factures 
de la REL 045/2012 REX 03/2012 per import de 39.873,91€

 Decret núm. 2775 Reconéixer l’obligació i aprovar la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries a VODAFONE ESPAÑA SAU de 760,16 €

 Decret núm. 2776 Reconéixer l’obligació i aprovar la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries  a  VODAFONE  ESPAÑA  SAU  de  42.620,45  €.  Aprovar  les  factures 
d'abonament que es relacionen de 29,736,80€. Reposar a disponible l'import corresponent.

 Decret  núm.  2777  Aprovar  amb  caràcter  provisional  la  liquidació  de  l'impost  de 
construccions, instal·lacions i obres a JOHN DAVID WIGMORE i JOANNA LESLEYN 
exp LTIU 119/08

 Decret  núm.  2778  Aprovar  amb  caràcter  provisional  la  liquidació  de  l'impost  de 

Pàgina: 87



construccions, instal·lacions i obres a SUSANA ESCRIVA FAUS exp LTIU 51/09

 Decret núm.  2779 Donar de baixa el següent rebut de l'impost sobre béns immobles de 
MIGUEL SANCHIS LLOPIS

 Decret  núm.  2780 Autoritzar  al  CLUB D'ESCACS a  realitzar  una  exhibició  en  la  Pl. 
d'Europa el dissabte 18 d'agost de 18:30 h fins les 24:00

 Decret núm.  2781 Concedir llicència urbanística a ALFREDO BERTOMEU IBIZA exp. 
000083/2012-OME

 Decret  núm.  2782  Concedir  llicència  urbanística  a  HANNECIE  MATHEE  exp. 
000131/2012-OME

 Decret  núm.  2783 Concedir  llicència  urbanística  a  VICENTE ROCHER MOLTO exp. 
000139/2012-OME

 Decret núm.  2784 Concedir llicència urbanística a la COMUNITAT DE PROPIETARIS 
DEL C/CONDE D'OLIVA, 15 exp. 000143/2012-OME

 Decret núm. 2785 Concedir llicència urbanística a MARIA PILAR PEIRO PASTOR exp. 
000146/2012-OME

 Decret  núm.  2786  Concedir  llicència  urbanística  a  FRANCISCO  JOSE  MESTRE 
SOLERA exp. 000148/2012-OME

 Decret núm.  2787 Concedir  llicència urbanística a RAFAEL BENITO SANCHEZ exp. 
000155/2012-OME

 Decret núm. 2788 Concedir llicència urbanística a MARIA ELENA MENA TOMAS exp. 
000157/2012-OME

 Decret  núm.  2789  Concedir  llicència  urbanística  a  ZAILAND,  S.L  representada  per 
VICENTE BERTO FERNANDEZ exp. 000158/2012-OME

 Decret núm. 2790 Concedir llicència urbanística a FRANÇOIS LOPEZ exp. 000159/2012-
OME

 Decret  núm.  2791  Concedir  llicència  urbanística  a  SUSANA  GISBERT  PONS  exp. 
000160/2012-OME

 Decret  núm.  2792  Concedir  llicència  urbanística  a  CONCEPCION  PERIS  MUÑOZ 
representada per JUAN FAUS ALFONSO exp. 000029/2012-OMA

 Decret núm.  2793 Concedir  llicència urbanística a DEOGRACIAS ZAMORA BARBA 
exp. 000033/2012-OMA

 Decret  núm.  2794  Concedir  llicència  urbanística  a  JOSE  PEREZ  GAZQUEZ  exp. 
000034/2012-OMA

 Decret  núm.  2795  Aprovar  la  relació  número  044/2012  R  de  factures  per  import  de 
125.208,43 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries de despeses

 Decret núm.  2796 Concedir llicència per ocupació de la via pública exp. 000113/2012-
LOVP a JOSE PEREZ GAZQUEZ al carrer Manuel Broseta, 9

 Decret núm. 2797 Concedir a VERTYDECOR INNOVA, S.L. llicència per ocupar la via 
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pública exp. 000106/2012-LOVP al c/Eduardo Escalante, 20

 Decret  núm.  2798  Concedir  a  la  COMUNITAT  DE  PROPIETARIS  DEL  EDIFICI 
C/CONDE D'OLIVA, 15 llicència per a ocupar la via pública

 Decret núm. 2799 Desestimació del recurs de reposició interposat pel GRUP MUNICIPAL 
DEL PARTIT POPULAR contra el Decret de l'Alcaldia nº 2500/12 de data 18/07/2012 
(assignació de despatxos)

 Decret  núm.  2800 Concedir  a ROSA SORIA SENDRA,  llicència  de Segona Ocupació 
situat en el carrer Ramon y Cajal 24, expedient 080/2012-LO

 Decret núm.  2801 Autoritzar a la COMISSIÓ DE FESTES EN HONOR DE LA MARE 
DE DÉU DEL REBOLLET per a la celebració dels actes del dissabte 18 d'agost al dissabte 
8 de setembre

 Decret núm.  2802 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística exp. 5/09 contra D. MIGUEL DUEÑAS CAÑAMAS en qualitat de promotor

 Decret núm.  2803 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística exp. 13/09 contra D. VICENTE MUÑOZ LLORCA en qualitat de promotor

 Decret núm.  2804 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística exp. 40/09 contra D. FERNANDO VIDAL MAÑO en qualitat de promotor

 Decret núm.  2805 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística expedient 41/09 contra Dª. ROSA SISCAR SASTRE en qualitat de promotora

 Decret núm.  2806 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística expedient 60/09 contra PROMOCION ESRIVÁ DE ALCOY S.L.

 Decret núm.  2807 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística expedient 63/09 contra ARIDOS EL VEDAT S.A. en qualitat de promotor

 Decret  núm.  2808 Contractació de treballadors aturats per  a  la realització de l'obra de 
TREBALLS  DE  NETEJA  I  CONSERVACIÓ  DE  LLITS  I  SÉQUIES  AL  MUNICIPI 
D'OLIVA 2012- FASE II

 Decret núm.  2809 Incoar a D. JOHN DAVID WIGMORE Y Dª. JOANNA LESLEYN 
expedient administratiu sancionador 119/08 per la realització d'obres y ús del sòl

 Decret  núm.  2810  Incoar  a  Dª.  SUSANA  ESRIVÁ  FAUS  expedient  administratiu 
sancionador 51/09 per la realització d'obres i ús del sòl

 Decret  núm.  2811  Aprovació  de  devolució  a  la  mercantil  "PROMOCIONES 
ESTERUELAS JBA, S.L. la quantitat de 12.149,84 euros en concepte de ICIO per renúncia 
llicència d'obres

 Decret núm. 2812 Autoritzar a JUAN PABLO RONDA MAS a realitzar una serenata al C/ 
Roger de Lauria, 30 en la platja d'Oliva entre les 23:30 h u la 1:30 h de la matinada

 Decret núm. 2813 Prendre raó de la concessió de crèdit transcrita de POLY KLYN, S.L. 
per un import de 1.121 euros

 Decret núm. 2814 Concedir a D. FRANCISCO PAULA COTS MORATO llicència per a 
l'ocupació de la via pública expedient 114/2012-LOVP
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 Decret núm. 2815 Concedir a D. VICENT CANET LLIDO llicència per a l'ocupació de la 
via pública expedient 115/2012-LOVP

 Decret núm. 2816 Ordenar el pagament de la factura de CLUB PILOTA OLIVA de import 
4.073,12 euros REL 045/2012 REX 3/2012

 Decret núm.  2817 Aprovació reconeixement de l'obligació, i ordenar el pagament de la  
quantitat de 4.823.83 euros a BANCO SANTADER en concepte de quota de interessos en 
data de venciment 14/06/2012

 Decret núm.  2818 Aprovar les despeses amb càrrec a les partides pressupostàries,  amb 
efectes dia 31 de maig de 2012, per quantia de 171,16 euros

 Decret núm. 2819 Aprovar les despeses relacionades per import de 9,44 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària

 Decret núm. 2820 Aprovar les despeses relacionats per import de 4,72 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària de despeses

 Decret  núm.  2821  Aprovar  les  despeses  relacionades  per  19,52  euros  amb  càrrec  a 
l'aplicació pressupostària de despeses

 Decret  núm.  2822  Aprovar  les  despeses  relacionades  per  14,16  euros  amb  càrrec  a 
l'aplicació pressupostària de despeses

 Decret  núm.  2823  Aprovar  les  despeses  relacionades  per  3,33  euros  amb  càrrec  a  
l'aplicació pressupostària de despeses

 Decret  núm.  2824  Aprovar  les  despeses  relacionades  per  12,00  euros  amb  càrrec  a 
l'aplicació pressupostària de despeses

 Decret  núm.  2825  Aprovar  les  despeses  relacionades  per  37,00  euros  amb  càrrec  a 
l'aplicació pressupostària de despeses

 Decret  núm.  2826  Aprovar  les  despeses  relacionades  per  2,91  euros  amb  càrrec  a  
l'aplicació pressupostària de despeses

 Decret núm.  2827 Aprovar provisionalment la liquidació del ICO per quantia de 428,56 
euros de D. ANTONIO RUÍZ FERNÁNDEZ expedient LTIU 138/09

 Decret núm.  2828 Aprovar provisionalment la liquidació del ICO per quantia de 41,38 
euros de D. EUGENIO SORIA PASCUAL expedient LTIU 09/2011-EIU

 Decret núm. 2829 Aprovar provisionalment la liquidació del ICO per quantia de 1.403,33 
euros de D. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ expedient LTIU 011/2011-EIU

 Decret núm. 2830 Aprovar provisionalment la liquidació del ICO per quantia de 3.551,02 
euros de D. JUAN MANUEL ARACIL PORTES expedient LTIU Rc 19/03

 Decret núm.  2831 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística expedient 78/09 contra D. JOSÉ Mª SOLANES SALA

 Decret núm.  2832 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat  
Urbanística expedient 93/09 contra D. JOSÉ MIGUEL PARRA BERTOMEU

Pàgina: 90



 Decret núm. 2833 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració del expedient de 
Legalitat Urbanística 65/09 contra D. VICENTE ROCHER MOLTÓ

 Decret núm. 2834 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració del expedient de 
Legalitat Urbanística 72/09 contra Dª. ROSA LÁZARO MANZANEDA

 Decret núm. 2835 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració del expedient de 
Legalitat Urbanística 73/09 contra Dª. ROSA ESCRIVÁ SORIA

 Decret núm.  2836 Incoar a D. ANTONIO RUIZ FERNANDEZ expedient administratiu 
sancionador per la realització d'obres i usos del sòl expedient sancionador 138/09

 Decret  núm.  2837  Incoar  a  D.  EUGENIO SORIA PASCUAL expedient  administratiu 
sancionador per la realització d'obres i usos del sòl expedient sancionador 09/2011-EIU

 Decret  núm.  2838  Incoar  a  D.  JOSE  MARTINEZ  LOPEZ  expedient  administratiu 
sancionador per la realització d'obres i usos del sòl expedient sancionador 011/2011-EIU

 Decret núm.  2839 Proposar una imposició de sanció econòmica a D. JUAN MANUEL 
ARACIL PORTES per la continuació de les obres consecutives d'infracció urbanística y 
objecte del expedient sancionador Rc 19/03

 Decret núm. 2840 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració expedient 75/09 de 
la Legalitat Urbanística contra D. CARLOS PORTES MORELL

 Decret núm. 2841 Imposar als denunciats JESUS ALBERCA JUAN i relació

 Decret núm. 2842 Acceptar la proposta de controls de alcoholèmia la setmana del 20 al 26 
d'agost el diferents punts del terme municipal d'Oliva

 Decret  núm.  2843  Ordenar  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
31/12 perjudicat JUAN ASENSI LÓPEZ

 Decret núm.  2844 Aprovar el reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament de 
quantitat 5.175 euros a data 29 de maig de 2012 al BANCO POPULAR en concepte de 
quota amortització parcial

 Decret núm. 2845 Autoritzar el pagament corresponent al mes d'agost de 2012, de la beca 
de la Diputació 2012

 Decret núm. 2846 Autoritzar als festers de San Francesc a realitzar un sopar al carrer Plus 
Ultra entre les 18:00 h i la 1:30 h de la matinada el dissabte 25 d'agost

 Decret  núm.  2847 Concedir  a MARIA SALORT PEREZ llicència  de segona ocupació 
referida a edifici d'una vivenda unifamiliar aïllada, situada en el Camí de Covatelles, 13

 Decret  núm.  2848 Declarar  la  caducitat  de  la  llicència  d’obertura  del  bar  ANSER del 
Passeig Poeta Francisco Brines, 13

 Decret núm. 2849 Concedir a Dª VICENTA SAVALL RANCES llicència per a l'ocupació 
de la via pública

 Decret núm. 2850 Concedir a Dª SUSANA GISBERT PONS llicència per a l'ocupació de 
la via pública

 Decret  núm.  2851 Concedir  a  D.  FAUSTINO MARQUEZ TORROBA llicència  per  a 
l'ocupació de la via pública
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 Decret  núm.  2852  Ordenar  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
expedient 33/12 perjudicada SARA DÍAZ ROMERO

 Decret  núm.  2853  Concedir  a  CONSTRUCCIONES  HISPANO  GERMANAS  S.A. 
llicència  de primera  ocupació  referida a  edifici  de  vivenda unifamiliar  aïllada i  piscina 
expedient 78/2012-LO

 Decret  núm.  2854  Aprovar  les  despeses  relacionades  per  12,25  euros  amb  càrrec  a 
l'aplicació pressupostària de despeses que s'indiquen en la mateixa del vigent pressupost  
municipal

 Decret  núm.  2855  Acceptar  la  proposta  de  la  Prefectura  de  la  Policia  Local  per  a  la 
realització de controls preventius de alcoholèmia els dies 25 i 26 d'agost en diversos llocs 
del municipi

 Decret  núm.  2856  Concedir  a  BLAI  MANUEL  MESONERO  GARCIA  la  llicència 
municipal per a la tinença d'animals potencialment perillosos expedient A.P. 238/12

 Decret núm. 2857 Aprovar i imposar a VICENTE CARLOS ESCRIVA MENA en qualitat 
de responsable de la comissió de les infraccions administratives en matèria de tinença i  
protecció de animals per import de 150,25 euros

 Decret núm.  2858 Concedir  a JOSE GARCIA ESCRIVA llicència de segona ocupació 
referida a vivenda comunitària expedient 082/2012-LO

 Decret  núm.  2859 Concedir  a LUIS ARDID RAMIREZ llicència de primera ocupació 
referida a edifici de dos vivendes unifamiliars aïllades

 Decret núm. 2860 Concedir a JOAN SALVADOR ARDID RAMIREZ llicència de primera 
ocupació referida a edifici de dos vivendes unifamiliars aïllades

 Decret núm. 2861 Aprovació de les bases per a l'adjudicació de beques de formació per a  
joves desocupats de la diputació amb l'Institut Valencià de la joventut

 Decret núm.  2862 Aprovar la liquidació provisional del expedient:  LTIU 000042/2011-
EIU por infracció urbanística al Sr. VICENTE MALOND ESCRIVA.

 Decret núm. 2863 Autoritzar als festers de la Falla Barri Sant Francesc a celebrar del Mig 
Any, els dies 14 i 15 de setembre.

 Decret núm. 2864 Renonèixer l funcionari Sr. FRANCISCO CASTILLO MUÑOZ, un nou 
trienni, Grup C2.

 Decret núm. 2865 Renonèixer al funcionari Sr. JOSE COTS CABRERA, un nou trienni, 
Grup C2.

 Decret núm. 2866 Renonèixer a la funcionària Sra. FRANCISCA ORTIZ TAPIA, un nou 
trienni, Grup E.

 Decret núm. 2867 Renonèixer a la funcionària Sra. MARIA JESUS ORTELLS RAMON, 
un nou trienni, Grup E.

 Decret núm.  2868 Nomenament de la funcionaria eventual  amb efectes del 13/08/2012 
amb dedicació exclusiva com a secretaria de grup polític PP a MARIA ISABEL PEREZ 
LOPEZ
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 Decret  núm.  2869  Reconeixement  d'un  nou  trienni  a  VICENTE  JAVIER  VERDU 
SABATER

 Decret núm. 2870 Reconeixement d'un nou trienni a JOAN F. BERBEGALL VILLALBA

 Decret núm. 2871 Reconeixement d'un nou trienni a CONRADO LONGAS MORERA

 Decret  núm.  2872 Acord de la baixa per  caducitat  en la inscripció padronal  d’ERICK 
ALBERTO ALBAN TANDAZO i relació

 Decret núm. 2873 Incoar al Sr. MIGUEL DUEÑAS CAÑAMAS expedient administratiu 
de restauració legalitat urbanística núm. 05/09-RC.

 Decret núm. 2874 Incoar al Sr. VICENTE MUÑOZ LLORCA, expedient administratiu de 
restauració legalitat urbanística núm. 13/09-RC.

 Decret núm. 2875 Incoar al Sr. FERNANDO VIDAL MAÑO, expedient administratiu de 
restauració legalitat urbanística núm. 40/09-RC.

 Decret núm.  2876 Incoar a la Sra. ROSA SISCAR SASTRE, expedient administratiu de 
restauració legalitat urbanística núm. 041/09-RC.

 Decret  núm.  2877  Incoar  a  PROMOCIONES  ESCRIVA  DE  ALCOY,  SL,  expedient 
administratiu de restauració legalitat urbanística núm. 60/09-RC.

 Decret núm. 2878 Incoar al Sr. JUAN DE LAMO GRANDE, expedient administratiu de 
restauració legalitat urbanística núm. 52/2012-RC.

 Decret núm. 2879 Incoar al Sr. DAVID MORENO GARCIA, expedient administratiu de 
restauració legalitat urbanística núm. 44/09-RC.

 Decret núm. 2880 Incoar al Sr. VICENTE LLORCA MELIA, expedient administratiu de 
restauració legalitat urbanística núm. 157/03-RC.

 Decret núm. 2881 Incoar al Sr. JUAN M. ARACIL PORTES, expedient administratiu de 
restauració legalitat urbanística núm. 19/03-RC.

 Decret núm. 2882 Incoar a la Sra. Mª DE LOS ANGELES PINO BALLESTER, expedient 
administratiu de restauració legalitat urbanística núm. 234/08-RC.

 Decret núm. 2883 Incoar al Sr. RAMON JORDA BERNABEU, expedient administratiu de 
restauració legalitat urbanística núm. 36/08-RC.

 Decret núm. 2884 Incoar al Sr. VICENTE MALONDA ESCRIVA expedient administratiu 
sancionador núm. 000042/2011-EIU, per obres realitzades en Pol. 10, Par. RU 00474.

 Decret  núm.  2885  Incoar  al  Sr.  VICENTE  JAVIER  SANCHIS  NUÑEZ  expedient 
administratiu sancionador núm. 000009/2010-EIU, per obres realitzades en Ptda. Salt, Pol. 
24, Par. RU 01279.

 Decret  núm.  2886 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 94/09, instruït contra el Sr. MANUEL TORRES SAVALL.

 Decret  núm.  2887 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 98/09, instruït contra el Sr. MIGUEL ESCRIVÁ MESTRE.

 Decret  núm.  2888 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
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urbanística núm. 55/06, instruït contra el Sr. MARTIN FRIAS CRIADO.

 Decret  núm.  2889 Ordre  d'incoació del  procediment  de responsabilitat  patrimonial  que 
s'impulsarà  d'ofici  en  tots  els  seus  tràmits  núm.  34/12  de  MARIA ISABEL MIÑANA 
ESCRIVA

 Decret núm. 2890 Incoar expedient administratiu sancionador contra JOSÉ FRANCISCO 
ALIQUES LLINARES amb domicili  en Oliva en Ctra.  De Pego per consumir begudes 
alcohòliques en la via pública

 Decret  núm.  2891  Adjudicar  el  contracte  administratiu  dels  serveis  de  manteniment, 
reparació i conservació de l'infraestructura del litoral en les platges del municipi d'Oliva per 
al 2012

 Decret  núm.  2892  aprovar  l'expedició  de  un  manament  de  pagament  amb caràcter  de 
justificar  a  favor  del  membre  de  esta  corporació  municipal  D.  VICENTE 
SANTACATALINA SANCHIS amb import de 130,50 euros

 Decret  núm.  2893  Aprovar  la  relació  número  047/2012  R  de  factures  per  import  de 
88.522,80 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de despeses

 Decret  núm.  2894  Aprovar  la  relació  número  048/2012  R  de  factures  per  import  de 
26.607,33 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de despeses

 Decret núm.  2895 Aprovar amb efectes del dia 31 d'agost de 2012 el cessament, com a 
funcionari interí intern d'aquest Ajuntament, pertanyent a l'Escala d’Administració Especial, 
subescola Serveis Especials, classe Policia Local, Grup C1, de RAMON JUAN LUQUE 
BLASCO

 Decret núm.  2896 Aprovar la factura numero 466380091466 i ordenar el  pagament de 
43,16 euros a la GENERALITAT VALENCIANA, en concepte a pagament previ per la 
inserció  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana  del  ajuntament  d'Oliva.  
Nomenament funcionaris en carrera

 Decret  núm.  2897  Aprovar  la  nòmina  del  personal  al  servei  d'aquest  Ajuntament 
corresponent al mes d'agost de 2012, l'import de la qual puja a un total brut de 654.412,24 
euros i un líquid de 519.798,92 euros d'acord amb el resum de la nòmina que s'adjunta

 Decret  núm.  2898  Assabentar-se  de  la  cessió  de  crèdit  de  GRUAS  Y  TALLERES 
BURGOS , SL, per import de 2.000 euros.

 Decret núm. 2899 Contractar a LUCAS HERNANDEZ BORRULL per a treballs de neteja 
i conservació de llits i sèquies al municipi d'Oliva 2012 fase II

 Decret núm. 2900 Contractació de treballadors desocupats per a la realització de l'obra de 
treballs de neteja i conservació de llits i séquies al municipi d'Oliva 2012 Fase III

 Decret núm.  2901 Ordenar el tancament de l'activitat de pulperia-braseria DE LA MAR, 
emplaçada al carrer Verge del Mar núm. De la platja d'Oliva.

 Decret  núm.  2902 Incoar  al  Sr.  VICENT MIQUEL MONZONIS TORRES,  expedient 
administratiu sancionador núm. 2/2012-EIR, per infracció urbanística en c/. Verge del Mar 
núm. 86.

 Decret  núm.  2903 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
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urbanística núm. 165/2009, instruït contra el Sr. JOSE M. ORTIZ LOPEZ.

 Decret  núm.  2904 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 164/2009, instruït contra el Sr. ANTONIO PERICAS PARRAGA.

 Decret  núm.  2905 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística nú. 143/2009, instruït contra INVERSIONES LUJOCED SL.

 Decret  núm.  2906 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 129/2009, instruït contra el Sr. FRANCISCO MORERA LLORCA.

 Decret núm. 2907 Aprovar a la liquidació del ICO, expediente: LTIU 000002/2012-EIU, 
INSTRUÏT CONTRA EL SR. VICENT MIQUEL MONZONIS TORRES.

 Decret núm. 2908 Adjudicar definitivament la parada núm. 1 lateral de la nau del Mercat 
Municipal, a favor de la Sra. MARIA JOSE SORIA MOLIO.

 Decret núm.  2909 Autoritzar la transmissió de la titularitat  de la parada núm. 11 y 13 
lateral del Mercat Municipal a favor del Sr. RAFAEL FRAU NAVALON.

 Decret  núm.  2910 Aprovació de  l'expedició de  manament  de  pagament  a  justificar  de 
VICENTE SANTACATALINA SANCHIS per un import de 90 euros

 Decret núm. 2911 Declarar la baixa en comptes dels valors declarat incobrables

 Decret núm. 2912 Autoritzar al Sr. ALBERTO ARRIOLA JARQUE para la instal·lació del 
CIRC ARRIOLA per als dies 31 d'agost i 2 de setembre de 2012.

 Decret núm.  2913 AutoriTzar la realització de controls preventius d'alcoholèmia pers als 
dies 1 i 2 de setembre de 2012.

 Decret núm. 2914 Aprovació de les ajudes sol·licitades a JOSE FERNANDO LARROSA 
MONTOYA I RELACIO

 Decret  núm.  2915 Concessió de llicència  de segona ocupació Exp.  000073/2012-LO a 
BRIGIDA SOLDADO DOMINGUEZ

 Decret núm. 2916 Aprovar la sol·licitud a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la 
Generalitat  Valenciana,  d'ajuda  per  a  l'increment  bibliogràfic  en  els  centres  públics  de 
lectura d'Oliva.

 Decret núm. 2917 Aprovar la sol·licitud, a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la 
Generalitat  Valenciana,  d'ajuda  per  a  l'increment  bibliogràfic  en  els  centres  públics  de 
lectura d'Oliva.

 Decret núm. 2918 Relació de multes de trànsit.

 Decret núm. 2919 Reconeixement de l'obligació de pagament de ajudes concedides a JOSE 
FERNANDO LARROSA MONTOYA I RELACIÓ

 Decret núm. 2920 Devolució de garanties provisionals de instal·lacions temporals de 2012 
a EDUARDO CLIMENT BONET per import de 2,784€

 Decret núm. 2921 Aprovació de la devolució de garanties definitives 2011 a SANTIAGO 
CALATAYUD CLIMENT PER IMPORT DE 10.000 Y 480 €

 Decret núm. 2922 Concessió de llicència de ocupació de la via Exp. 000218/2011-LOVP a 
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SALVADOR BARBER DEVESA

 Decret  núm.  2923  Concessió  de  llicència  de  ocupació  de  la  via  Exp.  000119/2012  a 
DEOGRACIAS ZAMORA BARBA

 Decret núm. 2924 Concessió de llicència de ocupació de la via Exp. 000118/2012-LOVP

 Decret  núm.  2925  Concessió  de  llicència  de  gual  permanent.  Exp.  V045/2012  a 
COMUNITAT DE PROPIETARIS SAN FERNANDO POL. 9

 Decret núm. 2926 Concessió de llicència de gual permanent. Exp. V075/12 a CRISTINA 
FAYOS CATALA

 Decret  núm.  2927  Concessió  de  llicència  de  gual  permanent.  Exp.  V074/12  a  JOHN 
STENT

 Decret  núm.  2928  Concessió  de  llicència  ambiental  de  l'activitat  de  CÀMPING  DE 
PRIMERA CATEGORIA OLÉ. Exp. LC 043/2007 a CASIR SA

 Decret  núm.  2929  Declaració  de  baixa  de  gual  Exp.  V050/2001  de  TECNOLOGIA 
APLICADA INDTAL METALURGICA

 Decret  núm.  2930  Declaració  de  baixa  de  gual  Exp.  V66/1999  d’ENRIQUE  PONS 
HERVAS

 Decret núm.  2931 Declaració de baixa de gual Exp.  V130/2010 de JESUS JOAQUEN 
CERDA TORTOSA

 Decret  núm.  2932  Concessió  a  MARIA  LUISA  MAS  MOLLA  llicència  de  segona 
ocupació Exp. 0000085/2012-LO

 Decret núm. 2933 Elevació de proposta a resolució i procedir amb la baixa de liquidacions 
per un import de 2289,10 € de BOSCH ESCRIHUELA M DESAMPARADOS I RELACIÓ

 Decret  núm.  2934  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
JOAQUIN SANCHEZ GARCIA MINGUILLAN. EXP. 20010000063797

 Decret  núm.  2935  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
ALEIXANDRA COSTA RAMOS. EXP. 20010000063568

 Decret  núm.  2936  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
OTILIA CECILIA FIGUEROA FRANCO. EXP. 20010000063570

 Decret  núm.  2937  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
CIRISEANU TATIANA VALI. EXP.20010000063576

 Decret  núm.  2938  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
HEREDEROS DE JOSE CLIMENT IBIZA. EXPT. 20010000063579

 Decret  núm.  2939  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
RAMON BORRULL LARROSA. EXPT. 20010000063582

 Decret  núm.  2940  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
CONSTEA CONSTANTIN ALEXAND

 Decret  núm.  2941  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
CRISTEA OPRISA IOAN DANIEL. EXP. 20010000063613
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 Decret  núm.  2942  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
CUELLIGA RUIZ ADELA. EXP. 20010000063616

 Decret núm.  2943 Anular els rebuts per duplicitat amb liquidacions abonades de LARA 
PORTES RAUL I RELACIO. EXPTE 20010000063816

 Decret núm. 2944 Aprovació de la baixa de 38 rebuts per un import de 2.721,63€

 Decret núm.  2945 Rectificació de l'expedient de modificació de crèdits G/11/2012 en la 
part  que  afecta  als  ingressos  72100  "Transferències  de  capital  d'organismes  autònoms 
administratius" per un import de 54.346,95 € i modificació de la previsió d'ingressos 42100

 Decret núm. 2946 Iniciació de l'expedient núm. G/13/2012 de modificació del pressupost 
per generació de crèdits

 Decret núm. 2947 Aprovació de l'expedient núm. G/13/2012 de modificació del pressupost 
per generació de crèdits per ingressos.

 Decret núm. 2948 Rectificació del DA 2462/12 de 03/07/2012 en el paràgraf segon.

 Decret núm.  2949 Ordenar el pagament de relació de factures 039/2012 R, 040/2012 y 
041/2012 R.

 Decret núm. 2950 Acceptar la proposta de la Prefectura de la Policia per a realitzar control, 
disciplina i vigilància de tràfic el proper 9 de setembre de 2012.

 Decret núm. 2951 Concedir a INMOBROSQUILL SL llicència de Primera Ocupació en C/ 
del Garrofer, 7.

 Decret  núm.  2952 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
SANTIAGO MARIN CORTES.

 Decret  núm.  2953 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
JUAN MORELL VERDU.

 Decret  núm.  2954  Iniciar  les  actuacions  de  comprovació  limitada  sobre  els  subjectes 
passius D. IGNACIO TOMAS PEREZ i D. JOSE JOAQUIN RAMON GENIS.

 Decret  núm.  2955 Autoritzar  l'inici  del  procediment  sancionador  tributari  als  subjectes 
passius  relacionats  Dª  SALVADORA  COTAINA  BONDIA  i  Dª.  ANA  M  PEREZ 
MARTINEZ.

 Decret  núm.  2956 Autoritzar  l'inici  del  procediment  sancionador  tributari  als  subjectes 
passius relacionats Dª SALVADORA COTAINA BONDIA i altres.

 Decret  núm.  2957  Iniciar  les  actuacions  de  comprovació  limitada  sobre  els  subjectes 
passius RESIDENCIAL FORVISA i altres.

 Decret  núm.  2958 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
MARIANO CORTES CORTES.

 Decret núm. 2959 Aprovar la relació núm. 046/2012 de factures per import de 59.942,51 €.

 Decret  núm.  2960 Concedir  a  PEDRO SANCHEZ GARCIA CONSTRUCCIONES SL 
llicència per a l'ocupació de la via pública.

 Decret núm.  2961 Assignar al Sr.  VICENTE MARTI COTS a la Brigada de Festes de 
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l'Ajuntament d'Oliva des de l'1 de juliol de 2012.

 Decret núm. 2962 Donar compliment al contingut de la sentència 680/2012 de 13/07/12 i 
anular l'exercici de temes locals així com els nomenaments del Agents de Policia Local en 
propietat des del 10 de juny de 2008, aprovar la repetició de dit exercici.

 Decret núm. 2963 Aprovar la contractació laboral del Sr. JULIAN CORTES OJEDA amb 
una reducció del 75% per a accedir a la jubilació parcial anticipada i aprovar la contractació 
a temps parcial per relleu de la Sra. JOSEFA MOLL ENGUIX fins al 29 de juliol de 2016.

 Decret núm. 2964 Acceptació de la proposta i elevació de la mateixa a resolució relativa a 
la realització de controls preventius d'alcoholèmia dies 8 i 9 de setembre 2012

 Decret núm.  2965 Concessió a JOANNA JACK llicència de segona ocupació en c/Sant 
Joan, 24. Expt. 0000083/212-LO

 Decret núm. 2966 Concedir a D. JULIO CESAR MORERA ROMAGUERA llicència de 
Primera Ocupació en Urb. San Pere, 38.

 Decret núm. 2967 Autoritzar a la FALLA PENSAT I FET per a la celebració de la demanà 
de la fallera major el dissabte 15 de setembre.

 Decret núm. 2968 Concedir a Dª ASCENSION CODINA SERRANO llicència de Segona 
Ocupació en C/ Historiador Bernardí Llorca, 6-4-10.

 Decret núm. 2969 Concedir a Dª ISABEL ESTEVE VERDU llicència de Segona Ocupació 
en C/ Almirall Roger de Lauria, 48-2-4.

 Decret  núm.  2970  Nomenar  funcionària  interina  Educadora  a  la  Sra.  CRISTINA 
ESCRIVA INSA fins al 30 de juny de 2013.

 Decret  núm.  2971  Nomenar  funcionària  interina  Educadora  a  la  Sra.  ANA  BELEN 
ARCOS SALINAS fins al 30 de juny de 2013.

 Decret  núm.  2972  Concedir  al  Sr.  AYMON  PELLICER  ALCARAZ  una  bestreta 
reintegrable.

 Decret  núm.  2973  Atorgar  la  defensa  i  la  representació  de  l'Ajuntament  en  el  recurs 
d'apel·lació  núm.  1395/2011,  en  relació  amb  el  procediment  ordinari  núm.  441/2009 
d’Alberto Berbegall Navarro a EMMA RAMON BAUTISTA

 Decret núm. 2974 Designació de lletrat en el procediment ordinari núm. 365/2009 recurs 
d'apel·lació núm. 01/000128/2012-MG interposat per ANGELINO MAS GARI I 29 MES a 
EMMA RAMON BAUTISTA

 Decret núm. 2975 Encarregar la redacció de la memora valorada de l’obra de conservació 
integral de la capella i transagrari del Santísim Crist de l’Església de Sant Roc d'Oliva. Fase 
V.c, àmbit interior… etc. a VICENT F. LLOPIS CARDONA

 Decret  núm.  2976  Designació  de  lletrat  en  procediment  ordinari  núm.  0055/2011-E 
d’Alberto Berbegall Navarro contra l'Ajuntament a EMMA RAMON BAUTISTA

 Decret  núm.  2977  Designació  de  lletrat  en  procediment  ordinari  núm.  206/2011 
d’Angelino Mas Garí contra l'Ajuntament a EMMA RAMON BAUTISTA

 Decret  núm.  2978  Designació  de  lletrat  en  procediment  ordinari  núm.  00853/2010  de 
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Midason SL contra l'Ajuntament a EMMA RAMON BAUTISTA

 Decret núm.  2979 Deixar sense efecte el DA 2909/12 de dat 29/08/2012. Autoritzar la 
transmissió de la titularitat de la parada núm. 11 i 13 lateral del Mercat Municipal destinada 
a cafeteria a favor de ROBERTO FABRICIO GUANOLUISA CEVALLOS

 Decret núm. 2980 Aprovació del plec de clàusules econòmiques adminsitratives particulars 
que regixen la contractació de les obres de "Xarxa de col·lectors pluvials i reforç de ferms 
en entorn a C/ Serrans-Verge- Aigues vives, Barranc 3ª fase"

 Decret núm. 2981 Concessió de llicència de gual permanent en c/ Roger de Làuria, núm. 
54C a VICENTE PASTOR GREGORI

 Decret núm.  2982 Autoritzar el canvi de titularitat d'activitat a PAUL SOLER LLEDO. 
EXP. LC 031/2012.(EL MAREJOL)

 Decret núm. 2983 Autoritzar el canvi de titularitat d'activitat a JUAN ANDRES VILCHES 
MOYA. EXPT. CL 070/2012. LA GAVINA

 Decret núm. 2984 Autoritzar el canvi de titularitat d'activitat a JOSE JUAREZ GOMEZ. 
EXPT. LC046/12. BAR SERRAT

 Decret  núm.  2985  Autoritzar  el  canvi  de  titularitat  d'activitat  a  VICEE  DELGADO 
GALLEGO. EXPT. LC 054/12 EL ROGLE

 Decret  núm.  2986  Autoritzar  el  canvi  de  titularitat  d'activitat  a  MARINELA 
HOLCHOREA. EXP. LC 061/2012. BAR BUT

 Decret  núm.  2987  Autorització  de  la  instal·lació  de  l'activitat  a  AE  ANVIE  CE  SC, 
representat per ANA MARTIENEZ PEREZ. EXPT. CA 087/2012

 Decret núm.  2988 Autoritzar instal·lació d'activitat a RICHARD GOBERT.  EXPT. CA 
087/2012

 Decret  núm.  2989 Autoritzar  instal·lació  d'activitat  a  TELECONCEPT SL.  EXPT.  CA 
058/2012

 Decret  núm.  2990  Autoritzar  instal·lació  d'activitat  a  OMAR  ALBERTO  MONTERO 
PASCUAL. EXP. CA 078/2012

 Decret  núm.  2991  Autoritzar  instal·lació  d'activitat  a  DAVID  ESTIRADO  MIÑANA. 
EXPT CA 036/2012

 Decret  núm.  2992  Autorització  de  canvi  de  titularitat  d'activitat  a  OSCAR  VALLS 
CAMPS. EXP. CA 084/2012

 Decret núm. 2993 Concessió a MARIA ISABELA SANCHIS POZA llicència d'obertura i 
funcionament. EXPT. LC212/2007

 Decret  núm.  2994  Concessió  a  JOSE  VICENTE  CAÑAMAS  CLIMENT  llicencia 
d'obertura d'activitat. Exp. LA 072/2011

 Decret núm.  2995 Sotmetiment de l'expedient LA 104/2012 de PIENSOS OLIVA CB a 
informació pública durant un període de vint dies mitjançant anunci en el tauló d'edictes de  
l'Ajuntament

 Decret núm. 2996 Rectificació del DA 2699/12 del 03/08/2012 relatiu al pla provincial de 
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obres i serveis

 Decret núm. 2997 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat  
urbanística núm. 52/2011- contra EVA MARIA LINUAESA ANCIO

 Decret núm. 2998 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat  
urbanística núm. 53/2011 de JOSE BOSCA MORELL

 Decret núm. 2999 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat  
urbanística núm. 175/09 de MARIA CAMBRILS DOMINGUIS

 Decret núm. 3000 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat  
urbanística núm. 176/09 de TERESA SEBASTIA VERDU

 Decret núm. 3001 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat  
urbanística núm. 103/09 de ENRIQUE GOMIS AZNAR

 Decret núm. 3002 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat  
urbanística núm. 000055/2011-ERU de ANA MARIA MONCHO SANTAPAU

 Decret núm. 3003 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat  
urbanística núm. 00056/2011-ERU de FRANCISCO JESUS FERNANDEZ MORALES

 Decret núm. 3004 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat  
urbanística núm. 000059/2011-ERU de VICENTE RICARDO CAPELLINO CARDONA

 Decret núm. 3005 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat  
urbanística núm. 41/2011 de INMACULADA SEMPERE ALCARAZ

 Decret núm. 3006 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat  
urbanística núm. 000050/2011-ERU de ROSA ANA ESCRIVA BOSCA

 Decret  núm.  3007  Incoació  d'expedient  administratiu  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 093/09-Rc de JOSE M. PARRA BERTOMEU

 Decret  núm.  3008  Incoació  d'expedient  administratiu  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 078/09-RC de JOSE MARIA SOLANES SALA

 Decret  núm.  3009  Incoació  d'expedient  administratiu  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 073/09 de ROSA ESCRIVA SORIA

 Decret  núm.  3010  Incoació  d'expedient  administratiu  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 072/09-RC de ROSA LAZARO MANZANEDA

 Decret  núm.  3011  Incoació  d'expedient  administratiu  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 65/09-RC de VICENTE ROCHER MOLTO

 Decret núm.  3012 Procedir  a l'acceptació en règim de col·laboració social  a MARINA 
CLEMENTE OLMOS I A VICENTE GREGORI GREGORI per a desenvolupar les tasques 
de netejadora en els centres escolars fins al 31/12/12

 Decret núm. 3013 Concessió de fraccionament en quotes els deutes corresponents a exp.  
20010000063547 de LUIS DORADO MARQUEZ I RELACIÓ

 Decret  núm.  3014  Aprovació  de  liquidacions  corresponents  a  taxa  per  recollida  i 
eliminació de residus sòlids de BURGUN ARLANDIS ALFONSO I 12 MES
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 Decret núm. 3015 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 20010000061586 de CONSTRUCCIONES UNIVERSAL 2003 SL

 Decret núm. 3016 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 20010000062789 de FELISCSE ALEXANDRU

 Decret núm. 3017 Procedir a l'arxiu de l'expedient de comprovació limitada al no produir-
se la subjecció a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys .EXP. 20010000061548 
de BIMASS PLUS SL

 Decret núm. 3018 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 20010000062824 de LARA TOBAR EDGAR MAURICIO

 Decret núm. 3019 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 20010000062792

 Decret  núm.  3020  Imposició  de  sanció  tributària.  Exp.  20010000063541de  BIG 
BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm. 3021 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys. Exp. 20010000063511 de BIG BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm. 3022 Acordar el nomenament del Sr. JORDI MULOR BARCHIN I del Sra. 
SANDRA TORRES ARCOS amb efectes de l’11 de setembre de 2012 com a beques en el 
programa de joves desocupats de la Diputació de València

 Decret  núm.  3023  Imposició  de  sanció  tributària  en  exp.  20010000063533  de  BIG 
BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret  núm.  3024  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063536  de  BIG 
BUSINESS SA

 Decret  núm.  3025  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.20010000063538  DE  BIG 
BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret núm. 3026 Imposició de sanció tributaria en Exp. 20010000063540

 Decret  núm.  3027  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063542  DE  BIG 
BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret  núm.  3028  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063543  DE  BIG 
BUISINESS EVERGREEN SA

 Decret núm. 3029 Imposició de sanció tributaria en Exp. 20010000063544

 Decret núm. 3030 Desestimació del recurs de reposició formulada pel PARTIT POPULAR 
contra el DA 2648/12 sobre anul·lació i deixament sense efectes de la convocatòria i bases 
d'una borsa de treball de treballadors socials

 Decret núm. 3031 aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre l'increment de 
valor dels terrenys en Exp. 20010000062791 de FELICSE ALEXANDRU

 Decret  núm.  3032 Imposició de sanció tributaria  en Exp.  20010000063518 de PLATA 
TORRES BERNARDO

 Decret núm. 3033 Imposició de sanció tributaria en Exp. 2001000061088 de CASILLAS 
GONZALEZ TEODOSIO
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 Decret núm. 3034 Imposició de sanció tributaria en Exp. 20010000061090 de GAMARRA 
MORENO CARMEN

 Decret núm. 3035 Iniciació de les actuacions de comprovació limitada sobre PALLARES 
LA CALLE MIGUEL I RELACIONS

 Decret  núm.  3036  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063395  de 
RESIDENCIAL FORVISA ISA MEDITERRANEO SL

 Decret  núm.  3037  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  2001000063393.  DE 
RESIDENCIAL FORVISA MEDITERRANEO SL

 Decret  núm.  3038  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063525.  DE  BIG 
BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret  núm.  3039  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063523  DE  BIG 
BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret  núm.  3040  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063522  de  BIG 
BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret  núm.  3041  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063514  de  BIG 
BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret  núm.  3042  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063513  de  BIG 
BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret  núm.  3043  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063521  de  BIG 
BUSINESS EVERGREEN SA

 Decret  núm.  3044  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063525  de 
RESIDENCIAL FORVISA MEDITERRANEO SL

 Decret  núm.  3045  Imposició  de  sanció  tributaria  en  Exp.  20010000063392  de 
RESIDENCIAL FORVISA MEDITERRANEO SL

 Decret núm.  3046 Imposició de sanció tributaria en Exp. 20010000063391 de GARCIA 
COMECHE MARIA ISABEL

 Decret  núm.  3047 Imposició de sanció tributaria  en Exp.  20010000063413 de DE LA 
ROSA LARROSA CAMILO

 Decret  núm.  3048 Imposició  de  sanció  tributaria  en  Expt.20010000063390 de DE LA 
ROSA LARROSA CAMILO

 Decret núm. 3049 Sotmetre el PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE L’EDAR DEL PP 
RABDELLS UE. 2 a informació pública

 Decret  núm.  3050  Concessió  a  a  INMOBILIARIA  SORIA  SIVERA  SL  llicència  de 
primera ocupació Exp. 000086/2012-LO

 Decret núm. 3051 Concessió a CHARTER, JEAN DOREEN, llicència de segona ocupació. 
Exp. 000071/2012-LO

 Decret núm. 3052 Concessió de l'ampliació de període de prova sol·licitada en l'expedient 
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de responsabilitat patrimonial RP- JSEC1-2012, referent a Aigua Blanca IV

 Decret núm. 3053 Concessió a JOANNA JACK, una bestreta reintegrable de 1008,00 €

 Decret  núm.  3054  Aprovació  de  la  inscripció  de  la  ASSOCIACIÓ A  FAVOR DE LA 
EDUCACIÓ IGUALITÀRIA DE LA SAFOR-AFEI en el registre municipal amb el núm. 226

 Decret núm. 3055 Adjudicació del contracte administratiu dels servei de transport adaptat 
per  a  persones  discapacitades  i  de  la  tercera  edat  del  municipi  d'Oliva a  ASAMBLEA 
LOCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN OLIVA per un preu total de 30.000 € anuals

 Decret  núm.  3056  Convocar  al  tribunal  qualificador  de  les  proves  selectives  para  la 
provisió en propietat de 3 places d'agents de la policia local per a la repetició del octau 
exercici de en compliment de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia 680/2012

 Decret núm. 3057 Aprovació a favor de JOAQUIN PONS PONS el canvi de titularitat de la 
concessió del nínxol del Cementiri Municipal núm. 15, panteó 51 central esquerre entrant fila 2ª

 Decret  núm.  3058  Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  definitiva  2011  a  VICENTE 
ESCRIVA CALATAYUD per import 10,800 euros.

 Decret núm. 3059 Elevació de proposta a resolució. Aprovació de la baixa de liquidacions, 
aprovació  d'altres  liquidacions  i  aprovació  de  devolucions  en  els  expedients 
20010000061774 de INFAM PATRIMONIAL SL I RELACIÓ

 Decret  núm.  3060  Aprovar  la  convocatòria  Publica  de  Concurrència  Competitiva  de 
Subvencions  per  a  l'exercici  2012  destinades  a  Associacions  esportives  inscrites  en  el 
Registre Municipal d'entitats d'oliva

 Decret núm. 3061 Designar com a interlocutor amb la Gerència Regional del Cadastre per 
a la realització dels treballs tècnics relacionats amb el procediment de Valoració col·lectiva 
de caràcter general del municipi d'oliva a l'arquitecte SR. ANTONIO PEREZ MENGUAL

 Decret  núm.  3062  Suspensió  del  pagament  de  la  factura  del  CIVA  RELACIONES 
PUBLICAS SL núm. 9190/11 amb núm. de registre de factures 2012/3086 per import de 
6000,30 euros

 Decret núm. 3063 Concessió a FRANCISCO GOSP URGIA llicència de primera ocupació. 
Expt. 0000037/2012-LO

 Decret  núm.  3064  Donar  de  baixa  rebuts  per  un  import  total  de  48.275,70  euros  de 
AGUILO CUELLIGA, MARCOS I RELACIÓ

 Decret núm. 3065 Aprovació amb efectes del dia 01/09/2012 l'assignació del complement 
específic íntegre de disponibilitat a TOMAS COLOMINA MORELL

 Decret núm. 3066 Concessió a GEORGE ERIC HERBERT WRIGHT llicència de segona 
ocupació

 Decret  núm.  3067  Acceptació  de  la  proposta  de  realització  de  controls  preventius 
d'alcoholèmia dies 15 i 16 de setembre 2012

 Decret  núm.  3068  Acceptació  de  la  proposta  de  realització  de  controls  preventius 
d'alcoholèmia dies 23 de setembre 2012
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 Decret núm. 3069 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrament del Sr.  
GUILLERMO BENIMELI PEIRO.

 Decret núm. 3070 Aprovar la baixa de liquidacions per l'import de 8867,02 Euros.

 Decret núm.  3071 Requerir a D. EDUARDO GRIÑAM RAMIS, com a adjudicatari del 
contracte de consultoria i  assistència per a la realització del  Projecte d'urbanització UA 
núm. 11- Àrea Poble, per a la modificació del projecte.

 Decret  núm.  3072  Concedir  al  Sr.  CARLOS  MENGUAL  VICENStràmit  d'audiència, 
expedient restauració legalitat urbanística núm. 000033/2010-ERU.

 Decret núm. 3073 Concedir al Sr. FERNANDO GONZALEZ MANSO, tràmit d'audiència 
ref. expedient de restauració legalitat urbanística núm. 000011/2010-ERU.

 Decret núm. 3074 Concedir a la mercantil LLACER Y NAVARRO SL, tràmit d'audiència 
expedient de restauració de la legalitat urbanística núm. 000029/2010-ERU.

 Decret núm.  3075 Desestimar el  recurs de reposició interposat  per el  Sr.  SALVADOR 
BOHIGUES TAUSTE, contra Decret de l'Alcaldia núm. 1563/12.

 Decret núm. 3076 Autoritzar a la Junta Local Fallera, la celebració de diverses activitats el 
proper dissabte 22 de setembre.

 Decret núm. 3077 Concedir al Sr. CHARLES STEWART OWENS, llicència d'ocupació de 
la via pública.

 Decret núm. 3078 Concedir a Sr. MELITON RUIZ SANCHEZ, llicència d'ocupació de la 
via pública al carrer Santa Rosa núm. 19.

 Decret núm. 3079 Concedir a BAMASA SA, llicència d'ocupació de la via pública al carrer 
Guillem de Castro, 12-20.

 Decret núm. 3080 Autoritzar a l'Associació de Veïns del Raval-Gerreria, la celebració de 
diverses activitats per al proper dissabte dia 22 de setembre a la plaça de Ganguis.

 Decret núm. 3081 Autoritzar a la Asociación S. Miguel, la celebració de diverses activitats 
els dissabtes 22 i 29 de setembre de 2011.

 Decret núm. 3082 Autoritzar al CLUB TRIATLO OLIVA, la celebració del XXIV Triatló 
Oliva, el proper diumenge, 23 de setembre.

 Decret  núm.  3083  Autoritzar  a  l'Associació  AFA  la  Safor,  la  celebració  de  diverses 
activitats per al proper divendres 21 de setembre.

 Decret  núm.  3084 Concedir  al  Sr.  WATTS ESTEVEN DOUGLAS,  tràmit  d'audiència 
expedient disciplina urbanística núm. 209/08.

 Decret núm. 3085 Concedir al Sr. JUAN MILLET FUSTER, tràmit d'audiència, expedient 
núm. 000025/2010-ERU de disciplina urbanística.

 Decret  núm.  3086  Concedir  al  Sr.  MIGUEL  SALVADOR  LLIDO  TOMAS,  tràmit 
d'audiència, expedient núm. 000012/2010-ERU de disciplina urbanística.

 Decret núm.  3087 Concedir als Srs. VICENTE PERICAS COTS i ROSA Mª PASTOR 
MORERA, tràmit d'audiència, exp. núm. 90/09 de disciplina urbanística.
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 Decret  núm.  3088  Concedir  al  Sr.  JESUS  ESCRIVA  VILATA,  tràmit  d'audiència, 
expedient núm. 31/08 de disciplina urbanística.

 Decret núm.  3089 Concedir al Sr.  RAMON GALLEGO GIGANTE, tràmit d'audiència, 
expediente núm. 000015/2010-ERU de disciplina urbanística.

 Decret  núm.  3090  Concedir  a  la  Sra.  ISABEL  SABATER  POUS,  tràmit  d'audiència, 
expedient núm. 170/08 de disciplina urbanística.

 Decret  núm.  3091 Concedir  a  la  Sra.  VICTORIA COSTA PEREZ,  tràmit  d'audiència, 
expedient núm. 145/09 de disciplina urbanística.

 Decret núm. 3092 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient de protecció de la legalitat 
urbanística núm. 29/2011, a nom del Sr. FERNANDO ALEMANY CARDONA.

 Decret núm. 3093 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient de protecció de la legalitat 
urbanística núm. 000067/2011-ERU, a nom del Sr. SERGIO FERNANDEZ SOLIS.

 Decret núm. 3094 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient de protecció de la legalitat 
urbanística núm. 000036/2011-ERU, a nom del Sr. VICENTE SABATER FELIU.

 Decret núm.  3095 Procedir a la devolució del 75% de la taxa per prestació dels servei 
públic del poliesportiu a la Sra. Mª CRUZ MARTINEZ AYALA

 Decret núm. 3096 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per la prestació 
del  servei  de  l'Escola  Infantil  Municipal  El  Caragol  d'Oliva,  corresponent  al  mes  de 
setembre de 2012.

 Decret  núm.  3097 Incoar  expedient  administratiu  sancionador  contra  el  Sr.  RICARDO 
MENA LOZANO,  per  infracció  tipificada  en  la  ordenança  municipal  reguladora  de  la 
tinença i protecció d'animals.

 Decret núm. 3098 Nomenar provisionalment a la funcionaria ROSA Mª DEVESA JORDÁ, 
Secretària en funcions de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, per a les reunions  
de 20 i 24 de setembre de 2012.

 Decret  núm.  3099 Aprovar  la  devolució  al  Sr.  JUSTO MENA BORRAS de la  fiança 
provisional prestada per participar en el concurs d'autoritzacions d'instal·lacions temporals 
en la platja d'Oliva.

 Decret  núm.  3100  Autoritzar  a  l'ASSOCIACIÓ  DE VOLUNTARIS  DE  PROTECCIÓ 
CIVIL D'OLIVA, la celebració d'un dinar del Triatló el proper diumenge 23 de setembre de  
2012.

 Decret  núm.  3101  Tindre´s  l'Ajuntament  emplaçat  en  el  Procediment  Ordinari  núm. 
000348/2012, instat per el Sr. RUBEN GARCIA RAMOS.

 Decret núm.  3102 Autoritzar als TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVA, la col·locació 
d’un expositor en el Passeig Lluís Vives, dels dies 24 al 30 de setembre de 2012.

 Decret núm.  3103 Iniciar expedient  núm. G/14/2012 de modificació del  Pressupost  per 
generació de crèdits per ingressos.

 Decret núm. 3104 Aprovar l'expedient núm. G/14/2012 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos.
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 Decret núm. 3105 Autoritzar al CLUB DE MUNTANYA BOTAMARGES, la celebració 
de la IV edició de la Cursa Botamarges, proper 6 d'octubre.

 Decret núm. 3106 Aprovar la baixa de liquidacions per import de 1.364,67 Euros.

 Decret núm.  3107 Incloure en els Padrons de Taxes per prestació de serveis i recollida i 
transport residus sòlids, i gestió d'ecoparc, als subjectes passius que figuren en l'annex.

 Decret núm. 3108 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana.

 Decret núm. 3109 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost de l'increment dels valors 
de terrenys de naturalesa urbana.

 Decret núm. 3110 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
del terrenys de naturalesa urbana.

 Decret núm. 3111 Aprovar la liquidació provisional del Impost sobre l'increment de valor 
del terrenys de naturalesa urbana, corresponent al Sr. ANTONIO SOTO LLEDO.

 Decret núm. 3112 Aprovar la liquidació de l'impost sobre l'increment del valor de terrenys 
de naturalesa urbana, corresponent al Sr. MARIO TOMAS PEREZ.

 Decret  núm.  3113  Modificar  la  Delegació  específica  de  CREU  ROJA,  que  passa  a 
denominar-se CREU ROJA I PROTECCIÓ CIVIL.

TRETZE.  DONAR  COMPTE  DE  L’ACCEPTACIÓ  DE  CÀRRECS  EN 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA I/O PARCIAL.

Es dóna compte dels escrits presentats, en el registre general, en referència a l’assumpte 
de l’epígraf, segons el resum que tot seguit s’indica:

09148, de 14 d’agost de 2012, del regidor Sr. Salvador Fuster Mestre
09149, de 14 d’agost de 2012, de l’alcalde Sr. David González Martínez
09158, de 14 d’agost de 2012, del regidor Sr. Vicente Santacatalina Sanchis
09159, de 14 d’agost de 2012, de la regidora Sra. Ana Morell Gómez
09165, de 14 d’agost de 2012, de la regidora Sra. Rosanna Torres Pérez
09166, de 14 d’agost de 2012, de la regidora Sra. Francisca López Fernández
09167, de 14 d’agost de 2012, de la regidora Sra. Rosa Maria Soria Escrivá
09168, de 14 d’agost de 2012, de la regidora Sra. Immaculada Ibiza Cots
09169, de 14 d’agost de 2012, de la regidora Sra. Maria Inmaculada Mañó Peris
09187, de 14 d’agost de 2012, del regidor Sr. Blai Peiró Sanchis
09188, de 14 d’agost de 2012, de la regidora Sra. Yolanda Pastor Bolo
09198, de 14 d’agost de 2012, del regidor Sr. José Salazar Cuadrado
09199, de 14 d’agost de 2012, del regidor Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez
09260, de 17 d’agost de 2012, del regidor Sr. Vicent Canet Llidó

Pàgina: 106



El Ple queda assabentat de l’acceptació del règim de dedicació, exclusiva i parcial, de 
l’Alcaldia i de determinats regidors, i tot seguit es produeixen les manifestacions que tot 
seguit s’indica:

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar, com així ho hem manifestat en altres 
espais,  el  fet  que lamentàvem que a causa de la situació  en què es troba hui la 
majoria de la nostra societat, i els moviments socials que hi ha, ací en l’Ajuntament 
d’Oliva  s’haguera  plantejat  el  tema  que  regidors  del  Partit  Popular  que  no 
comporten, o no tenen, cap delegació de treball dins de la corporació, ni de la gestió 
municipal, porten dedicació parcial. Considerem que el sou de 16.000 euros per a un 
regidor mig alliberat, que no porta cap delegació, igual que en el seu moment vam 
manifestar que discrepàvem, també ara en aquest cas discrepem. Més encara si està 
el  cas  que el  Grup Municipal  del  Partit  Popular,  que  no  governa,  que  no  porta 
delegacions,  a  més  suma  una  altra  persona,  que  és  un  secretari  de  grup,  o  un 
assessor,  com  vulguen  dir-li;  diguem-li  secretari  de  grup  que  és  com  es  diu 
tècnicament, la qual cosa implica dos persones amb sou en l’Ajuntament d’Oliva, 
del Partit Popular, quan és una situació que ja dic que és poc comprensible per a la 
gent d’Oliva que està passant una situació molt difícil,  i  que pensem que hui no 
s’hauria de donar. A més a més si tot ens ha donat a entendre que en aquestos últims 
dos  mesos,  els  membres  del  Grup  Popular,  almenys  la  seua  portaveu,  més  que 
recolzar, consensuar, i buscar treball de recolzament al govern municipal, em fa la 
impressió que el que fa és entrebancs, tant ací a Oliva com a la conselleria, cosa que 
lamente.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo no és la primera vegada que també, en el sentit aquest, 
opine sobre el tema de les dedicacions parcials i els secretaris de grup. Ja ho vaig fer 
en l’anterior plenari, en parlar del pressupost municipal i de la relació de llocs de 
treball, i hui per suposat també he de parlar al respecte. La situació econòmica és 
molt delicada; és molt roïna, no només per a l’ajuntament, sinó per a empresaris i 
famílies d’ací del nostre municipi; i és evident que els recursos econòmics de què 
disposem, que són molt limitats, s’haurien d’optimitzar al màxim. Em sembla mal 
aprofitat,  per  no  utilitzar  una  altra  paraula,  que  aqueixa  dedicació  parcial,  com 
també  la  dedicació  del  secretari  de  grup  del  Partit  Popular,  estiga  destinada 
precisament a un grup polític que no té cap delegació; cap. Per tant pensem que és 
una forma de desaprofitar  uns  diners,  en un moment  de crisi  que no estem per 
desaprofitar ni un sol euro. Per tant, pensem, i torne a repetir, que s’han d’optimitzar 
al  màxim  aqueixos  recursos  econòmics,  i  sense  cap  dubte  donant  dedicacions 
parcials  i  secretaris  de  grup  a  aquell  que  no  té  cap  responsabilitat  dins  de 
l’ajuntament, que no té cap delegació, em sembla un mal aprofitament d’aqueixos 
diners. Independentment dit això, sobretot veient el que estem veient en les últimes 
comissions, que a través de la mateixa portaveu del Partit Popular, sembla ser que 
farà tot el que podrà i més perquè a Oliva no arriben subvencions, per a ofegar, si  
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cap més,  a l’Ajuntament  d’Oliva.  Així ho hem pogut constatar,  que sembla que 
s’alegra  per  vore si  Oliva,  o  siga aquest  govern que tenim,  el  nostre  govern de 
l’ajuntament per una série de subvencions perquè li falta una coma a un paperet, o li 
falta el no sé què. La veritat és que això és fer-li un flac favor al nostre municipi, al 
nostre  ajuntament,  als  nostres  ciutadans  que  al  cap  i  a  la  fi  contribueixen  via 
aportacions  de  les  seues  contribucions;  intentar  entrebancar  la  tasca  del  govern, 
d’aqueixa forma intentar que es perden subvencions, com va manifestar la mateixa 
portaveu en alguna comissió que altra aquesta setmana passada, em sembla molt poc 
productiu, i que va en contra dels interessos de tots els olivers. I per tant, tenint en 
compte que una persona i seu grup van en contra dels interessos de tots els olivers, 
no pot estar retribuïda econòmicament amb una dedicació parcial i amb un secretari 
de grup. No. No, perquè precisament utilitza aqueixos mitjans per fer-li mal a la 
ciutat d’Oliva.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, jo dir-los que acusar és gratuït i mentir és molt barat. 
Si volen demà li donen una regidoria al regidor del Partit Popular Andrés Sánchez, 
que gratament estarà ahí per agarrar-la i recolzar-los, cosa que vostés no van fer. I a 
més, dir-los que jo no entenc tot l’aldarull aquest, perquè la veritat és que si ara és 
tan important que qui forma equip de govern tinga secretari, jo no sé per què any 
rere any jo he escoltat ahí asseguda com també el demanaven certs portaveu de certs 
partits i no portaven cap regidoria. Acusar és molt gratuït i mentir és molt barat, ja 
ho he dit, però qui tinga proves que les traga. Qui tinga proves que les traga; perquè 
calumniar i difamar és molt bonic, i últimament s’està fent molt i de forma molt 
lleugera.  Aquest partit,  de forma continuada,  i això el Sr. secretari  pot donar fe, 
perquè jo molt de seguit vaig i li ho dic, i li dic, i ho vaig advertir en la comissió, 
aquesta regidora, sent el que siga, abans de no ser ni regidora ni res, ja feia perquè a 
aquest poble la Generalitat i la diputació i qui fira arribaren coses. I això si algú té 
gana de reconéixer-ho i dir-ho, ho pot dir. Per tant ara, moltíssim més. Simplement 
aquesta regidora el que fa és advertir de les il·legalitats que s’estan cometent, que no 
continuen, perquè el que passarà serà que el que ens han donat, per no complir, ens 
ho llevaran. És molt diferent. És molt diferent. D’acord? Per tant no se’m passaria 
pel cap anar a cap conselleria a dir que no donen res al meu poble. Tot el contrari, 
ho he fet abans, i continuaré fent-ho sempre.”

 Sr. alcalde: “Els recorde que estem donant compte de l’acceptació dels càrrecs amb 
dedicació exclusiva i parcial. I els recorde també que aquest tema, i aquest mateix 
debat es va reproduir el dia en què es va votar. Per tant els demane brevetat en un 
tema que ja està sobradament debatut, i que per favor s’ajusten estrictament a l’ordre 
del dia.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Seré breu. En la comissió pertinent, vosté mateix va dir 
que posaria en coneixement, el Grup de del Partit Popular, al SERVEF, que s’havien 
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fet una série de contractacions il·legals dels fons, de la subvenció que ens dóna el 
govern  de  l’estat,  destinada  a  les  persones  que  tenen  el  cupó  agrari.  Vosté 
considerava que no s’havia fet bé la contractació, i vosté va dir que el Grup Popular 
posaria la notícia aquesta, ho demanaria al SERVEF; no que vosté ens haja dit a 
nosaltres o a qui porta la delegació corresponent que no s’haja fet la tramitació bé, 
no, no. Vosté volia posar-ho en coneixement del SERVEF; això si no ho ha posat en 
coneixement. Això ho va dir vosté, no ho vaig dir jo, ni els altres tampoc. Li recorde 
també del SEAFI, que també anava a posar-ho en coneixement dels seus superiors 
allò que vosté considerava que no s’havia fet bé, o no s’estava fent bé.”

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

 Sr. Salazar Cuadrado: “Per  tant,  ja  acabe,  aqueixa és la  pura realitat.  I  no les 
mentides que s’estan dient ací, com diu vosté. Aplique’s el conte.”

 Sr. alcalde: “Té la paraula, Sra. Escrivá. Torne a recordar que s’ajusten a l’ordre del 
dia, per favor.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Simplement  vull  orientar-me.  Vol  dir-me  en  quin  punt 
estem? M’he perdut.”

 Sr. alcalde: “Ja ho he llegit. Estem en el punt tretze. Donar compte de l’acceptació 
dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “És que per les intervencions m’havia perdut. No sabia on 
estava.”

 Sr. alcalde: “Si no hi ha més intervencions, com que estem donant compte d’un 
punt, el qual deriva d’una Resolució de l’Alcaldia, simplement i per reproduir el 
debat que ja hem tingut en moltes ocasions, i per ser molt breu, recordar-los que 
podem tindre criteris dispars; que aquest alcalde li podrà agradar més o menys qui 
estiga a l’altre costat, però que pensem des del nostre grup polític, i també aquest 
alcalde, que també se li ha de donar, i dotar de recursos, a l’oposició perquè puga fer 
també oposició.”

CATORZE.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  DESIGNACIÓ  DE 
PERSONAL EVENTUAL.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, sobre nomenament de secretaris de personal 
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eventual, segons el resum que tot seguit s’indica:

Decret núm. 2754/12, de 10 d’agost de 2012, de nomenament com a funcionari eventual 
de l’ajuntament, amb efectes del dia 10 d’agost de 2012, amb dedicació exclusiva, del 
secretari del Grup Bloc-Compromís,  Sr. Julio Llorca Esteve.

Decret núm. 2755/12, de 10 d’agost de 2012, de nomenament com a funcionari eventual 
de l’ajuntament, amb efectes del dia 10 d’agost de 2012, amb dedicació exclusiva, del 
secretari del Grup Socialista Municipal d’Oliva, Sr. Carlos Mengual Manzanares.

Decret  núm.  28685/12,  de  13  d’agost  de  2012,  de  nomenament  com  a  funcionari 
eventual  de  l’ajuntament,  amb  efectes  del  dia  13  d’agost  de  2012,  amb  dedicació 
exclusiva, de la secretària del Grup Partit Popular, Sra. Maria Isabel Pérez López.

El Ple queda assabentat.

QUINZE. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ,  PER 
AMPLIACIÓ,  DE  LES  DELEGACIONS  ESPECÍFIQUES  (PROTECCIÓ 
CIVIL).

L’Alcaldia  proposa la  retirada  de  l’ordre del  dia,  per  una qüestió  de reconsideració 
d’aquest assumpte.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,  acorda retirar aquest assumpte de l’ordre del 
dia. 

ASSUMPTE  NO  INCLÓS  EN  L’ORDRE  DEL  DIA.  PROPOSTA  DE 
L’ALCALDIA  DE  RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  NÚM.  4759/11,  DE  19  DE 
DESEMBRE DE 2011.

Es dóna compte de la moció que presenta el Sr. alcalde, David González Martínez, en 
relació a l’assumpte indicat en l’epígraf, que és del següent teno r literal:

“Ratificació  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  4759/11,  de  19  de  desembre  de  2011,  sobre 
designació de defensa i representació per al Recurs davant el Tribunal Suprem contra Sentència 
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núm. 1020/2011 de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana.

L’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament d’Oliva, mitjançant Decret  núm. 4759/11,  de 19 de 
desembre de 2011, i en relació a l’assumpte epigrafiat, va acordar el següent:

‘A tenor del que es disposa en l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases  de Règim Local,  segons el  qual  correspon a  l’alcalde l’exercici  d’accions judicials  i 
administratives /.../, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit  
donant-ne compte en la primera sessió  que es realitze per a la seua ratificació, resolc:

PRIMER.- Personar l’ajuntament, dins del termini legalment establert i en relació a l’assumpte 
de referència, atorgant la defensa d’aquest ajuntament a les lletrades Sra. Carmen de Juan Puig, 
núm. col·legiada 4.362, i Sra. Carmen Olavarrieta Jurado, núm. col·legiada 7.089, amb domicili 
en el carrer de Sorní, 7-2-4 de València 46004, i la representació a la Sra. Teresa Goñi Toledo,  
Sra. Victoria Pérez Mulet Diez-Picazo, i Sr. Pedro Antonio González Sánchez.

SEGON.- Que es done compte al Ple de l’Ajuntament per a la seua ratificació en la primera 
sessió que es realitze.’

Atés que, malgrat el termini transcorregut, no s’ha donat compliment a allò disposat en el punt  
segon d’aquesta Resolució de l’Alcaldia, i ja que és possible que a partir del 30 de setembre es  
puguen derivar determinades actuacions judicials, se sol·licita al Ple de l’Ajuntament, prèvia  la 
consideració de la urgència de l’assumpte, que ratifique en totes les seues parts aquest Decret de 
l’Alcaldia núm. 4759/11, transcrit íntegrament abans.”

Sotmesa a votació de la urgència de l’assumpte, voten a favor 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 del Sr. alcalde,  
David González Martínez (14 vots favorables: 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); voten en contra 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 en contra del Grup Partit Popular). En conseqüència, per haver 
més vots positius que negatius, s’entra en el seu estudi i debat.

Tot seguit el Sr. alcalde manifesta el següent:

 Sr. alcalde: “Abans de passar a la votació del punt, dir-los que hui estem complint 
un tràmit que s’hauria d’haver complit en el seu dia, i que revisant la documentació 
el Sr. secretari se’n va adonar que el Decret de l’Alcaldia que designava aquestes 
dues lletrades per al procés judicial que s’ha dit no es va ratificar en el ple, tal com 
és necessari, ja que estem parlant d’un tema de competència del ple. El decret es va 
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fer per motius d’urgència, així ho requeria la situació, però que s’ha de ratificar en el 
plenari, i per tant hem de procedir a complir amb aquest tràmit, la ratificació del 
decret aprovat en el seu dia, perquè així ho exigeix el procediment administratiu.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar en totes les part el Decret de 
l’Alcaldia transcrit, i l’eleva a la categoria d’acord.

PRECS I PREGUNTES.

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc esclarir, perquè de moment no sabíem a què 
feia referència,  però sí, això ho vam haver de portar amb caràcter d’urgència, es 
podia fer i després s’havia de ratificar. Per tant, la feina estava feta abans i continua 
feta ara. A vore, el Partit Popular té molts precs.  La remoreta, qui estiga cansat,  
nosaltres hem de continuar. En primer lloc un prec, i aquest prec és per al secretari 
general d’aquest ajuntament; Sr. secretari, sap l’estima que se li té per part d’aquest 
grup,  especialment  per  la  meua  persona,  com a  companya  i  com a  company  i 
excel·lent treballador d’aquesta casa que és vosté. Vosté sap, i li demostrem, que 
treballem de forma constructiva el Partit Popular. Sap que contínuament l’informem 
de les irregularitats que estan passant en l’ajuntament; de la forma de treballar tan 
inconscient,  i  arribant  a botar-se la  legalitat  aquest  equip del quatripartit;  i  quan 
detectem el que no procedeix, li ho notifiquem perquè ho esmene; i Sr. secretari, és 
alguna cosa tan senzill com la necessitat que les coses es facen ben fetes, per donar 
transparència al ciutadà, perquè s’ha de saber que per damunt de catorze braços que 
s’alcen per votar en un plenari, o en les comissions, front als set del Partit Popular, 
està la llei; i sense dubtar de la seua professionalitat, li demanem una vegada més 
que assabente a aquest equip de govern del quatripartit,  perquè es complesca tot 
d’acord  a  la  norma.  Aquesta  darrera  setmana sap tot  el  que  ha  passat.  No s’ha 
convocat Comissió d’Hisenda, s’han alterat els dies que estaven marcats en acta per 
a la realització, no s’han fet Comissió de Governació ordinària; la documentació que 
s’ha d’aportar per a la comissió estava incompleta o era inexistent. S’ha pretés per 
part  de  presidents  d’algunes  comissions  que  constara  en  acta  fets  que  no  s’han 
produït. S’ha negat la paraula en les comissions. Les poques respostes que es donen 
a les peticions de registre d’aquest grup, careixen de sentit i d’argument legal, o es 
confon l’articulat per negar-li. I així un llarg etcètera. M’agradaria des d’ací vore, 
perquè es veiera la feina que fa el Partit Popular, però a més l’obstrucció que sofrim, 
i si cal que sol·licitem el que ja hem sol·licitat per registre d’entrada que no se’ns ha 
donat, que conste ací perquè se’ns responga. Com ja dic que no ens contesten als 
registres, li preguntem ací també. Registre de 19 de juliol ens van dir que ja existia 
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el registre de factures, per la qual cosa li vam sol·licitar el dia 14 d’agost la còpia del 
reglament de factures, el ple on es va aprovar, i quan es va publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província. Si ja està fet ha d’estar això, i si no està és bona mostra que  
van tombar la moció del Partit Popular perquè catorze en són més que set. Al 26 de 
juliol vam dir que el nostre despatx està inundat, i així continua; sol·licitàrem que 
se’ns reparara, ja que el PSOE s’ha posat plafons al despatx; que se’ns tracte a tots 
per igual. El 25 de juliol demanàvem explicacions de per què s’ha llevat el precinte 
que  va  posar  la  Policia  Local  en  el  carrer  de  Rafalatar.  És  un  tracte  de  favor 
perjudicant a la resta de veïns? El 26 de juliol demanàvem explicacions de per què 
l’alcalde  està  tornant  a  firmar  documents  que  ja  estaven  firmats  per  l’anterior 
alcaldessa. El 27 de juliol demanem explicacions de per què a altes hores de la nit 
estan les llums del centre Polivalent i hi ha gent dins. El 13 d’agost demanem reunió 
amb afectats  Aigua Blanca,  representants  del quatripartit,  representants del Partit 
Popular, i advocades; quan pensa convocar-les? El dia 13 d’agost demanàvem estar 
presents en les negociacions amb la família Martí de Veses. Vostés s’han reunit; a 
nosaltres  no ens  han dit  res.  El  dia  14 d’agost  informem de les  vacances  de la  
treballadora a càrrec de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, deixant sense 
servei el servei a la família i a l’infant. El dia 14 d’agost demanem un informe de 
remuneració  de  cada  regidor  alliberat,  tant  parcial  com total,  i  els  costos  de  la 
Seguretat Social de cadascun d’ells. No se’ns contesta. El dia 20 d’agost demanem 
reunió amb tots els membres que formen la queixa de Benestar Social, representants 
sindicals, secretari de l’ajuntament, tècnic de Recursos Humans, d’entre altres. Quan 
pensa  convocar-la?  El  25  d’agost,  còpia  de  l’informe  del  tècnic  de  Recursos 
Humans  que  consta  en  l’acta  de  la  Mesa  de  Negociació.  L’11  de  setembre, 
sol·licitud de compliment de l’acord plenari de 31 de maig i redacció d’un reglament 
o  ordenança  d’ús  dels  edificis  públics.  El  dia  6  de  setembre  sol·licitud  que  els 
tècnics municipals facen un informe contestant les preguntes que van formular els 
afectats  d’Aigua  Blanca,  els  dos  registres  d’entrada.  El  dia  10  de  setembre,  al 
responsable  del  Departament  d’Urbanisme,  una  relació  detallada  dels  Programes 
d’Actuació Urbanística existents en el municipi que estiguen en fase d’execució, i 
que estiguen pendents de finalització o lliurament, i els motius justificats dels que no 
estiguen  rebuts.  El  dia  14  de  setembre,  explicacions  i  informe  del  tècnic 
corresponent,  per  què  l’alcalde,  a  través  de  dos  decrets  nomena  dos  funcionaris 
interins. El dia 12 de setembre sol·licitem la relació dels documents, en les dues 
llengües oficials de la Comunitat Valenciana, segons l’article 124 de la Llei 8/2010, 
de 23 de juny. El dia 12 de setembre, sol·licitem informe del tècnic corresponent de 
quin és el preu de recollida de fem una vegada aplicat el sistema de revisió de preus. 
El dia  21 de setembre la  relació de béns dels ciutadans amb deutes  amb aquest 
ajuntament que vostés tenen previst subhastar. El dia 7 de setembre demanem còpia 
dels contractes d’adjudicació d’Aigua Blanca IV de varis intervinents;  vostés ens 
contesten  dient  que  podem  anar  el  dimarts  dia  18  a  les  11.00  al  Departament 
d’Urbanisme, assignant-nos una funcionària perquè ens els mostre i fotocopie. La 
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funcionària ens diu que no existeixen en l’expedient, i al mateix temps, en aqueix 
registre li demanem que ens facilite els informes tècnics i jurídics de com s’ha fet la 
contractació,  i  el  motiu  pel  qual  no  s’ha  complit  la  legislació  vigent.  El  14  de 
setembre li  comuniquem que la  funcionària  ens  ha dit  que no estan,  i  tornem a 
demanar al Sr. alcalde els informes, i ens contesta tel 24 de setembre, dient-nos que 
en els expedients no consten els contractes, que es desconeixen els motius, i que 
referent als informes que demanem, no és procedent segons la legislació vigent en 
matèria de règim local sobre emissió d’informes, a la qual cosa aquest grup, el Grup 
Popular,  li  contesta  que en compliment  d l’article  173.1,  apartat  a),  i  173.2,  del 
Reglament  d’Organització  i  Gestió  Territorial  Urbanística,  diu  que  és  necessari 
l’informe del secretari-interventor, o de qui els substituesca en aqueix moment per a 
l’adopció dels següents acords: en l’apartat a) en aquells supòsits que ho ordenen el 
president de la corporació; o quan ho sol·licite un terç dels seus membres. Per tant,  
com que el Partit Popular representa un terç, li preguen que ens faça els informes. El 
Grup del Partit Popular està fent molta feina per tal de donar claredat als ciutadans, i 
vostés  paralitzen  la  nostra  oposició;  i  en el  cas  que saben que aquesta  oposició 
sempre  és  constructiva.  Això ho vull  recordar  per  si  volen  pregar,  per  si  volen 
contestar-nos en el pròxim plenari, ja que en totes aquestes dates, aquestos registres 
no han estat contestats a dia de hui. Per tot això, com a persona responsable de donar 
fe i que es complesca la legalitat, continue referint-me Sr. secretari a vosté, aquest 
Grup  del  Partit  popular  li  preguem  que  no  permeta  que  aquestos  fets  tornen  a 
ocórrer, i li donem de bestreta les gràcies. A banda d’això, el Partit Popular té més 
precs i  més qüestions.  En la  Comissió d’Urbanisme,  de la passada setmana,  ens 
presenten  un  document  per  a  traure  un  edifici,  en  concret  l’edifici  del  carrer 
d’Alejandro  Cardona,  núm.  15,  per  traure’l  del  catàleg,  rectificant  un  document 
aprovat provisionalment, o reconéixer l’alineació real de l’edifici existent, amb la 
correcta, procedent a efectuar una modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana,  amb caràcter  d’ordenació detallada.  El Pla General d’Ordenació Urbana 
encara no està vigent, està vigent el del 82. Per tal d’informar-nos què ens passava, 
perquè ens alertava molt, ens personem i demanem qui és el propietari. Se’ns diu 
que no saben qui és el propietari. Tampoc sabem de qui ix aquesta proposta. Sí que 
sabem qui marca l’ordre del dia d’aqueixa Comissió d’Urbanisme, el seu president; i 
amb quina finalitat. I se’ns diu que amb la finalitat que ahí, en estretir-se el carrer, es 
faça més ample. Però nosaltres no entenem; i pense que és molt difícil d’entendre; 
com pretenen  vostés,  pretén  aquest  ajuntament,  tombar  alguna façana  per  fer  el 
carrer més ample? I ja es va dir, per això fem oposició sempre constructiva, i vam 
informar que el  mateix carrer,  al número 13, una casa que dóna al  carrer de les 
Moreres i ahí, és una casa protegida. I també l’estreta. Per què aquesta i l’altra no? 
Es farà més endavant; però no entenem. Veiem que hi ha alguna cosa que s’escapa, 
que és  saber  qui  és  el  propietari  d’aqueixa  vivenda,  o  qui  és  qui  va  a  comprar 
aqueixa vivenda, ja que apareix un cartell d’una immobiliària d’ací d’Oliva com que 
està en venda. No entenem el sentit que vaja a fer-se això, sense més, ni més. Això 
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és un prec que també fem a aquest plenari perquè ens assabenten i ens diguen qui 
són els propietaris, amb quina finalitat, i qui és el qui vol fer que això no sé el sentit  
que té. Que ens ho expliquen. Sobretot pensem que si sabem qui és el propietari 
sabem molt bé per què es fa. També li vaig fer una pregunta al Sr. Canet en el ple de 
26  de  juliol,  i  era  si  pensava  donar-li  solució  a  l’edifici  de  l’Almàssera,  i  en 
conseqüència  es  donava  solució  als  treballadors  i  treballadores  que  pateixen  la 
lipoatrofia semicircular. Dos mesos després continuen sense contestar a aquest grup. 
El  que  sí  ha  fet  el  Sr.  alcalde  hui,  a  les  dos  de  migdia,  ha  sigut  contestar  les 
preguntes  de  l’últim  ple  ordinari;  del  mes  de  juliol.  Hui  a  les  dos  ens  les  ha 
contestades.  Per  tant,  vull  que  plantegem  algunes  coses.  A  la  contestació  a  la 
pregunta formulada per la Sra. portaveu del Partit Popular, relativa a les comissions 
d’estudi per a determinats serveis municipals; sí, ja hem vist i ho sabem, coneixem 
l’ordre del dia, no calia que hui a les dos de migdia haguera contestat la pregunta. 
Les hem vistes; el que no ens ha agradat és de quina forma les han portades, però 
estaven ahí. Aqueixa no calia haver-la contestada. Després, a la pregunta formulada 
per la portaveu d’aquest grup, relativa a l’expropiació dels terrenys de la família 
Martí de Veses. Sr. alcalde, mire, jo no necessite que vosté em faça una explicació, 
un resum explicatiu de tot el procés del que ha passat, perquè jo me’l conec; i pense 
que vaig ser la primera persona que va explicar de forma molt clara quina era la 
situació. Vostés el que van fer va ser usurpar competències, que jo també ho vaig 
dir; i ací ho posa molt clarament, on van demanar que per a negociar amb la família, 
això s’endarrerira. S’ha endarrerit fins el dia 30 de setembre de 2012; hui estem a 
27,  falten  tres  dies.  Nosaltres  ahí  el  que li  déiem era que  ens  diguera en  quina 
situació estava; i també vam fer un registre d’entrada, com ja he llegit abans, sense 
contestar,  per  poder-nos reunir,  ja que som l’únic partit  en l’oposició,  i  que pot 
donar claredat i a vore com es fan les coses, ja que aquesta situació la patirem i la  
pagarem tots els ciutadans. Per tant, el que pretenem és que no continuen cometent-
se irregularitats tan grosses com les que en aquest moment tots els ciutadans d’Oliva 
hauran de pagar. Una sentència ferma de 851.000 euros, més tots els interessos, més 
el que ens puga caure pel Suprem. Per tant, no sé, no calia que fera tota l’explicació; 
aqueixa explicació ja la sabia i la vaig fer jo; el que no ens contesta al que li diem, ni 
atén la nostra petició que ja li la fem per registre d’entrada i després se li pregunta 
en el ple. A més, com van dir, jo no sé què pensen fer vostés d’ací a tres dies. No ho 
sé.  I  ho  he  preguntat,  a  qui  porta  el  tema.  No saben què  pensen fer  perquè  la 
modificació pressupostària, si és això el que vostés pensen mostrar-li al jutge, jo no 
sé si colarà, però vostés ja van tombar l’ordenança, i per tant, bé, jo ara li pregaria,  
no sé si em contestarà al mes que ve, què passarà d’ací a tres dies. Després hi havia 
una altra pregunta, que també me l’ha contestada hui a les dos; totes mes les ha 
contestades hui a les dos, totes les que li vaig fer a vosté, referent al compliment de 
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament el 28 d’abril de 2011, sobre Aigua Blanca 
IV. La veritat és que jo, quan l’he llegida la contestació, no sabia on estava. Jo dic, 
estan parlant de l’esperit; no sé on estic. I m’agradaria llegir-lo ací perquè es veja 
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com una resposta tan simple com un sí, o un no, ho converteix en alguna cosa molt 
embolicada. I em contesta i em diu que l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 d’abril 
de 2011, l’esperit del qual pretenia evitar que es carregue als propietaris sobrecostos 
provocats  per  una  execució  deficient  de  les  obres  d’urbanització,  o  per 
endarreriments  injustificats  en  la  tramitació  administrativa  dels  instruments 
d’ordenació  i  gestió  urbanística,  preveia  en  el  seu  punt  cinqué  la  seua  possible 
adaptació  per  a  acomodar-lo de  forma estricta  als  criteris  de la  legalitat  vigent. 
Doncs existien alguns aspectes que feien sospitar d’alguna imprecisió en la seua 
redacció  literal.  Allò  que  pretén  l’actual  govern,  i  aquesta  Alcaldia  –això  és  la 
contestació seua– en particular,  és efectuar una interpretació de l’esmentat  acord 
plenari –entre l’esperit i la interpretació, de veritat– de 28 d’abril, totalment ajustada 
a dret; respectant l’esperit –tornem a parlar de l’esperit– que inspirava aqueix acord, 
i  salvaguardant  a  la  vegada  totes  les  garanties  legals  i  administratives.  Aquesta 
interpretació  haurà  de  materialitzar-se  en  un  altre  acord  plenari  –curiós–  que 
s’esmene la  redacció  dels punts  segon, tercer,  i  cinqué,  per  tal  de poder  quedar 
redactats  de  tal  forma  que  s’acomplesca  amb  allò  disposat  en  la  normativa 
urbanística, particularment amb l’article 67. Per poder adoptar tal acord d’adequació 
a la legalitat es considera necessari i imprescindible que s’efectue un estudi tècnic 
complet i detallat de la situació en què es troba l’execució de les obres del Projecte 
d’Urbanització i del seu modificat, del Pla Parcial Aigua Blanca IV a data de hui, ja 
que  aquestes  obres  ja  han  estat  possessionades  per  part  de  l’ajuntament.  Entre 
l’esperit, torne a repetir, i entre la interpretació.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, li recorde que estem en precs i preguntes. Pregunte o faça 
precs, però no divague, ni faça judicis de valor, per favor. Li ho demane.”

 Sra. Escrivá: “Sí. Entenc que no estic divagant; estic interpretant la resposta, per 
tornar a dir-li, tan fàcil era; era molt fàcil, pense jo, la resposta. Un sí, o un no. El 
prec nostre era que contestara la pregunta amb un sí, o un no. Ens contesta amb un 
roda per ací, roda per allà, que total han de pagar, o no. Aqueixa és la nova pregunta. 
Han de pagar,  o  no,  Sr.  González?  Ha de  donar  compliment,  o  no?  Vol  que  li 
recorde el que va dir vosté?”

 Sr. alcalde: “Pot recordar-me el que vulga. Però és que estem en precs i preguntes. I 
hi haurà més regidors que volen intervindre. Pregunte, o faça un prec. Insistesc; no 
allargue.  Açò no és una apartat,  ni estem debatent.  Són precs i preguntes. Vosté 
pregunte, li contestaré el que puga, a allò que no puga li contestaré per escrit. Però 
per favor, pregunte, o faça algun precs, per favor li ho demane.”
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 Sra.  Escrivá  Herraiz:  “Pense  que  sí  que  és  un  apartat;  és  l’apartat  de  precs  i 
preguntes. Per tant, allò que tinga un interrogant  és una pregunta, i la resta és un 
prec. D’acord? Jo entenc que no li agrade que jo llija ací el que vosté deia en el seu 
dia, a més fa molt poc. I com que no vol que ho diga perquè és un prec o una nova 
qüestió. Puc dir? I si no, no passa res. Podem tirar mà d’actes i ja està. Per tant, Sr.  
González.”

 Sr. alcalde: “Per favor, faça prec o faça una qüestió.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Li’ls he fet. Li’ls he fet Sr. González.”

 Sr. alcalde: “Molt bé. Té més precs o més preguntes?”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Pense que el ciutadà necessita respostes clares. No necessita 
per a res l’esperit, ni la interpretació que es donarà novament. Per tant li he fet unes 
preguntes molt clares, i com sé que no me les contestarà, doncs ens esperarem al 
pròxim plenari.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Únicament,  com que hi  ha  regidors  que  consumeixen  més 
temps de l’habitual, sí que voldria fer-li un prec relatiu a la canalització de gas ciutat 
que s’està fent a Oliva. Hem comprovat i així ho vam manifestar en el seu moment 
quan no era vosté l’alcalde, li ho vam manifestar a l’anterior corporació, que era 
necessari  parar,  o frenar,  les barbaritats,  entre cometes,  que estan produint-se en 
alguns carrers a l’hora de reposar la situació o les llambordes a l’estat natural. Jo li 
pregue a la major brevetat possible, que establesquen mesures; perquè també vam 
estar plantejant el tema de l’ordenança que hauria de regular la seua inclusi´´o, o la 
canalització  del  gas  a  través  del  casc  antic.  Considere  que  aquest  tema  és 
suficientment  importar  com  perquè  l’Alcaldia  el  pose  sobre  la  mesa  i  puguem 
començar a treballar sobre el tema. Sobretot, l’empresa entenc que se li ha de deixar 
clar com s’ha de deixar el que és la llamborda i el que és la part superficial sobretot,  
i també la part de dins de les canalitzacions que estan fent-se. Simplement això.”

 Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres farem també un prec, però prèviament voldríem fer 
un aclariment, i voldríem que el Sr. secretari ens fera un aclariment legal., Ja sabem 
que els regidors i regidores que conformem aquest ajuntament tenim el deure de 
guardar secret de les deliberacions en les diferents comissions, on es produeixen 
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deliberacions i constatacions. Per això ens agradaria que ens diguera si un regidor 
pot  gravar  el  contingut  d’una  comissió  informativa,  com va manifestar,  i  no va 
tindre cap objecció de manifestar-ho, la Sra. Escrivá, que ho va fer. I no parle que 
aqeustes gravacions es puguen utilitzar després. No parle d’això; parle del fet que es 
puguen gravar al si de la mateixa comissió. Li demanaria a vosté, Sr. secretari, que 
ens aclarira aquest assumpte. Després tenim un prec, Sr. alcalde. El nostre no serà 
tan  llarg  com  ha  plantejat  la  Sra.  portaveu  del  Partit  Popular,  evidentment. 
Manifestar-li,  Sr.  alcalde,  el  nostre rebuig,  total  i  absolut,  als insuls i  agressions 
verbals que han sofert alguns dels regidors d’aquest ajuntament, en el transcurs de 
les comissions informatives i fora d’elles. Ja ho vam manifestar en el seu moment en 
la Junta de Govern Local, en concret al seu representant, al representant del Grup 
Popular, el Sr. Aparisi.  Perquè pensem que poden haver altres formes de fer les 
coses, i no cal recórrer a l’insult i a la desqualificació personal. Dir-li que aquest 
grup i el seu portaveu no permetran que es continue amb la campanya d’insults a 
alguns regidors i  regidores d’aquest ajuntament.  Cadascú és prou major ja per a 
defensar les seues idees des del respecte i l’educació als altres, que pense, i crec que 
pensem tots, que són els pilars bàsics de la democràcia. Per tant, si hi ha algú que se 
n’ix  de  les  regles  bàsiques,  li  demane  Sr.  alcalde,  que  prenga  vostés  cartes  en 
l’assumpte.”

 Sr. alcalde: “Hi ha més precs o preguntes? No; vosté ja ha consumit el seu torn de 
precs i preguntes, Sra. Escrivá. Crec que ha tingut suficient.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Era un poc en contestació a la pregunta que feia la Sra. 
Escrivá, sobre el tema de la casa Alejandro Cardona, 15. Toprne a repetir el mateix. 
Continua veient fantasmes. No hi ha res. Ahí hi ha un  problema, problema que s’ha 
de  resoldre,  igual  que  en  altres  llocs,  com  Garcia  Ordónez,  o  qualsevol  altre 
problema que s’ha plantejat. No cal que hagen de vindre de fora a dir-nos si tenim 
un problema;  és  evident  que  cada  vegada  que  passes  per  la  vorera  d’Alejandro 
Cardona, 15 veus que hi ha un problema; tropesses amb el problema, millor dit. I 
preciasment hui no ha anat a plenari, perquè precisament ens n’hem adonat que la 
casa núm. 13, té un problema semblant en el que és la seua fesomia. Una cosa que 
vam detectar despre´s que l’arquitecte municipal diguera que la punteta que quedava 
ahí era de la casa núm. 13.  Efectivament,  i  com que la intenció nostra és la de 
solventar els problemes aqueixos, anirà a la pròxima comissió, no només el tema de 
la casa núm. 15, sinó també el tema de la núm. 13 per intentar solucionar-ho. Però és 
més,  prova  que  no  hi  ha  cap  interés  d’amagar  absolutament  res,  ni  de  forma 
unilateral, ni obscura, ni no sé com vosté estpa pensant o com vol mostrar-ho als 
altres, la prova és que de tot el tema aquest tenim; en primer lloc hi ha dos informes 
municipals  al  respecte,  un  de  l’arquitecte  municipal,  i  l’altre  de  l’arqueòleg 
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municipal. Això es trametrà a la mateixa Direcció Territorial de Patrimoni i Cultura, 
perquè ens diguen com i de quina forma s’ha de fer, o s’ha de tramitar; que alhora se 
li requerirà a la Direcció General de Patrimoni si aqueixa casa es pot o no es pot 
desqualificar de com està qualificada. Aqueixa casa només té un problema des que 
es va començar a treballar en l’estudi del catàleg d’edificis i béns protegits d’Oliva. 
Abans en el pla general no tenia aqueix problema, i per tant no seria de justícia que a 
partir de 2012 s’intentara catalogar d’una forma que aqueixa casa tots sabem que no 
té cap valor patrimonial, ni arquitectònic, només cal fer una ullada. I dins del mateix 
estudi arquitectònic es parla que intenta catalogar-la com a interés de rellevància 
local, però amb interés molt relatiu, i l’interés relatiu li ve per l’aspecte ambiental on 
està ubicada. És a dir molt relatiu és perquè les finques del costat són finques, si no 
de nova construcció, encara que ja tenen uns anys, però efectivament aqueixa casa 
està enmig d’unes finques que l’entorn patrimonial que té ja sabem quin és, nul. No 
cap. Efectivament la casa del costat, el 13, té un altre problema que no té aquesta, 
que efectivament està dins de la zona de nucli històric, perquè aqueixa casa sí que 
dóna al carrer de les Moreres, i també la part de darrere d’aquesta casa és la que 
estem veient que està afectada visualment, i afecta notablement per poder passar per 
la  vorera.  Per  tant,  encara  que  siguen  dos  problemes  diferents  és  un  mateix 
problema, urbanístic, i sobretot visual, i operatiu de cara a les possibles actuacions 
que es puguen portar a cap en la zona, que d’una forma o altra aquest govern té 
intenció de resoldre; no podem deixar passar el temps, sabedores dels problemes que 
hi ha ahí, problemes reals, i no intentar solucionar-los. Però sempre es farà des del 
punt  de  vista  estrictament  legal;  amb  el  consentiment  de  tots  els  estaments  i 
institucions superiors, que seran les que diran com i de quina forma s’ha de fer això, 
si és que es pot fer. Per tant, no anem a oposar-nos, ni a posar el braç dins la mànega 
a una institució superior, sinó que si ens diguera que no es pot fer renunciaríem a 
aquest fet,  però  si ens diu que es port fer, evidentment estem per solucionar un 
problema  que  tenim.  I  a  mi  m’agradaria  la  Sra.  Escrivá,  que  si  li  parlen,  i  li  
contesten, estiga mirant,  no rient-se, bevent; i després diu que si els altres ens riem i 
fem el que fem; i vosté encar ano ha parat de riure’s, de beure i del que siga.”

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar. Ha acabat?”

 Sr. Salazar Cuadrado: “No; Sr. Salazar, és que si li criden l’atenció quan encara 
no ha mogut ni una cella i ja li criden l’atenció. I ací encara no ha parlat de riure’s.  
Estàs parlant-li i com si parlares a la lluna. No vol escoltar, i després veu fantasmes 
per tots els costats. Aqueix  és el problema que té, que veu molts fantasmes, i no 
n’hi ha.”
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 Sra.  Pastor  Bolo: “En  primer  lloc  hem vist  dos  Decrets  de  l’Alcaldia  que  ens 
semblen bé, els diré  ràpidament; adjudicar el contracte menor de serveis perquè 
informe la xarxa  d’aigua potable, la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, 
les voreres, el ferm i paviment, i elaboració d’un informe a l’empresa SAIN, del 
tema d’Aigua Blanca IV. Un altre decret que adjudica el contracte menor de serveis 
d’instal·lació de telefonia, instal·lació elèctrica, enllumenat públic, i elaboració d’un 
informe final, a la mercantil Lesing levante. Ens sembla bé, i el meu prec és que li 
demane  que faça una reunió amb propietaris, grups polítics, els tècnics que vosté 
considere, perquè si aquest tema és complex més es farà si ací el que li fem és crear-
li un càncer que mai no ens el llevarem de damunt.”

 Sr. alcalde: “Intentaré contestar algunes de les preguntes, i les que no puga, perquè 
n’ha  hagut  moltes,  hauré  de  contestar  per  escrit  necessàriament.  Comence  per 
darrere Sra. Pastor, efectivament hi ha dos decrets firmats hui, per tal d’adjudicar els 
treballs  d’assistència  tècnica,  a  dos  empreses,  per  tal  que  puguen  assistir 
tècnicament als tècnics municipals, per tal de relitzar l’informe complet de l’estat 
actual de la urbanització Aigua Blanca IV. Hi ha un altre decret també, firmat dies 
enrere que el que fa també és procedir definitivament a la confiscació de la fiança de 
l’empresa  que  va  ser  adjudicatària  de  les  obres  d’Aigua  Blanca  IV,  que  va  ser 
Midascon. Jo ja tenia previst fer una reunió, i efectivament la reunió no s’ha produït 
encara perquè volíem arribar amb més documentació; agarre la proposta i hi haurà 
una reunió entre tots els grups polítics, tots, i els propietaris, i tots els tècnics que 
tinguen  alguna  cosa  a  dir  en  el  tema  d’Aigua  Blanca  IV.  El  secretari  farà  els 
aclariments per escrit en el seu dia, quan pertoque, per escrit. Jo també compartesc 
que és cert que molts regidors van vindre  a queixar-se i em van demanar empara, 
pels insuls que una regidora, en concret la Sra. Escrivá, sembla ser que en acabar la 
comissió va vessar sobre diferents regidors. A mi també, han sigut molts els regidors 
que  s’han  queixat.  I  també  em  sembla  lamentable  i  estudiarem  quines  són  les 
accions pertinents. Pel tema del gas, Sr. Peiró, precisament el dos d’octubre, hui a 
última hora hem tingut la contestació, tindrem a la de l’empresa ací, i tindrà una 
reunió amb tots els tècnics municipals, tots els regidors que tinguen responsabilitats 
sobre  aqueix  tema,  per  tal  d’abordar  els  múltiples  problemes  que  està  generant 
l’execució del gas, en definitiva problemes d’acabament, i en alguns casos sembla 
ser que també problemes d’execució de l’obra en la ciutat. Mire, Sra. Escrivá, vosté 
no pot queixar-se d’obstrucció a l’oposició. Vosté sí que obstruïa contínuament a 
l’oposició  quan  érem  oposició.  Vosté  té  accés  a   registre  d’entrada  i  d’eixida 
contínuament, sempre que vol. Vosté té accés diari a les resolucions i els Decrets de 
l’Alcaldia; nosaltres li recorde que no teníem accés. Faça carasses, però nosaltres no 
teníem accés als registres i Decrets de l’Alcaldia fins que no arribaven en l’ordre del 
dia del ple. Vosté té accés diàriament a tots els decrets i a tantes còpies com vulga 
dels  Decrets  de  l’Alcaldia.  Té  la  relació  de  totes  les  factures  que  demana 
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contínuament. Li ho firme a l’instant. Té còpia de gravacions del plenari. Té vosté 
accés  a  tots  els  expedients  que  demana;  accés  il·limitat.  I  per  suposat  vosté  té 
contestació a les qüestions que legalment li hem de contestar com ara recursos de 
reposició.  Si presenta un fum d’escrits  tots  els  dies,  a tots  els  escrits  no podem 
contestar-li, així li ho dic; però bé, vosté hui ho ha fet constar ací en el plenari i no 
tindré més remei que contestar-li. Ha parlat vosté que què passarà; ha preguntat què 
passarà d’ací a dos dies, amb el tema de Martí de Veses. Probablement passarà que 
continuarem negociant, perquè és molt probable que el 30 de setembre no hàgem 
arribat a un acord amb la família. Qualsevol, insistesc, qualsevol proposta que estiga 
acordada prèviament  es comunicarà  a tots  els  grups municipals,  i  passarà per la 
tramitació que pertoque. Li he de dir,  ja li vaig comentar l’altre dia, i no li vaig 
amagar, que la negociació va en el sentit de pagar una quantitat en metàl·lic, eprquè 
és  impossible  en  aquest  moment,  tenim  moltes  dificultats  per  pagar-ho  tot  en 
metàl·lic, i l’altra quantitat a través de terrenys, a través de Patrimoni Municipal del 
Sòl. La proposta la coneixeran tots els regidors si s’arriba a un principi d’acord. 
Respecte a l’Hort de Palau, hem fet el que havíem de fer; i és paralitzar les obres 
que, sense consignació pressupostària estaven realitzant-se a l’Hort de Palau per tal 
de  traslladar  el  Departament  d’Urbanisme,  perquè  no  teníem  el  permís  de  la 
conselleria,  ni  de  la  Direcció  Territorial,  pe  tal  que  aquelles  dependències 
s’utilitzaren  com  a   dependències  municipals.  Precisament  hui,  després  de  la 
insistència  de  la  regidora  d’Educació,  la  Direcció  Territorial,  l’inspector  de  la 
Direcció Territorial de la conselleria, ens ha enviat un fax dient-nos que ha emés 
informe favorable, que el passava a la Direcció Territorial, i ens assegurava que en 
dies rebríem ja l’autorització de la Direcció Territorial, per tal d’autoritzar-nos a fer 
ús de les dependències de l’Hort de Palau, com a dependències municipals. Això és 
el  que  s’hauria  d’haver  fet;  no  es  va  fer,  i  nosaltres  hem hagut  de  fer-ho,  per 
responsabilitat. I a la resta de contestacions, ha parlat vosté que no li agraden les 
meues contestacions; doncs mire, jo li conteste, si no li agraden les contestacions és 
un altre problema. Vosté té aqueix problema. Què passa? Que en Aigua Blanca IV li 
molesta que vaja més enllà del sí, i explique quina serà  la forma en què aquest 
govern o Alcaldia  pensa donar compliment  al  màxim possible  as l’acord del  28 
d’abril? Si no li agrada, ho sent molt, però està en la meua obligació contestar-li, i 
això és el que he fet. A la resta de preguntes, contestaré per escrit.”

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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