
Minuta núm. 21

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

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.35 
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 CANET LLIDÓ
VICENT ROIG TOMAS
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI ACTAL:
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència del Sr. alcalde, DAVID 

GONZÁLEZ  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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2012.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
27 de setembre de 2012, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

SEGON.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2012.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de  15  d’octubre  de  2012,  i  s’autoritza  la  seua  transcripció  al  Llibre  d’Actes 
corresponent.

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

TERCER.  MODIFICACIÓ  DE  DATA  DE  REALITZACIÓ  DEL  PLE 
ORDINARI CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2013.

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

“La data de realització de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de  
gener de 2013, com saben, hauria de ser el proper 31 de gener de 2013.

Amb motiu de la celebració a Madrid durant aqeuxies mateixes dates de la Fira Internacional de  
Turisme, FITUR, on l’Ajuntament d’Oliva participa amb un stand, fira d’àmbit internacional, i 
que  requereix  la  presència  d’alguns  membres  de  la  corporació,  es  fa  necessari  proposar  la  
modificació de la data de celebració de la sessió ordinària del proper mes de gener.

Així doncs, eleve a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta:

Modificar la data de realització de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al  
mes de gener de 2013, per tal que en lloc de realitzar-se el dia 31 de gener de 2013, tinga lloc el  
dia 7 de febrer de 2013, a les 19.30 hores.
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Oliva, 21 de desembre de 2012. L’Alcalde. Rubricat.”

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “Davant d’aquest punt de l’ordre del dia, que hem conegut 
en estar ací, dir-los que la fira de turisme de Fitur les seues dates són del 30 de gener 
al  3  de  febrer.  Per  tant  considerem que  endarrerir  una  setmana  el  plenari  va  a 
ajuntar-se amb totes les comissions, juntes de Govern, i el plenari del mes de febrer. 
Pensem  que  seria  més  aconsellable  que  s’avançara  dos  dies,  i  no  tindria  les 
conseqüències de perjudicis que pot ocasionar endarrerir-lo al dia 7 de febrer.”

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. 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 un 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:

Únic. Modificar la data de realització de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament 
corresponent al mes de gener de 2013, per tal que en lloc de realitzar-se el dia 31 de 
gener de 2013, tinga lloc el dia 7 de febrer de 2013, a les 19.30 hores.

QUART.- SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES ANY 2012.

Atés que, per a elaborar una proposta de subvencions a entitats esportives d’Oliva per a 
l’any 2012, l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO) va celebrar una 
reunió el passat dia 10 de desembre, en la qual va aprovar per 12 vots a favor, 2 vots en 
contra i 3 abstencions el projecte de subvencions 2012 tal com figura en la proposta 
d’acord d’aquest dictamen.

Atés que,  el  Sr. Guillermo Ponzoda, Tècnic Municipal  d’Esports,  en el  seu informe 
sobre la proposta de l’ALEEO, emés el passat dia 12 de desembre, fa constar que el 
projecte  de subvencions  s’ajusta  a les Bases Reguladores  de Subvencions a Clubs i 
Entitats Esportives Municipals vigents en l’actualitat, i que la documentació presentada 
per les diferents entitats esportives s’ajusta així mateix als termes i requisits establerts a 
dites Bases Reguladores.
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Atés que, en el mateix informe, el Sr. Ponzoda informa que s’ha desestimat la sol·licitud 
de subvenció a l’activitat  “Exàmens”,  presentada pel Club Esportiu Dharma,  per no 
ajustar-se a les Bases Reguladores.

Atés també que s’ha desestimat la sol·licitud de subvenció presentada pel Club d’Esquí 
La Safor, per haver estat presentada fora de termini.

Atés  finalment  que  el  Club  Gimnàstica  Rítmica  La  Lluna  no  ha  sol·licitat  cap 
subvenció.

Vist el dictamen emés per la Comissió Municipal de Serveis Socioculturals, celebrada el 
18 de desembre de 2012.

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

 Sr. Fuster Mestre: “Simplement recordar als companys que l’aportació econòmica 
en  base  a  subvencions  que  fa  l’ajuntament  la  distribueix  l’Assemblea  Local 
d’Entitats Esportives, d’acord amb les bases reguladores de subvencions a clubs i 
entitats  municipals.  La partida de subvencions esportives, ho recorden vostés, ha 
sofert una disminució del 35% respecte a l’any anterior; i això no obstant, els clubs 
esportius han comprés perfectament la situació econòmica de l’ajuntament,  i  són 
conscients i han fet una distribució, pensem nosaltres, equitativa.”

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

Primer.- Aprovar la proposta de subvencions a entitats esportives per a l’any 2012, en 
la forma següent:

UD Oliva 2.771, 91 €
Club Natació Oliva 923,32 €
Pescadors Esportius 1.611,52 €
Club Bàsquet Oliva 5.470, 01 €
Club Pilota Oliva 303,56 €
La Caracola 366,43 €
Club Escacs Oliva 942,68 €
Club Tennis Oliva 1.352,26 €
Club Handbol Oliva 4.451, 46 €
Club Tir Olímpic 2.077,26 €
Saforball 1.079,99 €
Club Petanca CG 190,68 €
Club Atletisme L’Espenta 1.044, 40 €
Club Dharma 203,83 €
Club Nàutic Oliva 4.526,67 €
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Club Senderisme Oliva 215,01 €
Club Esportiu Corriol 1.403,80 €
Club Billar Oliva 257,06 €
Club de Patinatge 208.16 €
TOTAL 29.400 €

Segon.- Les entitats perceptores de les subvencions hauran de justificar les despeses en 
els termes i amb el compliment dels requisits exigits en la Base 25 de les d’Execució del 
Pressupost.

Tercer.- S’autoritza  el  Sr.  alcalde  per  a  que,  previ  l’informe  de  la  Intervenció 
Municipal, aprecie el compliment dels requisits exigits en l’apartat anterior.

CINQUÉ. REGLAMENT GENERAL D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS: APROVACIÓ INICIAL.

Abans de procedir a la lectura del corresponent dictamen emés al efecte, per part de la 
portaveu del Partit Popular es presenta una esmena, que és del següent tenor literal:

“Mª Consuelo Escrivá Herraiz,  com portaveu del  Grup Partit  Popular amb representació en 
l’Ajuntament d’Oliva, presenta esmena del grup del PP per incorporar al reglament General de 
utilització dels Edificis (Equipaments) municipals d’Oliva.

“Disposició  transitòria.  Mentre  es  tramita  l’expedient  d’estudi  sobre  el  funcionament,  ús  o 
destinació del Centre Polivalent d’Activitats Socioculturals, i fins la seua finalització, els usos 
d’aquest  edifici  es  restringiran  a  les  activitats  promogudes  directament  per  l’Ajuntament 
d’Oliva”.

Per part de l’Alcaldia es resol atorgar un recés de dos minuts. Reanudada la sessió en 
aquest punt de l’ordre del dia, tot seguit es produeixen les següents intervencions: 

 Sra. Escrivá Herraiz: “M’agradaria fer un aclariment respecte a l’esmena que ha 
presentat  el  Partit  Popular,  i  dir-los  que  el  motiu  de  l’esmena  és  considerant 
l’informe  del  secretari  d’afegir  una  disposició  transitòria  per  a  no  entra  en 
contradicció amb els acords plenaris anterior; i en concret fem referència als acords 
plenaris  del dia 31 de maig de 2012, i  el  de 27 de setembre de 2012; cosa que 
obviar-ho, el fet d’obviar aquesta disposició transitòria el que faria seria crear una 
inseguretat  jurídica.  I aprofitem per recordar-li  Sr. alcalde que es van crear unes 
meses de treball i que vosté sembla haver-ho oblidat. Les meses eren del Polivalent, 
per  això  hem presentat  aquesta  esmena,  el  trinquet,  el  bus  urbà,  i  la  ciutat  del 
transport. Portem mig any del seu govern, i aqueixos oblits porten a vore’ns hui en 
una situació d’aquest tipus.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva vota a favor de la inclusió de l’esmena: no sé si 
podem fer  la  intervenció  referida  també  al  punt  de  l’ordre  del  dia,  o  només  de 
l’esmena.”

 Sr. alcalde: “Primer procedeix el debat i votació de l’esmena i després ja el punt. I 
ha cap altra intervenció? S’està treballant en la línia de posar en funcionament el 
Centre Polivalent, i s’està treballant també en la línia del projecte d’acabament del 
trinquet,  s’està treballant  en la línia  de la ciutat  del transport,  i  també en el  bus 
interurbà;  i  per  això  en  breu,  en  començar  l’any,  tindrà  lloc  la  convocatòria 
d’aqueixes comissions, per tant tinga clar que no ha sigut un oblit.”

Sotmesa a votació l’esmena presentada, voten a favor de la mateixa la unanimitat dels 
membres,  quedant  incorporada  aquesta  esmena  al  text  del  Reglament  General 
d’Utilizació dels Equipaments Municipals.

Atesa l’existència  a la ciutat  d’Oliva de diferents immobles o espais municipals,  els 
quals tenen per objectiu oferir espais i mitjans a les ciutadanes i als ciutadans de la 
ciutat,  de manera col·lectiva o particular,  per tal de desenvolupar activitats culturals, 
socials, cíviques, o d’altres considerades com d’interés públic.

Atesa la necessitat de regular la utilització i el funcionament de dits immobles o espais, 
els quals a partir d’ara anomenem “Equipaments municipals”, a fi que dita utilització i 
funcionament no resulten en perjudici d’aquelles entitats o particulars que en demanen 
l’accés, ni tampoc en detriment de l’interés general.

Atés que és obligació de l’Ajuntament d’Oliva, com a titular de tots els espais regulats 
en el  present reglament,  assegurar la correcta utilització i els òptims funcionament  i 
manteniment dels espais sota la seua tutela.

Vist el dictamen emés per la Comissió Municipal de Serveis Socioculturals, celebrada el 
18 de desembre de 2012.

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

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva volem manifestar que entenem que és necessari i 
convenient per a l’ajuntament que es dote d’un reglament general d’utilització dels 
equipaments  municipals;  un reglament  que regula com s’han d’utilitzar  totes  les 
instal·lacions, siga el Teatre Olímpia, la Casa de la Festa, l’Hort de la Bosca, les 
biblioteques, els museus, els centres socials, i altres. Ara bé, ja vam exposar en la 
Comissió de Serveis Socioculturals, que hi havia algunes coses en el text que caldria 
concretar  i  millorar.  La  regulació  de  l’ús  d’alguns  edificis  concrets,  com ara  el 

Pàgina: 6



Centre  Polivalent,  el  Polisportiu,  el  Trinquet  nou,  són  prova  d’això.  I  així  ho 
manifesta la Secretaria General de l’Ajuntament, en un informe que es va fer sobre 
aquest  reglament.  La  regulació  de  les  obligacions  dels  usuaris  també  han  de 
delimitar-se millor.  Per això, Projecte Oliva s’abstindrà en la votació i plantejarà 
alguns temes en el termini d’al·legacions, que puguen millorar aquest reglament, tal 
com vam explicar en la comissió:”

 Sr. Canet Llidó: “El reglament general d’utilització dels equipaments municipals, 
que ara ve ací per al seu inici a tràmit, és un directori marc de tots aquells edificis i  
espais municipals, que des de fa temps utilitzen les associacions, els ciutadans i les 
ciutadanes de la nostra ciutat, que són els qui enriqueixen aqueixos espais i aqueixos 
edificis, amb el seu ús i amb el seu esforç i que des fa temps necessitaven d’una 
certa regulació genèrica, que no és específica de cadascun dels edificis, que això 
vindrà  en  un segon moment.  per  tant,  es  tracta  d’un reglament,  d’un text,  d’un 
document demandat pels tècnics que estan utilitzat dia a dia amb les associacions, 
amb els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, que demandaven precisament un 
reglament  genèric  per  poder  justificar  aquelles  decisions  que  es  prenien,  moltes 
d’elles envoltades de sentit comú, però no basades en un document que diguera, en 
negre sobre blanc, aquelles coses que regulaven l’ús habitual de les infrastructures 
municipals. Ara, després d’un treball va ací per al seu inici a tràmit. El seu inici a 
tràmit vol dir que es poden incloure, com es va parlar en la comissió respectiva, 
totes  aquelles  al·legacions,  totes  aquelles  aportacions,  totes  aquelles  millores,  a 
través d’esmenes, d’al·legacions, que en definitiva milloren el document. Crec que 
d’alguna forma també hem d’intentar oblidar. O apartar-nos, d’aquella concepció de 
document final en què es recull d’una vegada i per totes, d’una forma perfecta, tot 
allò que volem plasmar en un document; i tendir més a la concepció de documents 
dinàmics que van enriquint-se amb el pas del temps, i que aqueix pas del temps i les 
noves situacions que la vida va generant i que els usuaris d’aqueixos espais van 
presentant, juntament amb els tècnics que acompanyen i fan utilització dels espais, a 
través de les modificacions va enriquint-se el document perquè cada vegada siga 
millor, i vaja ajustant-se de millor forma a l’objectiu que pretén. I simplement això. 
Dir  que  és  un  document  marc,  que  després  s’hauran  de  desenvolupar  aquells 
reglaments  que  desenvolupen  l’activitat  en  cadascun  dels  llocs  específics  que 
presenten  una  situació  d’ús  distinta  dels  altres,  perquè  cada  edifici,  o  cada 
infrastructura municipal presenta unes demandes, i unes possibilitats completament 
distintes, probablement, a un altre. Però això és una regulació d’un segon moment, 
que no ve ara a ací, però que serà possible gràcies a aquest document marc que ara 
tenim ací.”

 Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres pensem que feia falta un reglament d’utilització dels 
immobles i els espais municipals; efectivament, ja han comentat alguns companys 
de la corporació, que són moltes les associacions i col·lectius que demanden cada 
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dia més la utilització dels equipaments municipals, per poder portar endavant les 
seues  activitats.  Són,  de  moment,  pel  que  hem pogut  comprovar,  quinze  espais 
municipal que estan a disposició de les associacions, i cal articular un mecanisme de 
cessió  i  gestió  d’aquestos  immobles,  per  poder  tindre  una  base  sòlida.  Les 
ordenances i reglament no tenen problemes en la seua redacció; sempre si ha hagut 
cap problema ha sigut a l’hora de la seua aplicació. Per tant és un reglament obert, i 
si  en  un  futur  pot  tindre  alguna  modificació,  si  es  creu  convenient  per  part  de 
l’ajuntament,  així  s’acceptaria.  Mentrestant,  el  propietari  dels  immobles,  és a dir 
l’ajuntament,  disposarà  d’un  instrument  de  cessió  i  ús  de  les  instal·lacions 
municipals.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Com bé ha dit el Sr. Canet és un primer text, un document 
marc  per  anar  enriquint-lo.  I  com que sembla  que  ha  sigut  vosté  el  ponent  del 
reglament, a mi m’agradaria dir-li i li ho dic ací en el ple perquè ho considere, i si no 
després faríem les al·legacions pertinents, que li demanaria que fera una série de 
rectificacions del text que hem detectat el Partit Popular, com és l’article 20.2, és 
igual que l’article 7; està clar que en fer copiar i pegar de diversos reglaments que 
apareixen solen passar aquestes coses. I després, també he de dir-li que s’hauria de 
redactar  de  forma  conjunta  amb una ordenança  fiscal  per  donar  sentit  a  alguns 
articles, com ara l’article 18 i l’article 13, i establir exempcions i bonificacions per a 
quan es tracte d’associacions sense intenció de guany, o destinades a activitats que 
es  vulguen  potenciar.  També  s’ha  de  tindre  molta  cura,  perquè  segons  diu  en 
l’article 9, en concret en l’apartat i, algú podria fer negoci dels edificis municipals; i 
no ens referim a les associacions, sinó als que s’inclouen en aquest article 9 i aquest 
apartat i, que fa esment com a altres. Les associacions està clar que a la fi el benefici 
sempre repercuteix en un esdeveniment, que és benefici no només per a l’associació 
sinó per a tot el ciutadà d’Oliva.”

 Sr. Canet Llidó: “Mirarem això de l’article 20.2, si és igual al punt 7; però referent 
a la segona aportació que ha fet, li  dic que les taxes, o les ordenances fiscals es 
regularan depenent de l’edifici concret que siga, perquè no tots els edificis tenen la 
mateixa taxa a aplicar.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que podem estar satisfets, perquè estem amb un 
document, que com el seu nom diu, i així està redactat en el seu articulat, vindrà a 
regular  tots  els  espais  o  equipaments  municipals  de  què  disposa  l’Ajuntament 
d’Oliva. I efectivament és un punt de partida que fins ara no teníem, per intentar 
regular la utilització dels distints edificis municipals i espais municipals. Oliva, com 
tots sabem, és un municipi ric en activitats, a través de les distintes associacions, 
cíviques,  festives,  i  altres,  i  això fa precisament  que hàgem d’estar  treballant  en 
aquest sentit. Per tant, podem estar satisfets, perquè efectivament Oliva és un poble 
que la seua societat és molt dinàmica, i per tant necessita d’un reglament per poder 
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ordenar tot l’ús que es fa d’aquestos edificis, perquè no se solapen les activitats unes 
amb altres, a l’hora d’utilitzar els edificis, i per orientar i facilitar al màxim la seua 
utilització. Per tant és satisfactori poder disposar hui d’aquest reglament, encara que 
siga en la seua fase inicial. I a la fi, com també s’ha dit, no és un tot, no és una cosa  
tancada,  és un document que es pot millorar,  i  així  es farà;  no només en el  seu 
període d’exposició, com ara tindrem de forma transitòria, sinó també en el temps, 
com tot evoluciona, i a més les peticions potser vagen en augment, per tant caldrà 
adaptar-se  a  les  noves  necessitats,  i  en  el  temps  haurem  d’anar  modificant-lo, 
millorant-lo, i perfilant-ho perquè qualsevol dels seus usuaris puga tindre l’accés 
fàcil a aqueix edifici,  sense haver de solapar-se o entrebancar-se la seua activitat 
amb altres d’altres associacions. Per tant, podem estar de moment satisfets; és l’inici 
del document que vindrà a regular tot això, les activitats a l’hora d’utilitzar aquestos 
equipaments  municipals,  i  per tant  és una fase prèvia i  caldrà anar,  com he dit, 
millorant  perquè a al  fi tinguem un document el més òptim possible a l’hora de 
poder-lo utilitzar qualsevol associació d’ací del municipi d’Oliva.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Havíem oblidat una aportació més a aquest reglament. En 
primer lloc dir-li que sí, Sr. Canet, està clar que s’ha de fer, però si volem donar-li  
legalitat a l’article 13, i 18, que està, ha de fer-se de forma parella. I després una 
altra aportació és que hauria de concretar-se un sistema de preus, però aquest faria 
referència al preu que el ciutadà ha de pagar per l’ús d’espai públic, i limitar-ho a 
l’alça per evitar que alguna entitat vulga cobrar algun preu excessiu per algun acte. 
Seria un punt important a tindre en compte, en el cas d’algun esdeveniment concret, 
que establesquen l’entrada al Teatre Olímpia a qualsevol tipus de teatre, o el que 
facen.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  a  favor  dels  regidors  Sra.  Escrivá 
Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez 
Gámez,  Sr.  Escrivá  Tormo,  i  Sra.  Gascon  Escrivá,  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 (19 vots favorables: 7 del Grup 
Partit  Popular,  6  del  Grup  Socialista,  5  del  Grup  Bloc-Compromís,  i  1  del  Grup 
Gd’Oliva); i l’abstenció dels regidors Sr. Peiró Sanchis i Sra. Pastor Bolo (2 abstencions 
del Grup Projecte Oliva), acorda:

Primer.- Aprovar  inicialment  el  Reglament  General  d’Utilització  dels  Equipaments 
Municipals, el text del qual s’inclou en el present acord.

Segon.- Sotmetre a informació pública aquest reglament durant el termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de  València,  als  efectes  d’al·legacions  i  suggeriments.  En  el  supòsit  que  no  se’n 
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produïren, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu de manera automàtica.

TEXT  DEL  REGLAMENT  GENERAL  D’UTILITZACIÓ  DELS  EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS:

PREÀMBUL
Les  normes  que  integren  aquest  reglament  tenen  com  a  finalitat  regular  la  utilització  i  el  
funcionament dels equipaments municipals d’Oliva la titularitat dels quals siga de l’Ajuntament.
Qualsevol persona, entitat, ciutadans, col·lectius o grups que vullguen utilitzar els espais dels 
equipaments municipals d’Oliva, hauran de complir, obligatòriament tot el que s’estableix en la 
present normativa, que restarà a disposició de qualsevol persona que ho desitge, en els mateixos 
equipaments i al web municipal (www.oliva.es). 

CAPÍTOL PRIMER: Objecte, naturalesa i àmbit
Art. 1. Objecte.
L’objecte  d’aquest  reglament  és  regular  les  condicions  d’utilització  dels  equipaments  
municipals d’Oliva, (en endavant Equipaments).
Els Equipaments són aquells Immobles o espais municipals que tenen per objectiu oferir espais i  
mitjans  a  les  entitats,  ciutadans  i  ciutadanes,  i  col·lectius  de  la  ciutat,  per  tal  de  poder  
desenvolupar accions culturals, cíviques, socials, de lleure i d’altres que tinguen interés públic, 
així com afavorir la participació en aquells assumptes de la comunitat que fomenten la difusió 
de valors i la convivència plural, generacional i associativa.

Art. 2. Naturalesa jurídica.
Els Equipaments estan al servei de tots els ciutadans i ciutadanes i tindran la consideració de  
béns de domini públic afectes al servei públic.

Art. 3. Àmbit territorial.
L’àmbit d’aquest reglament correspon a la ciutat d’Oliva i al seu terme municipal.

CAPÍTOL SEGON: De la seua organització
Art.  4. Els  equipaments  municipals  s’organitzaran tal  com estableix aquest  reglament  i  les 
normatives Annexes i específiques d’ús per a cadascun d’ells.

CAPÍTOL TERCER: Ús dels espais.
Art. 5. Cada equipament està definit per l’edifici, o espai i la seua dotació material, tècnica i  
humana, si s’escau.
Cada equipament té una normativa pròpia, que s’especifica en els Annexos d’aquest reglament, 
o  bé,  en  ordenança  i  normes  que  desenvolupen  aquest  reglament,  on  consten  els  espais 
susceptibles  de  ser  utilitzats  en  tots  i  cadascun  dels  edificis  o  espais  de  la  Xarxa  dels  
Equipaments Públics d’Oliva, amb els horaris d’obertura i el material de cadascun d’ells.

Art. 6.  Les activitats que es desenvolupen als equipaments han de tenir una finalitat cultural,  
social o cívica que es considere d’interès públic o privat.

Art.  7.  Queden prohibides  expressament  totes  les  activitats  que atempten  contra  els  valors 
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fonamentals  d’igualtat,  pluralitat,  llibertat,  tolerància,  convivència  i  democràcia,  i  
conseqüentment, totes aquelles que fomenten la discriminació per raó social, de raça, de gènere, 
d’orientació sexual,  o qualsevol  altra circumstància personal o social,  i  totes les que siguen  
manifestament il·legals.

Art. 8. L’Ajuntament d’Oliva podrà exercir en qualsevol moment les seues potestats de tutela i 
inspecció adoptant les decisions que s’escaiguen.

Art. 9. Usuaris.
Les administracions públiques, les organitzacions, les entitats i les empreses privades, així com 
els ciutadans i ciutadanes, podran sol·licitar la utilització dels espais i dels equipaments, atenent  
en  tot  cas,  als  criteris  complementaris  de  cessió  que  formen part  dels  annexos  del  present 
reglament, i de tota la normativa específica que els afecte.

Art. 10.  El usos dels espais, i l’ús temporal de les dependències dels equipaments d’Oliva es 
determinen per la normativa pertinent i amb l’ordre de preferència següent:
a) Actes organitzats pel propi ajuntament d’Oliva i les seues regidories i delegacions,
b) Actes organitzats per organismes o institucions públiques.
c) Actes  organitzats per entitats,  associacions i  clubs locals conveniats amb l’Ajuntamenta 

d’Oliva,
d) Actes organitzats per entitats, associacions i clubs locals sense ànim de lucre, degudament  

legalitzades i inscrites en el registre municipal d’entitats d’Oliva.
e) Actes organitzats per Centres educatius d’Oliva.
f) Actes  organitzats  per  entitats  sense  ànim  de  lucre  amb  seu  fora  d’Oliva,  degudament 

legalitzades.
g) Actes generats per empreses o centres privats d’Oliva relacionats amb el món juvenil i de la 

Cultura (arts escèniques, música, dansa, circ, cinema, esports etc.) de la Solidaritat i del  
voluntariat.

h) Actes sense afany de lucre organitzats per persones individuals i/o col·lectius no formals 
d’Oliva.

i) Altres actes.

Art. 11. En període de campanya electoral, els usos dels espais estaran supeditats a l’ús per a 
actes programats per la Junta Electoral, independentment de què s’haja donat autorització per a 
l’ús d’un espai, en eixos casos l’autorització d’ús quedarà anul·lada, si la Junta Electoral de  
Zona ens sol·licita l’espai per a realitzar actes, mítings o informacions al ciutadà relacionats 
amb la campanya electoral.

Art. 12. Els espais per a exposicions podran ser utilitzats per persones individuals o entitats, i  
vindrà determinat per la normativa pròpia de cada equipament.
Els espais que es podran cedir per a exposicions són:
- Sala d’Exposicions de la Casa-Museu de Maians.
- Sala d’Exposicions Temporals del Museu Etnològic.
- Sala d’Exposicions del Centre Cultural d’Oliva.
- Altres espais susceptibles d’utilització si l’Ajuntament d’Oliva així ho considera.
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Art. 13. Aquests usos estaran subjectes a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa o preu públic 
corresponent  a  la  utilització  dels  espais,  materials  i  equips  tècnics  de  les  instal·lacions 
municipals.
Si  s’escau,  es  podrà  establir  una  taxa  pel  servei  humà  de  l’equipament  (conserge,  tècnic, 
neteja...)  que haurà d’abonar la persona o entitat beneficiada amb la cessió de l’equipament  
públic municipal, prèviament a la realització de l’acte.

Art 14. Sol·licitud d’Espais
Art. 14.1 Sol·licituds
Les sol·licituds d’autorització d’ús, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, sense 
perjudici dels altres mitjans de recepció de sol·licituds previstos a l’article 38 de la Llei 30/1992, 
de 26  de  novembre,  de  Règim Jurídic  de les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment  
Administratiu Comú, amb una antelació mínima de 7 dies i màxima de 6 mesos.
Es podran presentar, a més, en el moment que es donen les condicions per poder realitzar-ho,  
per qualsevol dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics de què dispose l’Ajuntament per 
a relacionar-se amb els ciutadans, d’acord amb les mesures que a tal efecte s’establesquen.
La sol·licitud d’un espai de manera continuada vindrà determinada per la normativa de cada  
equipament i, en cap cas, crearan cap dret, precedent, avantatge o reserva per a anys o usos  
posteriors a la seua finalització, aquesta autorització podrà ser anul·lada si sorgeixen necessitats 
d’ús imprevistes, o per circumstàncies puntuals de necessitats municipals, en tot cas, en aquest 
supòsit, s’avisarà l’entitat afectada amb la suficient antelació.
Art 14.2 Documentació a adjuntar:
a) Imprès de sol·licitud que continga el nom o raó social del sol·licitant, el NIF/CIF, domicili 

de l’interessat, i si és el cas, de la persona que el represente, així com la identificació del  
domicili  a  efectes  de  notificació,  correu  electrònic,  i  telèfon  d’una  o  més  persones  de 
l’entitat sol·licitant.

b) Memòria de l’activitat a realitzar que incloga: dates de realització de l’activitat així com del  
muntatge i desmuntatge, declaració del nombre d’assistents o ocupants previst i referència a 
si s’obrirà taquilla o si l’espectacle o activitat és gratuïta.

c) En el cas que l’activitat sol·licitada impliqués la utilització dels serveis proporcionats per 
terceres persones, haurà de fer-se constar en la sol·licitud la identificació de la/les mateixes 
(empreses de muntatge, tècniques o de serveis...).
- L’Ajuntament d’Oliva sol·licitarà l’assegurança de Responsabilitat  Civil,  així com la 

documentació complementària que estime pertinent.
- Qualsevol  empresa  que  desenvolupe  una  activitat  complementària  de  muntatges  i 

desmuntatges, de serveis tècnics etc. per a l’entitat beneficiària de l’ús, obliga l’entitat a  
controlar que disposen de les assegurances dels seus treballadors i compleixen tota la 
normativa i reglaments de seguretat i higiene en el treball.
Pel que fa a l’activitat que desenvolupen en els espais cedits, han d’estar acreditats per  
realitzar  el  manejament  dels  equipaments  fixes  de  l’espai  i/o  de  les  instal·lacions 
eventuals que s’hi puguen instal·lar.

- Els  interlocutors  vàlids  per  a  la  tramitació  de  l’autorització  seran  el  signant  de  la 
petició/representant de l’entitat, i el responsable municipal que nomenarà l’Ajuntament.

Art 14.3 Esmena de deficiències de les sol·licituds.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article anterior, es requerirà a l’interessat  
perquè, en el termini de 10 dies naturals, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb  
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indicació que, si així no es fera, se’l tindrà per desistit de la seua petició.

Art 15 Resolució.
L’Ajuntament resoldrà les sol·licituds en cada moment, tenint en compte la disponibilitat de 
l’edifici o espai, les característiques de l’acte i atenent, si s’escau, als criteris de preferència  
establerts a l’Art 10 del present reglament.
L’Ajuntament  podrà  signar  un  acord,  contracte  o  conveni  específic,  segons  la  tipologia  de 
l’activitat, per cada petició d’ús en el qual es reflecteixen les condicions de l’acord, els drets i  
els deures de les parts, tot fent constar la tarifa a aplicar, en el seu cas.
L’Ajuntament es reserva en tot moment la possibilitat de denegar l’autorització d’utilització.
La resolució denegatòria s’haurà de realitzar de forma motivada, llevant dels casos establerts en 
l’article 7, que implicarà la denegació immediata de l’acte sol·licitat.

Art. 16. Autorització de l’ús
Art  16.1. Les  autoritzacions es  concediran amb la  finalitat  exclusiva de realitzar  l’activitat  
prevista i pel temps establert en la sol·licitud.
Art. 16.2. L’ús d’un espai de manera continuada s’autoritzarà per l’òrgan competent de cada 
equipament i d’acord amb la seua normativa específica.
Les entitats i/o grups amb autoritzacions d’ús continuat hauran de designar un únic interlocutor  
responsable de les relacions amb els responsables dels equipaments d’Oliva, aquesta persona  
estarà  present  a l’espai  concedit  per  a  l’entitat,  i  haurà de complir  amb les indicacions del 
responsable  de  l’espai,  independentment  de  què  puga  exercir,  a  posteriori,  les  accions  que 
considere oportunes per desacord amb les indicacions rebudes pel  responsable municipal de 
l’espai o de l’empresa concessionària d’algun equipament, si s’escau.
Art. 16.3. L’Ajuntament d’Oliva podrà denegar l’autorització d’utilització de sales i espais quan 
l’activitat puga causar molèsties evidents a la resta d’usuaris o als veïns de l’equipament, fins i  
tot  en  aquells  casos  en  què  l’autorització  ja  s’haja  concedit,  però  en  què  posteriorment  es 
demostre que l’activitat comporta riscos o molèsties no notificades prèviament, o que de la 
publicitat  realitzada,  se’n  derive  d’una  forma  clara  que  es  pretén  realitzar  un  acte  amb 
possibilitats d’incomplir l’article 7 del present reglament.

Art. 17. La persona, entitat o empresa sol·licitant haurà de nomenar un/a responsable del control  
i  la  seguretat de l’acte, quan li  siga concedit l’ús d’un espai.  Aquesta persona haurà de ser 
coneguda i reconeguda pels responsables de l’equipament, i localitzable en qualsevol moment 
durant l’ocupació de l’espai.

CAPÍTOL QUART: Gestió, liquidació i ingrés.
Art 18. Taxes o Preus Públics
Art 18.1. Les Taxes o Preus Públics exigibles, en el seu cas, es liquidaran per acte o servei i el  
pagament s’efectuarà, per autoliquidació o transferència bancària, abans de retirar l’autorització 
d’ús del recinte i la utilització dels serveis de l’edifici.
Caldrà presentar  el  document d’ingrés bancari,  amb una antelació mínima de 3 dies hàbils,  
previs a la realització de l’acte. L’incompliment del pagament previ, implicarà la denegació de  
l’ús de l’espai.
Les despeses bancàries derivades de les transferències, de les taxes, preus públics o fiances,  
aniran per compte i a càrrec del sol·licitant.

Pàgina: 13



En el cas d’utilització d’instal·lacions municipals, per la realització d’actes públics, en
els casos que autoritzen els serveis públics municipals, la neteja posterior a la
finalització dels actes realitzats, serà realitzada per l’entitat autoritzada.
No obstant, en els casos en que siga necessària una neteja addicional o la finalització total de les 
tasques de neteja, l’Ajuntament d’Oliva podrà derivar a les persones o entitats usuàries el cost  
de neteja, si així s’estableix.
Art 18.2. Drets d’autor. La liquidació de drets d’autor, si n’hi ha, anirà a càrrec de l’entitat o 
ciutadà/na organitzador/a de l’activitat, que abonarà directament als representants de la societat 
d’autors la quantitat que pertoque, prèvia presentació, si s’escau, del full de taquilla signat pel  
responsable de l’activitat, fent-se responsable únic d’aquestes liquidacions la persona o entitat 
autoritzada.

CAPÍTOL CINQUÉ: Drets i deures dels usuaris.
Art. 19. Drets.
Qualsevol entitat sense ànim de lucre té els drets següents:
• A utilitzar els diferents espais que composen la Xarxa dels Equipaments Públics d’Oliva.
• A trobar en òptimes condicions de seguretat, salubritat i higiene els espais d’ús comú (lavabos,  
entrada...) i les sales i espais de cada equipament.
• Ser tractat amb respecte.
• Trobar les sales o espais concedits en les condicions establertes en l’autorització
d’ús puntual o en el conveni quan corresponga.

Art. 20. Obligacions dels usuaris:
Art 20.1. Els beneficiaris de l’autorització d’ús estaran obligats a:
a) Respectar els horaris d’utilització indicats a les sol·licituds d’autorització
b) Destinar l’espai cedit a les finalitats indicades a la sol·licitud i recollides a la resolució.
c) Portar a terme la neteja de l’espai desprès de l’activitat. Conservar els espais assignats al seu 

ús en òptimes condicions de seguretat, salubritat i higiene.
d) En la publicitat de les activitats declarades d’interès general, s’haurà de fer constar que es 

realitzen amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Oliva.
e) No causar molèsties al  veïnat  ni  pertorbar la tranquil·litat  de la zona durant  els  horaris  

d’utilització, adoptant les mesures oportunes.
f) Fer-se  càrrec  del  muntatge i  desmuntatge de l’activitat  o  esdeveniment,  així  com de la  

seguretat i vigilància que resulte necessària, amb total indemnitat de l’Ajuntament.
g) Custodiar les claus de l’edifici o local del qual s’ha autoritzat el seu ús i tancar-lo quan  

siguen els últims en usar-lo, llevat que l’acord dispose una altra cosa, així com vetllar pel  
bon ús de l’espai, exercint la vigilància i el control dels usuaris.

h) Evitar l’entrada d’animals a l’espai, llevat dels gossos guia.
i) Respectar la finalitat i el destí dels espais en comú.
j) Respectar els espais i horaris assignats a altres persones que comparteixen l’espai, sense 

interferir en el normal desenvolupament de les activitats.
k) No  cedir  a  tercers,  ni  total  ni  parcialment,  l’ús  de  l’espai  que  li  ha  estat  designat,  ni  

consentir l’entrada a persones alienes a l’activitat.
l) Lliurar a l’Ajuntament, una vegada extingit o resolt l’acord d’utilització o d’autorització 

d’ús, dins dels termes que s’assenyalen, els espais i béns objecte de l’autorització, en el seu  
estat original, sens perjudici del desgast sofert per l’ús. Els beneficiaris estaran obligats a 
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lliurar el mateix dia de la finalització, les claus d’accés al local, en el supòsit de què se’ls  
haja cedit la clau, per a què òbriguen i tanquen els mateixos usuaris/membres de l’entitat...

m) Permetre en tot moment a l’Ajuntament l’exercici de les facultats de vigilància i inspecció  
del compliment d’aquesta ordenança i de l’acord d’ús o autorització d’ús, facilitant l’accés 
als diversos espais i proporcionant la informació i documentació que els siga requerida.

n) La responsabilitat de l’activitat pròpiament artística dels actes, recaurà sobre les entitats o 
empreses organitzadores.

o) Observar els principis de bona convivència en col·lectivitat, tenint cura, com si foren propis,  
dels espais de l’equipament amb la finalitat de no malmetre la imatge de les institucions 
públiques ni la propietat de tercers.

p) Donar  avís  als  responsables  de  l’equipament  si  s’observara  qualsevol  anomalia,  en  les 
instal·lacions o en el seu entorn.

q) No modificar les estructures i/o decoracions, llevat que siga totalment necessari i se l’hi 
haja autoritzat expressament.

r) Aportar  el  material  i  la  maquinària  o  instruments  tècnics  necessaris  per  a  l’activitat  a 
desenvolupar.

s) Respectar  l’aforament  de  l’espai  cedit,  el  control  del  qual  serà  responsabilitat  del  
sol·licitant.  Quan  es  tracte  d’una  sala  d’actes  o  escènica  la  persona,  entitat  o  empresa 
sol·licitant haurà de nomenar un/a responsable del control i la seguretat de l’acte i informar-
ne l’equip tècnic responsable de l’equipament amb una antelació mínima de 3 dies naturals.

t) Abonar els preus públics previstos a l’ordenança fiscal municipal, si s’escau.
Art 20.2. Altres obligacions:
1. Als  espais  dels  quals  s’autoritze  el  seu  ús  ,  no  es  podran  realitzar  activitats  que 

contravinguen  els  principis  d’igualtat  de  les  persones  i  es  prohibeix  la  realització  de 
qualsevol acte o activitat de caràcter violent o que atempte contra la dignitat personal o 
discrimine a individus o grups per raó de raça, sexe, religió, opinió, orientació sexual o 
qualsevol condició o circumstància personal o social.

2. Queda  prohibida  la  utilització  de  l’espai  per  a  la  realització  de  qualsevol  activitat 
considerada com a molesta, insalubre, nociva o perillosa.

3. Queda prohibit encendre foc als espais autoritzats sense autorització expressa i per escrit de 
l’Ajuntament.

4. Els beneficiaris, en la seva utilització de l’espai, hauran d’acomplir la normativa vigent en 
matèria  de  contaminació  acústica.  Així  mateix,  es  prohibeix  expressament  tenir  música 
exterior sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament.

5. Els beneficiaris no podran realitzar a l’espai a utilitzar, cap tipus d’obra civil, reforma, o 
muntatges  d’escenografia  o decoracions que puguen generar pols  com ara  serrar  fustes,  
utilització d’algeps o qualsevol producte perillós, nociu o susceptible de generar especial 
brutícia complicada d’eliminar ràpidament.

6. En cas de malmetre qualsevol bé moble o immoble, l’Ajuntament podrà ordenar que es 
restituesca  al  seu  estat  original.  En  cas  de  no  fer-se,  l’Ajuntament  podrà  executar 
subsidiàriament les obres de restitució, i el beneficiari estarà obligat a pagar el cost. Si la  
restitució  fos  impossible  sense  menyscabament  del  bé,  el  beneficiari  estarà  obligat  a 
indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats.

7. L’Ajuntament  no  serà  responsable  de  cap  tipus  d’accident  que  puga  ocórrer  a  les 
instal·lacions de les quals s’autoritza el seu ús, ni dels danys que aquestes puguen ocasionar  
a tercers.
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Cada beneficiari serà responsable directe dels danys i perjudicis ocasionats a tercers per l’ús  
dels edificis o dependències que tinguen autoritzades.

8. L’Ajuntament requerirà, a l’entitat,  empresa o particular  sol·licitant la presentació d’una 
pòlissa  d’assegurança de responsabilitat  civil  com a condició indispensable  per  a  poder 
realitzar  l’activitat  o  acte  que  es  pretén;  així  com  la  designació  de  dues  persones  
responsables de la seguretat del local autoritzat. Tot això amb una antelació mínima de cinc 
dies  al  de  l’activitat.  Aquesta  assegurança  de  responsabilitat  civil  haurà  de  cobrir  la 
tipologia d’acte a realitzar, en espais oberts o sales de pública concurrència, cobrint almenys  
els  mínims  establerts  per  la  legislació  vigent  de  la  Generalitat  Valenciana  i  normativa 
concurrent.

Art. 21. Deures dels organitzadors i/o promotors de les activitats amb ànim de lucre.
• Destinar l’espai de la Xarxa d’Equipaments Municipals, a les finalitats que li siguen pròpies 

i a l’activitat per la qual li ha estat autoritzada.
• Tenir subscrita la preceptiva assegurança de responsabilitat civil.
• Fer-se responsable dels danys que puga ocasionar l’acte o l’activitat, degut a la conducta  

dels  assistents,  tant  als  béns  com  a  les  instal·lacions,  les  infraestructures  o  a  terceres  
persones.

• Realitzar activitats que no suposen cap tipus de perill ni per a les persones que hi assisteixen 
ni per al propi equipament.

• No manipular els aparells especialitzats de què dispose l’equipament. Aquests hauran de 
ser-ho  per  professionals  tècnics  que  determinarà  l’Ajuntament,  o  bé,  per  empresa 
homologada per als treballs pertinents.

• Complir  les  disposicions  vigents  en  matèria  fiscal,  administrativa,  laboral,  de  seguretat 
social i de prevenció dels riscos laborals, així com d’altra normativa sectorial d’aplicació, i 
acreditar-ne el compliment a requeriment municipal.

• En cas que l’entitat o empresa autoritzada a l’ús d’un equipament municipals,  contracte  
alguna  empresa  per  a  muntatge,  sonorització,  actuació  ...,  haurà  de  fer  constar  a  la 
sol·licitud, que aquesta compleix la normativa de prevenció de riscos laborals i la resta de la 
normativa vigent per a espais o locals de pública concurrència.

Art. 22. Altres normes que cal tenir en compte
• No està permès el consum de tabac a l’interior de cap espai de la xarxa dels equipaments 

municipals  d’Oliva.  En allò  referit  a  l’alcohol  només  es  permetrà  el  seu  consum a  les 
cafeteries instal·lades o que es puguen ubicar al Teatre olímpia i al Centre Polivalent.

• No es permet emmagatzemar objectes i/o productes susceptibles de produir combustió i/o 
explosió.

• Sense perjudici del règim sancionador que puga ser aplicable, els responsables de la Xarxa 
d’Equipaments Municipals d’Oliva tenen de sol·licitat l’expulsió de l’equipament aquells 
que infringeixen les normes d’ús establertes en aquest reglament.
L’expulsió de la instal·lació no dóna dret a la devolució de les taxes abonades.
Cada espai té un màxim d’aforament, que s’haurà de complir escrupulosament, sent en tot  
cas  responsabilitat  de  l’entitat  o  persona  autoritzada  el  compliment  d’aquest  límit 
d’aforament.

Pàgina: 16



CAPÍTOL SISÉ: Infraccions i sancions.
Art. 23. Règim sancionador.
L’incompliment  de  les  normes  establertes  en  aquest  reglament  constitueix  una  infracció 
administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció.
L’exercici de la potestat sancionadora es farà d’acord amb el Reial Decret 1398/ 1993, de 4 
d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del  Procediment  per  a  l’exercici  de  la  Potestat  
sancionadora i normativa de la Generalitat Valenciana que siga d’aplicació.

Art 24. Procediment i Òrgan competencial
El Regidor delegat per a l’espai municipal serà l’òrgan competent per iniciar els procediments 
sancionadors.  Es  nomenarà  un  Instructor  i  un  Secretari  per  a  la  instrucció  de  l’expedient. 
L’Alcalde  o  la  Junta  de  Govern  segons  corresponga  seran  els  òrgans  competents  per  a  la 
resolució.
En  tot  allò  relatiu  a  la  qualificació  d’infraccions  tributàries  i  de  les  sancions  que  els  
corresponguen  en  cada  cas,  hom  s’ajustarà  al  que  disposa  l’Ordenança  general  de  gestió, 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals i l’article 178 i 
següents de la Llei 58/2003, General Tributària i llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les bases  
de règim local.

Art 25. Responsabilitats.
Seran responsables directes de les infraccions d’aquest reglament les persones autores materials 
de les infraccions, siga per acció o per omissió, tret dels supòsits en què siguen menors d’edat o 
que hi concorrega alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran dels danys 
els pares, les mares, els tutors,  les tutores o aquelles persones que posseeixen la custòdia o 
guarda  legal.  La  declaració  de  responsabilitat  per  infracció  i  la  imposició  de  la  sanció 
corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.

Article 26. Tipificació de les infraccions i sancions
Art. 26.1. Les infraccions es qualificaran de lleus, greus i molt greus.
Art. 26.2. Tindran la consideració d’infraccions lleus:
a. El tracte incorrecte de paraula a qualsevol usuari, personal o tècnic municipal.
b. Causar danys lleus en la instal·lació, el  material o l’equipament dels espais de la Xarxa 

d’Equipaments Municipals d’Oliva.
c. L’ incompliment de les obligacions dels usuaris, quan la seua conseqüència no done lloc a  

la qualificació de greu.
Art. 26.3. Tindran la consideració d’infraccions greus:
a. L’ incompliment reiterat d’algunes de les obligacions dels usuaris previstes al reglament.
b. El mal tracte d’obra a altres usuaris o empleats de la instal·lació.
c. Causar danys greus a la instal·lació, el material o els equipaments.
d. Originar  per  imprudència  o  negligència  accidents  greus  per  a  si  mateix  o  per  a  altres  

persones.
e. El falsejament intencionat de les dades relatives a identitat, edat o estat de salut.
f. La suplantació d’identitat.
g. La reincidència en incompliments qualificats de lleus.
Art. 26.4. Tindran la consideració d’infraccions molt greus
a. Una pertorbació rellevant de la convivència que afecte de manera greu, immediata i directa  
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a  la  tranquil·litat  o  a  l’exercici  dels  drets  legítims  d’altres  persones,  al  normal 
desenvolupament de les activitats de tota classe conformes a la normativa aplicable o a la  
salubritat, sempre que es tracte de conductes no subsumibles en els tipus previstos en el 
capítol IV de la Llei 1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

b. L’impediment de l’ús d’un servei públic per un altre o altres persones amb dret a la seua 
utilització.

c. L’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament del servei públic.
d. Els actes de deteriorament greu i rellevant dels equipaments, espais públics infraestructures,  

instal·lacions  o  elements  d’un  servei  públic.  siguen  mobles  o  immobles,  no  derivades 
d’alteracions de la seguretat ciutadana.

e. L’impediment de l’ús d’un espai o edifici públic per un altre o altres persones amb dret a la 
seua utilització.

Art. 27. Sancions
Art.  27.1.  Les  infraccions  lleus  se  sancionaran,  si  s’escau,  amb  expulsions  temporals  de 
l’equipament que poden anar des d’una setmana fins a un mes i sanció econòmica de fins a 100  
Euros;
Les infraccions greus se sancionaran amb la pèrdua del dret d’ús de l’equipament durant un 
període no inferior a un mes ni superior a un any i sanció econòmica de fins a 500 Euros;
I les infraccions molt greus, amb la pèrdua del dret d’ús de l’equipament durant un període 
superior a un any i sanció econòmica de fins a 500 Euros.
Tot, sense el perjudici, de la facultat d’exigir a l’infractor la reposició dels béns municipals al 
seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats.
Art 27.2  El pagament de les sancions imposades es farà mitjançant transferència bancària a  
favor de l’ajuntament en el compte corrent que s’assenyale en la Resolució.

Article 28. Règim Jurídic
En tot allò no previst en el present Reglament serà d’aplicació el que es dispose en les lleis que 
regulen el Règim Local i Hisendes Locals, i al normativa concordant en funció de l’objecte,  
naturalesa i circumstàncies de l’assumpte a resoldre.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Aquest Reglament podrà ésser aplicable a situacions de naturalesa o finalitats similars 
o anàlogues encara que no consten expressament citades, així com d’espais afegits als qual és  
aplicable el present reglament, per tractar-se d’espais i edificis municipals.
Segona. L’Ajuntament tindrà sempre la facultat d’interpretar el sentit i de disposar l’aplicació 
de les clàusules i articles continguts en el present Reglament.
Tercera. En general, no es pot consumir aliments, cuinar, ni encendre foc en cap dels espais o 
equipaments municipals,  llevant  del  Parc de l’Hort  de la Bosca i  el  CPC del  Pinet  i  teatre 
Olímpia. Qualsevol autorització puntual per a menjar en altres espais, caldrà una autorització 
específica de l’Ajuntament d’Oliva.
Quarta. En  tot  allò  no  recollit  en  el  present  Reglament,  seran  d’aplicació  les  ordenances  
complementàries que facen referència als espais i equipaments municipals.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Mentre  es  tramita  l’expedient  d’estudi  sobre  el  funcionament,  ús  o  destinació  del  Centre 
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Polivalent  d’Activitats  Socioculturals,  i  fins la seua finalització,  els  usos d’aquest  edifici  es  
restringiran a les activitats promogudes directament per l’Ajuntament d’Oliva”.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.  Aplicació  i  interpretació. Aquest  reglament  serà  de  compliment  obligat  als 

equipaments municipals de tot el terme municipal d’Oliva. Els casos no previstos en 
aquest  reglament  seran solucionats,  en  principi,  pel  responsable  de l’equipament 
municipal corresponent, i en darrera instància pel Regidor Delegat o L’Alcalde.

Segona. Incorporació de nova legislació i autorització de refosa Tota norma bàsica de rang 
superior que s’aprove en un futur i que faça referència a aspectes regulats en aquest reglament 
s’hi incorporarà automàticament.
S’autoritza  expressament  els  regidors  responsable  dels  equipaments  municipals  perquè 
n’aproven una refosa, si es considerara necessària per a la millor comprensió de la normativa.

Tercera. Vigència. Aquest Reglament aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a 
Oliva _____________, començarà a regir a partir dels quinze dies comptadors des de l’endemà 
de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

ANNEX Núm. 1
ESPAIS REGULATS PEL PRESENT REGLAMENT:

1 Teatre Olímpia.
2  Sala  de  Conferències  de  la  Casa-Museu  de 
Maians.
3 Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura.
4 Casa de la Festa.
5 Hort de la Bosca.
6 Centre Polivalent.
7 Sala d’Usos Múltiples del Centre Social de Sant 
Vicent.
8 Centre Social de Sant Francesc.

9 Centre Social del Pinet, CPC.
10  Sala  d’Exposicions  Temporals  del  Museu 
Etnològic.
11 Sala de Conferències de la Biblioteca l’Envic.
12 Parc i Aparcament de Sant Vicent.
13 Planta baixa de la Casa-Museu de Maians.
14 Saló d’Actes del Casal Jove.
15 Saló d’Actes de l’Oficina d’Informació Turística 
de la Platja.
16 Altres espais que s’hi puguen afegir.

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

D’ordre  de  l’Alcaldia,  el  Secretari  Acctal.  dóna  compte  del  Dictamen  emès  per  la 
Comissió  Informativa  de  Foment  Econòmic,  en  sessió  ordinària  celebrada  el  20  de 
desembre de 2012, que es el següent tenor literal:

“Punt 5. Contestació a les al·legacions contra l’Ordenança reguladora de l’ocupació del 
domini públic amb terrasses de taules i cadires. Dictamen si s’escau.
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La  Regidora-Delegada  d’Activitats,  Imma  Ibiza,  vistos  els  informes  municipals  formula 
proposta  de desestimació de l’al·legació formulada per  Sebastián Campos Rodríguez contra 
l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini amb terrasses i cadires 
publicada en el BOP de València el 13 d’octubre de 2012.

La Comissió, amb el vot favorable dels grups polítics Projecte Oliva, BLOC-Compromís, PSOE 
i  Gent  d’Oliva,  i  amb  el  vot  desfavorable  del  PP,  dictamina  favorablement  i  eleva  a  
l’Ajuntament Ple la següent:

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Desestimar  l’al·legació  formulada  per  Sebastián  Campos  Rodríguez  contra 
l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic amb terrasses i  
cadires publicada en el BOP de València, el 13 d’octubre de 2012.

SEGON.- Que s’aprove definitivament el text de l’Ordenança en els mateixos termes en que va 
estar aprovada inicialment pel Plenari de l’Ajuntament.

TERCER.- Que es produixca la publicació en el  BOP de València del  text  íntegre de esta 
Ordenança, als efectes de la seua entrada en vigor. 

QUART.- Que es notifique l’acord plenari que recaiga a Sebastian Campos Rodríguez.”

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

 Sra. Ibiza Cots: “La sol·licitud del Sr. Sebastian Campos fa referència al greuge 
comparatiu entre aquells que tenen i gaudeixen de terrasses cobertes, i ancorades a 
terra,  siga  vorera  o  siga  calçada,  i  aquells  que  no  la  tenien.  Si  fem un  xicotet 
recordatori, la primera ordenança de l’ocupació de la via pública es va aprovar en el 
ple  de  setembre  de  2010,  per  unanimitat.  La  mateixa  ordenança  incloïa  una 
disposició transitòria, en la qual deixava un termini de sis mesos per tal que divuit 
terrasses, d’un total de vuitanta, pugueren adaptar-se a la nova normativa; període 
que després es va prorrogar a petició de Gastroliva, a deu mesos. El 28 d’octubre de 
2011,  tres  dies  abans  de  la  finalització  del  termini  establert  per  adaptar-se  a  la 
normativa vigent, i només uns dies després de la realització de la comissió ordinària, 
el regidor de Comerç i Turisme, Sr. Vicente Morera, del Partit Popular, va convocar 
una comissió extraordinària i urgent on es va demanar l’opinió als grups polítics 
sobre el problema d’obligar a les terrasses amb carpes i adaptar-se a la normativa, va 
proposar la possibilitat d’allargar la moratòria, tot de paraula, sense cap proposta 
forma, en base fonamental de la crisi actual. Com no podia ser d’altra forma, va 
obtindre la negativa per part de la majoria de la comissió, ja que aquest fet suposava 
un greuge comparatiu enter aquells que tenen muntades estructures, i aquells que no 
la tenen; si bé la crisi la patien tots. Una vegada oberta la caixa de Pandora, dia que 
passava, dia que augmentava el greuge comparatiu entre els uns i els altres. I el 
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Partit popular continuava sense resoldre el problema, ja que era incapaç de buscar 
ell consens que tant necessitava per tirar l’ordenança endavant. Ambigüitat i buit 
legal que han hagut de patir aquells que han estat esperant una resposta per part de 
l’administració  per  saber  a  què  acollir-se,  per  conéixer  la  legalitat  de  la  seua 
situació, i un d’ells ha estat el Sr. Sebastian Campos. Com que el Partit Popular no 
era capaç de trobar un consens, va crear una comissió de treball  composada per 
diferents  tècnics  de  la  casa,  entre  els  quals  estava  el  tècnic  d’indústria,  el 
d’Urbanisme, i el de Serveis Jurídics, i una representació de tots els partits polítics; 
jo  formava  part  d’aquella  comissió.  L’ordenança  presentada  pels  tècnics  era  un 
treball  coherent,  i  a més incloïa  la zonificació  d’Oliva,  qüestió  molt  important  i 
necessària per al desenvolupament comercial i turístic de la nostra ciutat; un treball 
excel·lent, amb una visió urbanística i una garantia de solidesa de les instal·lacions. 
Tot dins d’un marc legal. Dues modificacions plantejàrem al treball presentat els qui 
aleshores estàvem en l’oposició; una de caràcter tècnic, i l’altra de caràcter jurídic. 
La  segona,  la  de  caràcter  jurídic,  és  la  que hui  ens  demostra  que  teníem raó,  i 
motius,  per  haver-la  presentada;  i  era  que s’afegira  una extensió  a  la  disposició 
transitòria, que donava deu anys de concessió als locals que gaudien d’estructures 
ancorades.  Aquesta  extensió  és  la  que  precisament  defensa  els  drets  del  Sr. 
Sebastian, i altres que com ell han patit el greuge comparatiu; i diu, no obstant, si a 
conseqüència  de  la  realització  d’obres  o  qualsevol  altre  motiu  que  supose  una 
actuació d’interés  públic,  o d’interés  general,  les estructures  existents han de ser 
desmuntades, quedarà sense efecte l’indicat en el paràgraf anterior. A causa del que 
s’indica, i en aquest supòsit, els titulars d’autorització de la pública afectats hauran 
d’adaptar-se el  tipus  d’estructura  de  terrasses  de  taules  i  cadires  a  la  normativa 
continguda en la present ordenança.  Per tant,  atenent  als informes dels tècnics,  i 
entenent la desesperació que pateix el Sr. Sebastian Campos,  i altres com ell,  la 
meua  proposta  és  desestimar  la  petició  del  Sr.  Sebastian  Campos,  amb  l’única 
intenció que durant el període de deu anys, totes les terrasses siguen adaptades a la 
normativa vigent. A més vull recordar que aquesta normativa ha estat consensuada 
per  Gastroliva,  i  per altres  associacions  que veuen minvats  els  seus  aparadors  a 
causa d’estructures fixes en la vorera, i altres interlocutors socials que també són 
usuaris de la via pública.”

 Sra. Morell Gómez: “Per part del nostre només podem mostrar la satisfacció pel fet 
que per fi una ordenança tant demandada i que ha costat tant de portar ací, perquè 
portem, ja ho ha dit la regidora d’Activitats, des de l’any 2010 en què es va aprovar 
una ordenança inicial; no va entrar en vigor i han passat dos anys i mig sense entrar 
en vigor. Aquest nou govern, en entrar, una de les coses prioritàries que s’havia 
marcat era que per fi la nostra ciutat tinguera una ordenança que regulara els espais 
públics. Crec que a la fi ho hem aconseguit. Tots vam treballar molt; tots els grups 
polítics vam fer per poder aconseguir que hui vinga aquesta ordenança. Crec que ens 
hem de felicitar; i sobretot pensar que la nostra ciutat, amb més de 28.000 habitants, 
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no podia estar encara amb criteris subjectius dels polítics que estem governant en 
cada moment. Ha de regir-se per una ordenança; així doncs, tots hem de manifestar 
la nostra satisfacció. Per la nostra part felicitar la regidora d’Activitats per la seua 
urgència  i  el  seu  ímpetu  per  portar  endavant  aquesta  ordenança.  El  nostre  grup 
votarem que sí. Expressem la nostra satisfacció.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo també, en aqueixa línia. És evident que portem més de 
dos anys treballant en l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública, i ja 
tocava. I és evident que tots els qui hem treballat, tots els grups polítics que han 
treballat  en les distintes  comissions  per poder arribar a un document que regule 
aquesta ocupació podem sentir-nos també satisfets. I a més és un document òptim i 
molt ben treballat, i la prova és que només hi ha una al·legació, i a més un consens 
general de totes les associacions, sobretot les que estan destinades a ocupar aqueix 
espai majoritàriament; i per tant podem sentir-nos satisfets en aqueix sentit. Tan de 
bo haguera pogut ser tindre abans; hauríem evitat molta controvèrsia; controvèrsia 
que precisament  no ha estat  provocada pels grups que més interés han tingut de 
portar-la endavant. De totes formes, podem sentir-nos, com he dit, satisfets d’haver 
pogut arribar a bon terme amb aquesta ordenança. Jo també vull felicitar la regidora 
d’Activitats pel seu interés i la seua dedicació, decidida per poder ordenar el més 
prompte possible el  domini públic d’Oliva,  i per tant,  en aqueix aspecte hem de 
felicitar-la.  Per tant,  benvinguda siga l’ordenança,  encara que pensem que abans 
hauria pogut estar si determinat grup polític no haguera entrebancat la possibilitat 
d’haver arribat abans a bon port amb aquesta ordenança.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Després de la història que ens ha contat la Sra. Ibiza, al seu 
estil  i  a  la  forma com ella  se l’ha plantejada,  dir-li  que deu haver  oblidat  quan 
Gastroliva en complet va anar en contra de vostés pel que pretenien fer. Això ho han 
oblidat, i va ser aquest regidor, perquè vostés també obliden, perquè es contradiuen 
contínuament el que va treballar, com va treballar perquè aquesta ordenança isquera 
com havia d’eixir. I aquest partit va votar en contra de la que vostés ara pretenen; 
perquè  l’han  modificada;  i  d’ahí  que  tenen  al·legacions.  I  en  tindrien  vostés 
moltíssimes  més,  si  hagueren  informat  perfectament  a  totes  la  gent  que 
vertaderament és afectada, així com n’hi ha molts que estan enganyats. Per tant, ja 
dic  que  votarem  en  contra  per  no  considerar  que  aquesta  ordenança  dóna  un 
tractament d’igualtat a tots els hostalers d’Oliva. Molt s’ha parlat sobre la situació 
econòmica per la qual es travessa, molts eren els qui abans recolzaven els hostalers, 
i ara tot s’ha canviat. El Partit Popular mantindrem, amb el vot en contra, la defensa 
per la igualtat de tots els hostalers, i el recolzament perquè puguen treballar més i 
millor, cosa que l’actual ordenança, redactada com està, no dóna aqueixa possibilitat 
a tots els hostalers, ni resposta, ni recolzament per la situació que es travessa; així 
també els ho recorda, com bé ha dit vosté, que vol donar resposta a aqueixa persona 
que ha fet l’al·legació; i per tot el que argumenta, després el que fa és no donar-li la 
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raó. Això és consens.”

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. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i del 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 un del Grup Gent d’Oliva), i en 
contra dels regidors: Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. 
Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá, ( 7 
del Grup Partit Popular) ACORDA:

Primer.-  Desestimar  l’al·legació  formulada  per  Sebastián  Campos Rodríguez  contra 
l’aprovació  inicial  de  l’Ordenança  reguladora  de  l’ocupació  del  domini  públic  amb 
terrasses i cadires publicada en el BOP de València, el 13 d’octubre de 2012.

Segon.- Aprovar definitivament el text de l’Ordenança en els mateixos termes en què va 
estar aprovada inicialment pel Plenari de l’Ajuntament.

Tercer.- Ordenar  la  publicació  en  el  BOP  de  València  del  text  íntegre  d’aquesta 
Ordenança, als efectes de la seua entrada en vigor.

Quart.- Notificar l’acord plenari recaigut a Sebastián Campos Rodríguez.

SETÉ.- ORDENANÇA REGULADORA DEL BANC DE LA TERRA D’OLIVA: 
APROVACIÓ INICIAL.

D’ordre de l’Alcaldia, el Secretari Acctal dóna compte de la proposta d’aprovació de 
l’ordenança municipal reguladora del Banc de la Terra d’Oliva.

Atés que,  la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió  que va tindre lloc 
el dia 20 de desembre de 2012, va emetre el corresponent dictamen, i proposta d’acord, 
sobre l’ordenança de referència:

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

 Sr.  Santacatalina  Sanchis: “Aquesta  ordenança,  de  la  qual  no  ens  sentim 
orgullosos d’haver creat, ja que com a persona dedicada al món de l’agricultura, és 
senyal que les coses no van per molt bon camí. Només cal fer una volteta pel nostre 
terme  municipal,  i  voríem  que  cada  vegada  hi  ha  més  parcel·les  agrícoles 
abandonades, a causa de la poca rendibilitat que obté el llaurador del seu producte, 
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ja que el camp porta en crisi al voltant de quinze anys, i cada any s’incrementen, 
amb  el  risc  que  comporta  aquesta  pràctica  com  la  proliferació  de  plagues  de 
rosegadors, erosió del sòl, degradació paisatgística, així com el no menys important 
risc d’incendis; i com no, la molèstia als veïns que continuen cultivant el seu hort. 
Per això, des de la regidoria d’Agricultura, ens hem vist obligats a crear l’ordenança 
del banc de terres, amb la finalitat d’intentar pal·liar aquesta sagnia. L’ordenança del 
banc de terres és crear un instrument administratiu per tal de reduir, dins de les seues 
possibilitats, l’abandonament continu de les terres agrícoles del municipi d’Oliva, i 
poder ser utilitzades per terceres persones. El banc de terres d’Oliva és un registre 
administratiu  de  caràcter  públic,  que  està  format  per  parcel·les  aptes  per  a 
l’explotació  agrícola,  abandonades  o  semiabandonades,  que  els  seus  propietaris 
hagen  sol·licitat  voluntàriament  la  seua  inscripció  en  el  banc  de  terres;  aquest 
registre funcionarà com un instrument de posada en contacte entre oferta i demanda 
de parcel·les rústiques, conreables o cultivables en el terme municipal d’Oliva. Per 
tant l’ajuntament seria una mena de registre sense entrar en la negociació entre el 
propietari i el demandant. Estem davant d’una situació complicada, on l’economia 
agrícola  ha  sigut  la  gran  maltractada  en  el  sector;  per  ant,  el  que  intentem  és 
millorar, amb les nostres possibilitats, el gran problema en el qual està submergit 
l’agricultura.  Sabem que aquesta ordenança no és, ni molt  menys, la solució del 
sector agrícola; però de des de la regidora d’Agricultura ens donaríem per satisfets 
només amb aturar l’abandonament de les terres agrícoles a Oliva. També vull agrair 
als tècnics i a tota la gent que ha participat en desenvolupar aquesta ordenança.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Bé ha dit el Sr. regidor d’Agricultura, que efectivament no 
podem estar satisfets, de hui poder estar tractant aquesta  ordenança municipal. I ho 
dic en el sentit que com ell bé ha dut, i amb tot el criteri del món, efectivament hui 
tenim  una  ordenança  que  regula  totes  aqueixes  terres  que  per  culpa  de  no  ser 
rendibles  els  propietaris  les han d’abandonar.  I  precisament  del  que es tracta  és 
d’intentar que el paisatge agrícola del nostre terme siga el més verd possible, cosa 
que per desgràcia, últimament, cada vegada es veuen més horts abandonats. Es feia 
necessari  que  almenys  aquella  persona  que  pel  motiu  fonamental  de  la  baixa 
rendibilitat de la terra no puga tirar endavant, que sí que puga donar la possibilitat a 
una  tercera  persona,  que  puga  utilitzar  aqueixos  terrenys,  i  almenys  es  puguen 
treballar i posar en valor, en aqueix sentit, el seu valor agrícola, que per desgràcia, 
els valencians, i en particular els olivers, durant molts anys han anat perdent. Crec, 
sincerament que per al distints governs de l’estat espanyol, i també de la Generalitat 
Valenciana,  els  hauria  de  causar  vergonya  el  fet  que  un  sector  econòmic  tan 
important,  sobretot  parle  pel  valencians,  com  és  l’agricultura,  i  es  especial  la 
citricultura,  haja  d’estar  ferit  de  mort,  per  culpa  de  la  mala  administració,  i  al 
desídia,  i  sobretot el  ninguneig que ha patit  el  llaurador  valencià.  Hem arribat  a 
aquesta situació precisament  per l’oblit  dels  nostres governants,  com he dit,  i  és 
llàstima que un fruit, si sobretot, torne a dir el mateix, una activitat emblema de la 
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nostra comunitat, es veja en aquesta situació. És evident que s’ha invertit en grans 
projectes  faraònics,  cosa  que  amb  molt  menys  s’hauria  pogut  mantindre  una 
agricultura rendible, sobretot si hagueren tingut en compte, com he dit, els nostres 
governants aquest sector tan important. No ha sigut així. Des dels ajuntaments, la 
veritat és que les nostres possibilitats són molt limitades, i l’única cosa que podem 
fer és intentar buscar solucions, encara que siguen solucions sota mínim, com en 
aquest cas, però al cap i a la fi pot ser una solució que pot portar, com he dit, que 
algunes d’aquestes terres que hui  estan perdudes puguen recuperar-se per al  seu 
cultiu.  Per  tant  en  aquest  sentit,  encara  que  no  ens  agradaria   hui  estar  parlant 
d’aquesta ordenança municipal, pel motiu que acabe d’expressar, podem parlar que 
almenys donarem la possibilitat que aquella persona que de forma voluntària vulpa 
posar  aqueix  terreny  a  disposició  d’una  altra  puga  fer-ho,  i  que  siga  el  mateix 
ajuntament qui regule la utilització d’aquestes terres i posada a disposició d’aquella 
persona que es vaja capaç i amb possibilitats de portar-ho endavant. Per tant, des 
d’ací he d’agrair, com no, al regidor d’Agricultura per l’ordenança que hui proposa. 
No  podem  felicitar-nos  per   la  situació  que  estem patint,  però  almenys  podem 
disposar  d’una  xicoteta  ferramenta  que  de  ben  segur,  estic  segur,  pot  salvar  de 
l’abandonament a moltes parcel·les agrícoles del nostre municipi.”

 Sr. Peiró Sanchis: “L’ordenança del banc de terra ens sembla a Projecte Oliva una 
bona proposta, per evitar l’abandonament de les terres, i alhora aconseguir que es 
frene a degradació del paisatge i dels  bancals.  Si bé aquestes dues finalitats  són 
bones, no hem de perdre de vista que l’agricultura del nostre poble és un sector 
econòmic,  que  durant  molt  anys  l’hem  oblidat.  Estem  buscant  actualment  un 
posicionament  econòmic en la comarca,  i  no s’ha d’oblidar  que la naturalesa,  el 
clima, i el treball dels nostres majors ens han deixat una herència en bancals fets i 
muntats, que ara no hem de deixar desmuntar. Juntament amb aquesta ordenança del 
banca  de  terra,  Projecte  Oliva  proposa  que  des  de  la  delegació  d’Indústria  es 
plantege una bateria de propostes que incentiven a la gent jove del nostre poble a 
traure el rendiment d’aquestes terres, que altres pobles ja les voldrien per a ells. La 
formació dels joves agricultors, trencar amb la imatge antiga de  l’agricultor. Donar 
suport als agricultors i assessorar-los en les noves tècniques agrícoles. És una tasca 
que  correspon  a  aquest  ajuntament  fomentar.  Millorar  els  camins,  millorar  la 
seguretat  dels  horts,  i  que  el  col·lectiu  d’agricultors  se  senta  protegit  per 
l’administració, és tasca d’aquest ajuntament. Sabem que és una tasca difícil, però 
no devem oblidar-la. Projecte Oliva votarà a favor d’aquesta ordenança.”

 Sr. Canet Llidó: “Aquesta ordenança del banc de la terra respon, com tots hem 
coincidit,  a  una  situació  o  un  panorama  d’un  sector  que  es  troba  en  franca 
decadència. A mi però el que m’agradaria emfatitzar, i tots hem coincidit que això 
ho lamentem, però el que m’agradaria emfatitzar és que és justament una resposta. 
Davant  d’una  situació  que  tots  coneixem,  que  tots  lamentem,  el  que  presenta 
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l’ordenança  és  una  resposta  a  aqueixa  situació,  que  fins  ara  el  que  féiem  era 
lamentar. L’ordenança a més presenta un altre aspecte que a nosaltres ens agrada 
que és la fusió entre la tradició i la modernitat; per un costat tenim la modernitat que 
presenta l’instrument de tindre una base de dades que reculla la informació per posar 
en contacte aquell que té l’oferta i aquell que té la demanda, aquell  que té unes 
terres que no vol cultivar, però que tampoc vol vore com van abandonant-se dia a 
dia, i  aquells  que tenen interés,  justament,  per cultivar  aqueixes terres.  I articula 
també la tradició de preservar tant el paisatge com l’activitat agrícola, que ha sigut 
un element col·lectiu de la nostra ciutat i de les nostres terres durant molt de temps, i 
volem que continue sent-ho. A més  també presenta un altre aspecte positiu, que és 
el fet que l’administració local està al costat del treballadors, o dels propietaris que 
estan vinculats a aquest sector, a aquesta activitat, i encara que l’administració local 
no té tots els mecanismes que ens agradaria per poder reactivar aqueix sector, hi ha 
altres  administracions  que  sí  que  tenen  molts  més  recursos  i  més  possibilitats 
d’acció  directa  sobre  el  sector;  en  aquest  cas  l’administració,  dins  de  les  seues 
limitacions, està al costat d’aquells que bé volen vore com els seus terrenys contiuen 
treballant-se el dia de demà, com aquells que realment tenen un interés per portar 
aqueixa activitat agrícola, aqueixa activitat endavant; per la qual cosa felicitem el 
regidor delegat d’Agricultura, els tècnics, els llauradors, els polítics, i totes aquelles 
persones que han col·laborat a enriquir aquest document que ara tenim damunt la 
taula.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Aquesta ordenança municipal, reguladora del banc de terres 
agrícoles, hauria de recollir, per ser un exemple de recolzament, en primer lloc les 
parcel·les que aquest ajuntament puguérem tindre, i incloure-les, i en cas d’haver 
interessats, fer el tràmit administratiu corresponent, que seria una concessió, més o 
menys. I ja que tant el Sr. Santacatalina, com a regidor d’Agricultura, i la resta de 
portaveus, han parlat de la situació dels agricultors i dels camps, recordar-los que un 
bon recolzament hauria sigut també seguir amb el treball del Partit Popular, que era 
la Cambra Agrària i que vostés van deixar perdre.”

 Sr. alcalde: “La Cambra Agrària no està deixada perdre, Sra. Escrivá, vosté ho sap 
perfectament. Vosté va anunciar ara fa un any, abans de 2012, va anunciar vosté un 
conveni  amb  la  Diputació  de  València,  per  valor  de  200.000  euros  per  tal  de 
rehabilitar la Cambra Agrària, conveni que amb posterioritat, en el primer Consell 
Local Agrari després del seu anunci, el seu regidor d’Agricultura no tenia ni idea, ni 
d’on estava, ni si es trobava el conveni. Això ens ho va dir allí en el Consell Local 
Agrari; afortunadament no estava només jo com a membre del Consell Local Agrari 
sinó que hi havia més gent. I com vosté també sap, quan vaig anar a la diputació,  
quan el president de la diputació va tindre a bé rebrem, el 30 de novembre, el que 
vaig descobrir és que aqueix conveni no existia. És cert que hi havia un compromís 
verbal, i així m’ho ha assegurar, però aqueix conveni no existia, no hi havia cap 
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conveni signat segons el  mateix president de la Diputació de València.  A banda 
d’això tampoc hi ha cap projecte, o el projecte dels tècnics municipals superava amb 
escreix aqueixos 200.000 euros. Vosté diu que no, i jo dic que sí. També deia que 
estava Enric Morera en aquella visita, jo li deia que no vosté que sí; però bé. Així 
són les coses. Aqueixos 200.000 euros no donaven suficient per acometre la reforma 
de la Cambra Agrària, que està en ruïna; i a més a més sap vosté que li hem dit al 
director  general  de  Patrimoni,  que  en  les  condicions  en  què  ens  cedeix  aqueix 
edifici, que és un edifici en ruïna segons els informes municipals, a l’ajuntament no 
li interessa.  Per tant volem negociar unes altres condicions més avantatjoses.  De 
totes formes vull que sàpiga també que en reunions mantingudes amb els sindicats 
agraris m’han manifestat que bé siga la Cambra Local Agrària, bé siga qualsevol 
altre local municipal, ells en un local es donarien per satisfets; per tant en aquest 
moment  estem  treballant  en  alternatives  perquè  en  breu  disposen  d’un  local 
municipal ja fet, i no condicionat a una reforma i a un conveni que encara no tenim.”

 Sra. Escrivá Herraiz:  “Vaig a contestar-li a tres qüestions que vosté ha plantejat. 
Una, quan jo vaig anunciar aqueix conveni, aqueix compromís de conveni, disculpe, 
en primer lloc en la premsa el va anunciar el Sr. president de la Diputació, Alfonso 
Rus. Jo m’alegre en aquest moment que el compromís que ell anava a fer efectiu, 
com  tots  els  compromisos  que  ha  adquirit  amb  mi,  no  estiguera  signat  en  un 
conveni, perquè vosté es desplaça a la diputació, i el que pretén és que els 200.000 
euros li’ls done a vosté, però no per a la Cambra Agrària sinó per a modernització 
de l’administració pública. Això és lamentable. En segon lloc dir-li que quan jo era 
alcaldessa  teníem  un  projecte  que  cobria  perfectament  amb  els  200.000  euros 
l’enderroc i la construcció de la Cambra Agrària. I després pel que fa referència a la 
tercera pregunta, de qui l’acompanyava a aqueixa reunió, mire, Sr. González, vosté 
deu necessitar acompanyants a una reunió amb el president de la diputació, no ho 
entenc.  Jo no els he necessita mai; i pense que allò vertaderament important no és 
qui l’acompanya i qui no; disculpe, Sra. Rosanna, estic contestant-li al Sr. alcalde, i 
ell ha parlat d’aqueix tema i per tant li conteste; d’acord? Per tant, li dic que el tema 
vertaderament important no és qui l’acompanya o qui noi l’acompanya. A mi no 
m’importa qui l’acompanya; si vosté necessita un acompanyant, doncs el porta. Allò 
vertaderament important i el que vosté no vol aprofundir és en el sentit que vosté li 
dóna a aqueixa reunió, demanant-li els diners d’aqueix compromís, però no per a la 
Cambra  Agrària,  sinó  per  a  la  modernització  d’aquesta  administració  pública.  I 
recordar-li  que en el  pla  Zapatero  i  en al  pla  Confiança,  moltes  administracions 
públiques previsores van fer aqueixa modernització; no a bots i redolons, i a trossos, 
com està fent-se ara,  implantant-se un sistema que tots han agarrat i han rebutjat ja 
perquè és totalment inservible a més de car.”

 Sr. alcalde: “Si ja li he dit jo que era irrellevant amb qui anava, o deixava d’anar; 
però vosté té informació tan bona com la que acaba de dir, que si jo vaig demanar  
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per a modernització, etc. té informació tan bona, o la tenia tan bona, que ja sabia 
amb qui anava acompanyat. I a pesar de jo dir-li que no, és un exemple Sra. Escrivá, 
vosté em deia mentider, que no era veritat i que estava amb Enric Morera. I jo li deia 
que no. No té més importància amb qui anava acompanyat, si anava amb un diputat 
o un altre; no tinc cap problema de dir-ho, i això no és important. Allò important era 
la seua actitud que demostra reiteradament sempre, en tots els plenaris. I com vosté 
sap  el  que  vam parlar  allí,  doncs  jo  ja  no  cal  que  li  ho  diga,  però  a  la  millor 
s’equivoca. Té el projecte? Doncs ja tarda vosté a aportar-me el projecte. On està el 
projecte? També està al seu despatx? He de pujar al seu despatx i demanar-li-ho bé? 
Per favor, si té el projecte passe’l vosté al secretari; no me’l done a mi, passe’l vosté 
al  secretari  i  podrem  vore’l.  També  espere  que  s’haja  llegit  l’informe.  La 
Generalitat,  que és propietària,  per això en cap pla E, ni pla Confiança es podia 
abordar,  perquè  l’ajuntament  no  és  propietari  de  l’edifici  de  la  Cambra  Local 
Agrària,  sinó que és la Generalitat;  la Generalitat  deixa pràcticament en un estat 
d’enderrocament aqueix edifici i ha de vindre l’ajuntament; ens el cedeix per a deu 
anys, amb possibilitat de cedir-lo per més anys, i ha de ser l’ajuntament amb diners 
públics, perquè jo no vaig a demanar diners per a mi, Sra. Escrivá, vaig a demanar 
diners  per al poble  d’Oliva; que li quede clar això; igual que supose que vosté no 
anava a demanar diners per a vosté sinó per al poble d’Oliva. Per tant, en aqueixa 
reunió  es  va  parlar  el  que  es  va  parlar;  vosté  ja  ho  sap,  jo  també  ho  sé;  està 
equivocada, però bé, vosté continue així.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Miren, els llauradors olivers no dormen de nit; no dormen 
de nit pensant que no tenen Cambra Local Agrària. No dormen de nit. S’ha de ser 
sensat. El problema del camp oliver i del camp valencià en general és la falta de 
preus; que això portarà al que parlàvem adés, que moltíssimes terres s’abandonen 
per falta de rendiment; perquè és que al pas que anem, a vore si ens entra açò, d’ací 
a quatre o cinc anys, no caldrà Cambra Local Agrària a Oliva. Per què? Perquè no 
quedaran llauradors. Aqueixa és la realitat. No hi ha altra realitat; per això dic jo que 
es veu que no dormen els llauradors pensant en la Cambra Agrària.  Per suposat que 
l’ajuntament té locals suficients per poder cedir en qualsevol moment al col·lectiu 
agricultor d’Oliva; faltaria més, per suposat que sí. Veritat és que en els condicions, 
com ha dit el Sr. alcalde, que ens volien clavar la Cambra Local Agrària, això era, 
per l’amor de Déu, fer-li la feina a un altre perquè després es quede la Cambra Local 
Agrària en propietat; diners, treball i esforç perquè un altre se n’aprofite; en aquest 
cas, la Generalitat Valenciana. Per tant, siguem sensats, pensem que en realitat el 
que preocupa al llaurador no és la cambra, noi és de disposar d’un local si en la 
carretera o a la fi del passeig, sinó els preus; els preus, que a conseqüència dels  
baixos preus i de la baixa rendibilitat han d’abandonar aqueixes terres. Aqueix és el 
gran problema, i no si la cambra ve, deixa de vindre o se’n va. Per l’amor de Déu,  
siguem sensats.”
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 Sr. alcalde: “Per favor, els demane respecte cap als regidors. I silenci. Per favor, 
reitere i demane silenci entre el públic.”

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

Primer.-  Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora del Banc de Terres Agrícoles 
d'Oliva i de creació del fitxer de dades de caràcter personal corresponent, que és del 
següent tenor literal:

"ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL BANC DE TERRES AGRÍCOLES 
D’OLIVA I  DE CREACIÓ DEL FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
CORRESPONENT.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Banc de Terres Agrícoles d’Oliva és una iniciativa de l’organisme consultiu local “Consell 
Local Agrari d’Oliva” i de la Regidoria d’Agricultura d’Oliva encaminada a mitigar el fenomen 
de l’abandó dels camps,  alhora  que a evitar  la pèrdua de bagatge cultural  que suposaria la  
interrupció en la transmissió a les futures generacions dels coneixements de diferents pràctiques 
agrícoles a realitzar en els diversos cultius. 
La creació d’aquest instrument pot animar als titulars de les parcel·les agrícoles abandonades a 
la seva posada en cultiu a través de terceres persones el que, a mitjà i a llarg termini, hauria de 
redundar en l’atenuació dels problemes agroambientals que comporta l’abandó dels camps, tals 
com la proliferació de plagues, rosegadors, erosió del sòl, degradació paisatgística,... així com el  
no menys important risc d’incendi, contribuint d’aquesta manera al manteniment del paisatge 
agrari del terme municipal. 

Art. 1.- OBJECTE. 
Constitueix  l’objecte  de la  present  ordenança  municipal  la  creació  i  regulació del  Banc  de 
Terres Agrícoles d’Oliva com a eina dirigida a promoure l’ús racional de les parcel·les rústiques 
amb vocació agrícola situades en el terme municipal d’Oliva, en la cerca de la seva conservació  
a fi d’evitar el seu abandó a través de la posada en valor de les mateixes, amb el propòsit de 
frenar  la  pèrdua  dels  seus  valors  agrícoles,  mediambientals  o  altres  valors  vinculats  a  la  
utilització racional dels recursos rurals dins dels límits que estableix aquesta ordenança i  la  
legislació sectorial d’aplicació.

Art. 2.- NATURALESA JURÍDICA DEL BANC DE TERRES AGRÍCOLES D’OLIVA.
2.1.- El Banc de Terres Agrícoles d’Oliva és un registre administratiu de caràcter públic que  
està format per parcel·les aptes per a l’explotació agrícola que els seus titulars de les parcel·les  
hagen sol·licitat voluntàriament la seva inscripció al banc de terres. Aquest registre funcionarà 
com un instrument de posada en contacte entre l’oferta i la demanda de parcel·les rústiques 
conreades o cultivables situades el terme municipal d’Oliva.
2.2.-  Les  dades personals  incloses en el  registre  del  Banc de Terres  ho seran amb finalitat  
exclusivament administrativa i estaran sotmesos al règim jurídic establert per la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seua normativa de 
desenvolupament. 
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2.3.- El registre del Banc de Terres tindrà únicament caràcter informatiu, sense que produeixca 
cap efecte sobre el règim jurídic de les parcel·les incloses, ni sobre el dret de propietat ni altres  
drets reals o gravàmens sobre les mateixes i sense que constitueixi prova del dret de propietat o  
altres drets sobre les finques.
2.4.- La inclusió d’una parcel·la al Banc de Terres Agrícoles d’Oliva no pressuposa la seva 
disponibilitat de recursos hídrics. Així mateix, l’aptitud per al seu cultiu vindrà determinada per 
la normativa urbanística, territorial, ambiental i sectorial d’aplicació, per la qual cosa qualsevol  
actuació  sobre  la  parcel·la  dirigida  a  la  seva  posada  en  cultiu  que  comporte  desmuntes, 
explanacions, abancalaments o moviments de terra que excedisquen del imprescindible per a la  
pràctica ordinària de labors agrícoles, així com les construccions o instal·lacions auxiliars a  
l’explotació, quedaran subjectes a llicència urbanística o règim de declaració responsable, de  
conformitat amb la normativa aplicable.

Art. 3.- FINALITAT. 
Amb la creació del Banc de Terres Agrícoles, l'Ajuntament d’Oliva, a través del seu organisme 
consultiu “Consell Local Agrari d’Oliva” i la Regidoria d’Agricultura, pretén informar i facilitar 
el contacte entre els titulars de les  parcel·les situades a Oliva i futurs conreadors. No obstant 
això, seran exclusivament les parts interessades els qui fixen els termes d’un possible acord,  
sense que l'Ajuntament ni el Consell Local Agrari d’Oliva puguen  predeterminar, valorar ni  
condicionar  el  negoci  jurídic  que,  si  escau,  celebren  lliurement  les  parts  sota  la  seva  
responsabilitat i que es regirà per la legislació aplicable.

El Banc de Terres Agrícoles aspira a fomentar l’ús de parcel·les agrícoles de la localitat per al  
seu cultiu efectiu per persones que ja es dediquen o que pretenguen dedicar-se a l’activitat 
agrària, afavorint la continuïtat d’aquesta activitat en el municipi a través del cultiu racional,  
directe i personal de la terra.

La creació del denominat Banc de Terres Agrícoles d’Oliva té com a finalitat: 
1.- Posar en valor les terres agrícoles abandonades o en previsió d’abandó.
2.- Possibilitar l’ampliació de la superfície de les explotacions.
3.- Frenar la pèrdua de superfície agrària útil.
4.-  Evitar  situacions d’abandó de cultius pal·liant,  en la mesura del  possible,  els  problemes 
agroambientals que genera.

Art. 4. - FUNCIONAMENT DEL BANC DE TERRES AGRÍCOLES D'OLIVA.
4. 1.- El Banc de Terres Agrícoles d'Oliva tindrà la seua seu en l’Oficina Local Agrària i Medi  
Ambient de l’Ajuntament d’Oliva. El registre del Banc de Terres contindrà exclusivament les  
següents dades:
- Els nombres de polígons i parcel·les incloses en el banc de terres a instàncies dels titulars que 
declaren ser els seus legítims propietaris.
- Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic del titular que ha sol·licitat la inclusió 
d’una o diverses parcel·les en el Banc de Terres.

La consulta de les dades del registre del Banc de Terres Agrícoles d'Oliva podrà ser sol·licitada  
per aquelles persones interessades en el cultiu de parcel·les i tindrà com a única finalitat facilitar  
el contacte entre el titular de la parcel·la i el futur conreador.
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L'Ajuntament d'Oliva s’abstindrà d’intervenir, orientar o assessorar sobre els negocis jurídics 
que, si escau, puguen arribar a celebrar els interessats que s'hagen posat en contacte a través del  
banc de terres.
4. 2.- Sol·licitud d’alta de parcel·les en el Banc de Terres.
Les persones que sol·liciten l’alta de parcel·les en el registre del banc de terres declararan sota la  
seua exclusiva responsabilitat que són els seus legítims propietaris, eximint-se l'Ajuntament de 
qualsevol responsabilitat respecte d’aquesta declaració.
Les persones  titulars  de les  parcel·les  agrícoles  situades  en el  terme municipal  d'Oliva que  
desitgen la seua inclusió en el banc de terres podran sol·licitar l’alta en el registre mitjançant el  
corresponent formulari que contindrà:
- L’autorització expressa del titular de la parcel·la a l'Ajuntament d'Oliva per a la inclusió de la  
parcel·la o parcel·les en el banc de terres. 
- L’autorització expressa del titular de la parcel·la per a cedir les seues dades personals bàsiques 
(Nom  i  cognoms,  adreça  i  telèfon)  als  tercers  interessats  en  el  cultiu  quan  sol·liciten  
expressament la seua consulta a través del formulari corresponent.
Aquesta  cessió de dades  degudament  autoritzada serà  unidireccional,  açò és,  se  cediran les  
dades bàsiques del titular o titulars de la parcel·la o parcel·les a aquells interessats en el seu  
cultiu que sol·liciten expressament la seua consulta en el banc de terres.
4. 3.- Sol·licitud de consulta del Banc de Terres.
Qualsevol persona interessada podrà consultar el llistat de parcel·les que hagen sigut donades  
d'alta  en  el  Banc  de  Terres  Agrícoles  d'Oliva.  Aquest  llistat  contindrà  exclusivament  els 
nombres de les parcel·les i dels polígons on es troben situades, sense incloure en cap cas dades 
de caràcter personal.
Una vegada consultat  dita llistada,  les  persones  interessades  a contactar  amb els titulars  de 
determinades parcel·les incloses en el Banc de Terres Agrícoles d'Oliva hauran de presentar en  
el registre de l'Ajuntament una sol·licitud de consulta en la qual constarà el seu nom i cognoms,  
adreça, telèfon i adreça de correu electrònic, així com la parcel·la o parcel·les concretes amb els 
titulars de les quals desitgen posar-se en contacte.
La presentació d'aquesta sol·licitud únicament donarà dret a la consulta de les dades personals  
bàsiques dels titulars de les parcel·les en el cultiu de les quals estan interessats els sol·licitants  
de la consulta, i la cessió de la qual a terceres persones interessades haurà sigut expressament  
autoritzada pels aquells. 
La sol·licitud de consulta del banc de terres no donarà dret en cap cas a l’obtenció de còpies de 
les dades del registre, sinó únicament a la seua consulta en la seu del mateix.
4. 4.- Sol·licitud de baixa de parcel·les en el Banc de Terres.
El titular de la parcel·la que haja celebrat qualsevol negoci jurídic vàlid en dret relatiu a una 
parcel·la inclosa en el Banc de Terres Agrícoles d'Oliva, haurà de comunicar-ho immediatament  
a l'Ajuntament a través del formulari corresponent, amb la finalitat de donar de baixa la parcel·la 
en el banc de terres. Igualment haurà de sol·licitar la baixa de la parcel·la si,  per qualsevol  
motiu, ja no desitja oferir el seu cultiu a terceres persones.

Art.  5.-  CREACIÓ  D’UN  FITXER  DE  DADES  DE  CARÀCTER  PERSONAL 
CORRESPONENT Al DENOMINAT "BANC DE TERRES AGRÍCOLES D’OLIVA."
5.1.- L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  
estableix que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les Administracions Públiques  
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només podrà fer-se per mitjà de disposició general publicada en el Butlletí de l'Estat o Diari  
Oficial corresponent. 
5.2.-  L'Ajuntament  d'Oliva,  com a  ens  Local,  està  inclòs,  respecte  als  fitxers  de  dades  de 
caràcter personal, en l’àmbit d’aplicació de l’esmenta-la Llei.
5.3.- De conformitat amb els preceptes de les esmentades normes, s’estableix com a Annex a la 
present ordenança municipal, la creació del fitxer de dades de caràcter personal del Banc de 
Terres Agrícoles d'Oliva.

DISPOSICIÓ FINAL
L’entrada en vigor de la present ordenança es produirà l’endemà de la seua publicació íntegra en 
el Butlletí Oficial de la Província, sempre que s'hagen complit la resta de requisits exigits per la 
legislació reguladora del règim local.

ANNEX. CREACIÓ DEL FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL BANC 
DE TERRES AGRÍCOLES D'OLIVA. 

Primer. Objecte. 
La  present  ordenança  té  per  objecte  la  creació  d’un  fitxer  de  dades  de  caràcter  personal 
corresponent al Banc de Terres Agrícoles d'Oliva que es regula igualment en aquesta norma.

Segon. Mesures de seguretat.
El fitxer que es crea per la present ordenança compleix les mesures de seguretat establides en el  
Reial  decret  1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal.

Tercer. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades.
Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades de caràcter personal del fitxer de  
titularitat municipal que són objecte de creació en virtut de la present ordenança s'exerciran  
davant el registre general de l'Ajuntament d'Oliva. 

Quart. Publicació.
La present ordenança serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Cinquè. Inscripció de la creació del fitxer en el Registre General de Protecció de Dades. 
El fitxer relacionat en aquesta ordenança serà notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades per l'Ajuntament d’Oliva, per a la seua inscripció en el Registre General de Protecció de 
Dades,  mitjançant  el  trasllat,  a  través  del  model  normalitzat  elaborat  a  aquest  efecte  per  
l’Agència, d’una còpia de la present disposició. 

Sisè. Entrada en vigor.
L’entrada en vigor de la present ordenança es produirà l’endemà de la seua publicació íntegra en 
el Butlletí Oficial de la Província, sempre que s’hagen complit la resta de requisits exigits per la 
legislació reguladora del règim local.
1. Identificació del fitxer o tractament.
Denominació: Banc de Terres Agrícoles d’Oliva.
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Finalitat i usos previstos. Finalitat: Gestió del registre del Banc de Terres Agrícoles d’Oliva com 
a eina dirigida a promoure l’ús racional de les parcel·les rústiques amb vocació agrària situades 
en el terme municipal d’Oliva, en la cerca de la seua conservació a fi d’evitar el seu abandó.
Usos previstos: Agricultura.
2. Origen de les dades. Col·lectiu de persones sobre els quals es pretén obtenir dades: titulars de  
les parcel·les rústiques, aptes per a l’ús agrícola situades en el terme municipal d'Oliva, que 
estiguen interessats a incloure les seues parcel·les en el Banc de Terres Agrícoles d'Oliva.
Procediment de recollida: Les dades seran facilitades pels titulars de les parcel·les interessats a 
incloure  les  seues  parcel·les  en  el  Banc  de  Terres  Agrícoles  d’Oliva,  els  qui  autoritzaran 
expressament  a  l'Ajuntament  d’Oliva  a  cedir  les  seues  dades  personals  bàsiques  a  tercers  
interessats en el seu cultiu que sol·liciten per escrit la seua consulta.
Procedència: el propi interessat o el seu representant legal.
3. Estructura bàsica del fitxer.
Descripció detallada de les dades: nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic.
4. Cessions previstes: persones interessades en el cultiu de parcel·les rústiques incloses en el  
Banc de Terres Agrícoles d'Oliva i  que sol·liciten, mitjançant instància, la consulta del citat  
Banc de Terres.
5. Transferències internacionals de dades previstes: no es preveuen.
6. Òrgan responsable del fitxer: 
-  Nom de l’òrgan responsable del fitxer: Ajuntament d’Oliva. 
- Denominació de l’ens: OLAMA
- Administració a la qual pertany: Administració local.
- CIF: P-4618300-J
- Domicili: Plaça de l’Ajuntament, s/n
- Codi postal. Localitat: 46780. Oliva 
- Província: València
- País: Espanya
- Telèfon: 962 850 250
7. Servei o Unitat davant el qual es poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i  
oposició: OLAMA. 
8. Nivell de seguretat: bàsic.
9. Encarregat del tractament: OLAMA 
10. Sistema de tractament: mixt

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ DE PARCEL·LES EN SITUACIÓ DE CULTIU AL REGISTRE 
DEL BANC DE LA TERRA D’OLIVA

D./D.ª.____________________________________________ NIF: ________________.
amb domicili a: _______________________________________________________.
Localitat:________________________________________ CP _________________.
Telèfons de contacte: Fix ______________________ Mòbil: ____________________.
Correu Electrónic_______________________________________________________.

La  identitat  del  qual  acredite  adjuntant  fotocòpia  del  document  nacional  d’identitat  o  document  
equivalent
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Estant interessat/da en el cultiu de terrenys, sol·licite informació respecte a les parcel·les en situació 
de cultiu al Registre del Banc de la Terra d’Oliva:

Característiques de la parcel·la:

UBICACIÓ (Partida,...)

SUPERFÍCIE_______________________

DEDICADA AL CULTIU DE__________________________________

VARIETAT_______________________________________

MODALITAT DEL CULTIU PRACTICAT (tradicional, ecològic,...)______________

ESTAT DE LA FINCA: (marcar el que procedeix) 

- Producció
- Semi-abandonament
- Abandonada
- Terra campa

OBSERVACIONS/ALTRES DADES:
______________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________, ____ de _______________de 20__.
Les dades facilitades per vostè en aquest formulari passaran a passar a formar part dels fitxers automatitzats titularitat de 
l’Ajuntament d’Oliva, denominat Banc de la Terra, i podràs ser utilitzats pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions 
pròpies  a  l’àmbit  de  les  seues competències.  De conformitat  amb la  Llei  Orgànica 15/1999,  de  Protecció  de  Dades  de  
Caràcter  Personal  i  el   Real  Decret  1720/2007,  Ud.  podrà  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició 
mitjançant instància presentada davant el Registre General de l’Ajuntament d’Oliva.

SOL·LICITUD TITULAR DE LA PARCEL·LA D’INCLUSIÓ/ALTA AL REGISTRE DEL BANC 
DE LA TERRA D’OLIVA

D./D.ª.____________________________________________ NIF: ________________.
amb domicili a:_______________________________________________________.
Localitat:________________________________________ CP _________________.
Telèfons de contacte: Fix______________________ Mòbil: ____________________.
Correu Electrónic_______________________________________________________.
La  identitat  del  qual  acredite  adjuntant  fotocòpia  del  document  nacional  d’identitat  o  document  
equivalent

DECLARE baix  la  meua  exclusiva  responsabilitat,  ser  el  legítim/a  propietari/a  de  la  parcel·la 
rústica següent:
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SENT DADES D’INTERÈS DE LA MATEIXA:

UBICACIÓ (Partida,...)
__________________________________________________________________
Característiques de la parcel·la:

SUPERFÍCIE_______________________
DEDICADA AL CULTIU DE__________________________________
VARIETAT_______________________________________
MODALITAT DEL CULTIU PRACTICAT (tradicional, ecològic,...)______________
ESTAT DE LA FINCA: (marcar el que procedeix) 

- Producció
- Semi-abandonament
- Abandonada
- Terra campa

¿TÉ PRESA DE REG PER GOTEIG?(Marcar)                             SI                 NO  
¿TÉ INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE REG PER GOTEIG?      SI                NO
ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS
______________________________________________________________________

Per la present, sol·licite s’incorpore dita parcel·la al Registre BANC DE LA TERRA D’OLIVA.
  En__________________________, a____ de _______________de 20__.

Les dades facilitades per vostè en aquest formulari passaran a passar a formar part dels fitxers automatitzats titularitat de 
l’Ajuntament d’Oliva, denominat Banc de la Terra, i podràs ser utilitzats pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions 
pròpies  a  l’àmbit  de  les  seues competències.  De conformitat  amb la  Llei  Orgànica 15/1999,  de  Protecció  de  Dades  de  
Caràcter  Personal  i  el   Real  Decret  1720/2007,  Ud.  podrà  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició 
mitjançant instància presentada davant el Registre General de l’Ajuntament d’Oliva. 

SOL·LICITUD TITULAR DE LA PARCEL·LA PER DONAR DE BAIXA AL REGISTRE DEL 
BANC DE LA TERRA D’OLIVA

D./D.ª.____________________________________________ NIF: ________________.
amb domicilio a: _______________________________________________________.
Localitat:________________________________________ CP _________________.
Telèfons de contacte: Fix______________________ Mòbil: ____________________.
Correu Electrónic_______________________________________________________.
La  identitat  del  qual  acredite  adjuntant  fotocòpia  del  document  nacional  d’identitat  o  document  
equivalent

Com a legítim propietari/a de la parcel·la rústica següent, on la inclusió al Registre del banc de la 
Terra d’Oliva vaig sol·licitar en data ____________________:
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Per la present, sol·licite la seua baixa al Registre Banc de la Terra d’Oliva.

Causa de la sol·licitud de baixa:
(Marcar amb una creu)
        

La seua actual situació de cultiu, a la que ha contribuït la gestió municipal            
realitzada amb el Banc de la Terra d’Oliva

         Altres causes:___________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________, ____ de _______________de 20__.

Les dades facilitades per vostè en aquest formulari passaran a passar a formar part dels fitxers automatitzats titularitat de 
l’Ajuntament d’Oliva, denominat Banc de la Terra, i podràs ser utilitzats pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions 
pròpies  a  l’àmbit  de  les  seues competències.  De conformitat  amb la  Llei  Orgànica 15/1999,  de  Protecció  de  Dades  de  
Caràcter  Personal  i  el   Real  Decret  1720/2007,  Ud.  podrà  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició 
mitjançant instància presentada davant el Registre General de l’Ajuntament d’Oliva. " 

Segon.-   Sotmetre l’ordenança al·ludida a informació pública 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 produeixen, 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.

VUITÉ. PLA LOCAL DE CREMES ANY 2013.

Vist que, amb data 21/05/96 es va aprovar per la Conselleria de Medi Ambient el primer 
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text d’aquest Pla Local, en el qual només es zonificava en els mesos d’estiu; amb data 
27/02/97, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una modificació amb caràcter anual i que es 
va publicar en el BOP núm. 94 de 22//04/97; amb data 01/03/05 es va aplicar l’ordre de 
2 de març de 2005 (DOGV núm. 4959 d’1/03/05) sobre mesures extraordinàries durant 
Setmana  Santa  i  Pasqua;  i  amb  data  27/04/06  es  determinen  les  noves  directrius 
d’elaboració del Calendari,  aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 
27/04/06, i que es va ratificar la Conselleria de Territori i Habitatge el 6 de maig de 
2006 (Amb registre d’entrada general de l’Ajuntament núm. 7905 de data 16 de juny).

Vist  l’expedient  de referència  i  la documentació que conté,  que és la que tot  seguit 
s’indica:

• Actualització del Pla Local de Cremes Oliva 2013, elaborat per la Sra. Carmen 
Santonja Benito, enginyera tècnica agrícola municipal,  amb data d’actualització 
de 11/12/12.

Vista l’actualització del Pla Local de Cremes d’Oliva 2013, que consta de l’extracte de 
Pla de Cremes aprovat en 1997, i del calendari de Cremes per a 2013.
 
Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el 
dia 20 de desembre de 2012, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre l’actualització 
del Pla Local de Cremes.

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

 Sr. Fuster Mestre: “Simplement recordar que aquest ajuntament va ser pioner, en 
els anys 90, el primer ajuntament que va redactar el primer pla de cremes i el primer 
ajuntament  que  el  va  aplicar;  amb posterior  van  iniciar  la  seua  aplicació  altres 
ajuntaments,  i  la  vigilància  i  supervisió  en  aquells  moments  per  part  de  la 
Conselleria de Medi Ambient. Aquest  instrument ha servit, de forma efectiva durant 
molts anys, per poder compatibilitzar la crema de llenya en el terme municipal per 
part  dels  llauradors,  en  els  dies  establerts.  Per  tant,  aproximadament  vint  anys 
després, el pla de cremes continua donant solució als llauradors i el compliment més 
estricte de les normes de seguretat que van introduint-se.”

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

Primer.- Aprovar  l’actualització  del  Pla  Local  de  Cremes  d’Oliva  2013,  amb  el 
contingut que consta en l’expedient.

Segon.- Donar compte de l’acord a l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient d’Oliva, i a 
la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, als efectes oportuns.
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NOVÉ.  SERVITUD  DE  PAS  PER  A  LSMT  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SAU, EN UNA CANYADES-10.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de 
19 de desembre de 2012.

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

 Sr. Canet Llidó: “Aquesta servitud de pas és una exigència, una nova exigència 
d’Iberdrola,  que  ens  demana  l’acord  formal  de  la  servitud,  amb  un  determinat 
trajecte,  que  a  més  s’ha  de  reforçar  a  través  d’unes  arquetes  que  marquen 
perfectament  el  pas  del  cablejat  soterrari  per  connectar  amb  els  centres  de 
transformació que necessiten d’aqueixa línia de baixa tensió.”

 Sra. Escrivá Herraiz:  “Respecte al que es pretén votar, dir-los que la proposta és 
totalment il·legal. Qualsevol tècnic, i segur que el Sr. secretari també ho sap, que no 
es pot imposar servitud sobre béns de domini públic, com és una zona verda, un 
pàrquing, o les parcel·les on està la depuradora de Canyades. En la proposta només 
s’ha tingut en compte la Llei  54/1977, del Sector Elèctric,  i  no la Llei  10/1966, 
d’Expropiació Forçosa i Sancions en Matèria d’Instal·lacions Elèctriques, que diu 
molt clarament en el seu article 10, i llig textual, “La declaració d’utilitzat pública 
referida a la línia, portarà implícita  en tot cas, la de necessitat d’ocupació de béns 
afectats.  Igualment,  portarà implícit  l’autorització per a l’establiment o pas de la 
instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini públic...” Per tant, quan es tracta de 
passar línies elèctriques per terrenys patrimonials de l’ajuntament, es tracta d’una 
servitud; i quan el que es pretén és ocupar terrenys de domini públic, com en aquest 
cas, el que ha d’acordar el ple és una autorització. És més, els diré que ni tan sols cal 
aqueix acord, si prèviament ja s’ha declarat d’utilitat pública. A més, Sr. secretari, 
vosté sap bé que en el domini públic no pot haver cap servitud de pas. Això seria 
una servitud, seria un gravamen, i això pense que ho sap més o menys tot el món, i  
si li autoritza el Sr. alcalde, podria dir-ho ací. A més, dir-los que per la situació que 
travessa aquest ajuntament, no entenem com vostés pretenen aprovar en primer lloc 
una il·legalitat, com els acabe de dir i argumentant-ho amb articulat; i en segon lloc 
oblidar l’article 24.1 de la Llei d’Hisendes Locals, que parla de la quota tributària en 
el seu apartat  c), i  ho diu clarament;  diu “Quan es tracte de taxes per utilització 
privativa o aprofitaments  especials  constituïts  en el  sòl,  subsòl o vol de les vies 
públiques  municipals,  a  favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de 
subministraments que resulten d’interés general o afecten a la generalitat o a una 
part  important  del  veïnat,  l’import  d’aquelles  consistirà,  en  tot  cas  i  sense  cap 
excepció, en l’1,5 % dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen 
anualment en cada terme municipal les referides empreses.” I ara, el que no entenem 
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el Partit Popular, és com van vostés i ho volen fer de bades, i a més d’una forma 
il·legal, perjudicant novament el ciutadà. Per tant, pels arguments que ha donat el 
Partit Popular, pense que  hauria de reconsiderar-ho, reestudiar-ho, i el Sr. secretari 
si té alguna cosa clara podria dir-ho.”

 Sr. secretari: “L’única cosa que puc dir, amb els informes que tinc ací a l’abast, no 
es qualifica les parcel·les que s’ocupen; vosté ha dit que és domini públic. Jo, amb la 
documentació que tinc ací no m’atrevesc a dir-ho. No cap dubte que en parlar de 
zona verda i coses semblants, zona depuradora, deu ser domini públic; però. Si es 
tracta de domini públic és evident, en domini públic no pot haver servituds.”

  
 Sr. Canet Llidó: “Haurem de deixar-ho sobre la mesa.  Gràcies per no fer totes 

aquestes  aportacions  a  través  de  la  comissió,  perquè  segurament  enriquirien  i 
arribaríem als plenaris  amb la  informació comprovada per  tots;  perquè és difícil 
tindre un compendi de tota la legislació existent per poder saber si realment el que 
vosté està dient és així, o no és així, com en molts altres plenaris s’ha demostrat que 
no. Però haurem de deixar-ho sobre la mesa, estudiar-ho novament, sol·licitar els 
informes pertinents, i vindre a un altre plenari que podríem haver-nos estalviat   si 
totes aquestes qüestions s’hagueren plantejat en la comissió, que per això estan.”

 Sra. Escrivá Herraiz:  “Sr. Canet, no estic en la seua comissió; a més dir-li que 
vosté té els  tècnics al seu abast, vosté és el regidor d’Urbanisme; ho recorda? O no 
recorda que és el regidor d’Urbanisme? Per tant no em diga què dec fer o no dic fer 
jo, perquè ho faig  en el moment i lloc que pertoca. Li torne a repetir; sap massa bé 
que no estic en la seua comissió, on vosté és el regidor, i una altre regidor és el 
president d’aqueixa comissió; per tant, jo pense que són vostés. No intente dir-me, 
ni llançar-me a mi la culpa del que pretén, perquè vosté té els tècnics. D’acord? I ara 
em llig els apunts de la Sra. Rosanna Torres.”

 Sr. Canet Llidó: “Ara que acabe de recordar que sóc el regidor d’Ordenació del 
Territori, li diré que no em referia a vosté, em referia al Sr. Andrés Sánchez, que sí 
que assisteix per part del Partit Popular.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  crec  que  efectivament  la  Sra.,  Escrivá  no  està  en 
aquesta comissió, però sí que té un representant del Partit Popular, que a més va 
votar  a  favor  d’aquesta  servitud.  Per  tant,  m’adheresc  a  les  paraules  que  ha 
pronunciat el regidor d’Urbanisme, que efectivament,  si en les comissions vostés 
mateix  no  votaren  una  cosa  i  després  en digueren  una  altra,  segurament  ara  no 
estaríem ajornant aquesta votació per a un altre plenari. I efectivament s’agrairia que 
no ningunejara els  seus regidors dient que vosté no està, com si l’altra persona que 
representa el Partit Popular  no aprofitara per a res.”
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar aquest assumpte sobre la mesa.

DESÉ.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3982/12, DE 3 
DE  DESEMBRE  DE  2012,  DE  DESIGNACIÓ  DE  REPRESENTANT 
MUNICIPAL  EN  EL  CALAIX  JOVE  DE  LA  MANCOMUNITAT  DE  LA 
SAFOR.

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 3982/12, de 3 de desembre, que és del següent tenor 
literal:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

En concordança  a  allò  disposat  a  l’article  38  del  RD 2568/1986,  de  28  de  novembre,  del  
Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC

PRIMER.- Nomenar  la   regidora  Sra.  ANA  MORELL  GÓMEZ,  representant  d’aquest 
Ajuntament en el Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

SEGON.-  Que la present Resolució siga ratificada  pel  Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que celebre.

TERCER.- Traslladar  l’acord  a  la  Mancomunitat  de  Municipis  de  la  Safor,  als  efecters 
oportuns.”

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

Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 3982/12, de 3 de desembre, i l’eleva a la categoria 
d’acord.

ONZE. PROPOSICIÓ QUE FORMULA EL GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL 
D’OLIVA RESPECTE A LES NOVES TAXES JUDICIALS.

Es dóna compte de la proposta que presenta el Grup socialista Municipal d’Oliva, de 13 
de desembre de 2012 (registre d’entrada núm. 13.433), que és del següent tenor literal:

“Salvador Fuster  Mestre, portaveu del  Grup Municipal del  PSPV-PSOE, a l'empara del que 
preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la  
Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l'ordre del dia de 
la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 22 de novembre va entrar en vigor la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es  
regulen determinades taxes en l’àmbit  de l'Administració de Justícia i  l'Institut  Nacional  de 
Toxicologia i Ciències Forenses.

Després  d'una  tramitació  molt  precipitada  al  Parlament  amb  evident  afany  d'ocultació  als 
ciutadans, el seu contingut constitueix una mostra més de la voluntat del Govern de dur a terme 
un desmantellament dels serveis públics essencials,  qüestionant alhora l'exercici  efectiu dels 
drets fonamentals.

La Llei 25/1986, de 24 de desembre, de supressió de les taxes judicials, va eradicar del nostre 
ordenament jurídic la figura de la taxa judicial, per a propiciar que tots els ciutadans pogueren 
obtindre justícia fóra la que fóra la situació econòmica o la seua posició social.

La contrareforma empresa pel Partit Popular, suposa un canvi normatiu radical i es produeix 
sense haver acceptat cap proposta dels grups parlamentaris al llarg de la seua tramitació a les  
dues Cambres i amb l'oposició frontal del Grup Socialista, en estendre el pagament de taxes  
judicials a tota persona física i  jurídica, així com als ordres jurisdiccionals civil,  contenciós  
administratiu i social.

Si  bé  el  Tribunal  Constitucional  en  STC 20/2012  de  16  de  febrer  de  2012,  va  considerar 
constitucional la reintroducció de la taxa a les persones jurídiques que va fer el Partit Popular  
per la Llei 53/2002, de 30 de desembre, també va afirmar que, en cap cas la quantia de les taxes  
podien convertir-se en un impediment per a l'accés efectiu a la justícia dels ciutadans, atenent  
les circumstàncies pròpies de cada cas.

No falten prestigiosos experts en dret que afirmen que la imposició de taxes judicials dificultarà 
que un ciutadà,  que ha patit  una lesió dels seus drets,  puga acudir  als  tribunals a  demanar  
protecció i això vol dir que este legislador està afavorint a qui ha lesionat aquells drets. Si un 
sistema  de  taxes  judicials  dificulta  l'obtenció  de  tutela  judicial,  està  beneficiant  als  que 
incompleixen les seues obligacions.

Esta Llei té un dar objectiu recaptatori i alhora obstaculitza el dret d'accés a la justícia, pel que 
pot esdevenir un greu impediment per a l'obtenció de tutela judicial efectiva de la majoria dels 
ciutadans i ciutadanes.

ACORD
ÚNIC. Instem al govern d'Espanya a adoptar urgentment les mesures necessàries per a excloure 
les persones físiques com a subjectes obligats al pagament de taxes judicials per a garantir que 
ningú tinga limitat el seu dret d'accés a la justícia per no poder fer front al pagament de la taxa 
judicial.

Oliva, 13 de desembre de 2012. Rubricat.”

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
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 Sr. Fuster Mestre: “Aquesta moció que ha presentat el Grup Socialista  no té altre 
objectiu  que  la  defensa  dels  ciutadans  i  ciutadanes,  davant  les  taxes  judicials 
imposades pel govern central del Partit Popular, i que impossibiliten que es puga 
garantir el  dret de poder acudir a la justícia tots per igual. No podem, ni devem 
generar distincions a l’hora que els ciutadans puguen tindre accés a la justícia. no 
hauria d’haver ciutadans de primera i ciutadans de segona, aquells que tenen diners i 
dels que no en tenen, i per tant d’aquells  que poden pagar-se les taxes judicials i 
aquells que no ho poden fer. M’agradaria posar uns exemples. Un d’ells el veiem 
tots els dies en els diferents mitjans de comunicació,  és el  cas més sagnant dels 
desnonaments; amb aquesta nova disposició recórrer davant d’un desnonament, per 
no poder fer front a una hipoteca,  suposarà al recurrent al voltant de 950 euros, i 
fins ara no tenia cap cost per as aquestes persones; o aquelles parelles que estan 
tramitant la separació matrimonial,  i  quan arriben a la segona instància es veuen 
amb la sorpresa que aqueix tràmit  judicial  del seu divorci  suposarà una taxa de 
2.200 euros. No podem doncs permetre que hi haja una justícia per a aquells que 
tinguen diners, i aqueixa mateixa justícia que és per a tots no puguen accedir aquells 
que  no  tenen  disponibilitat  econòmica.  Voldria  per  acabar  traslladar-vos  una 
xicoteta reflexió. Quan la justícia la poden pagar uns poquets, nosaltres pensem que 
ja no és justícia.”

 Sr. Peiró Sanchis: “L’aprovació de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, ha sigut 
una  mesura  imposada  directament  pel  govern  central.  Ha  sigut  tot,  llevat  de 
consensuada.  L’article  primer  de  la  Constitució,  quan  parla  que  Espanya  es 
constitueix  en  un  estat  social  democràtic  de  dret,  que  propugna  com  a  valors 
superiors de l’ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat, i el pluralisme 
polític, en aquest cas  està totalment desfasat, per no dir matxacat. L’article 24 de la 
Constitució també parla de la tutela judicial efectiva. Lluny d’ampliar els serveis de 
la justícia, s’han retallat els seus accessos. Per exemple, en el cas nostre que ens 
afecta,  la  comarca  de  la  Safor,  encara  estem esperant  un  nou  jutjat  de  primera 
instància a Gandia. L’ajuntament ha de ser la veu dels veïns i vetllar perquè els drets 
de la comunitat es respecten; en aquest cas també el de les persones d’Oliva. La 
immensa  majoria   de  jutges,  magistrats,  fiscals,  funcionaris,  secretaris  judicials, 
advocats,  i  procuradors,  són  contraris  a  aquesta  llei.  Es  tracta  d’una  mesura 
recaptatòria  del  govern  central,  i  no  té  en  compte  per  a  res  les  possibilitats 
econòmiques  de  les  persones.  Es  parla  de  taxes  iguals  per  a  tots.  Nosaltres 
considerem que això és un error. La justícia gratuïta actual,  que s’atribueix a les 
persones que tenen menys del doble del salari mínim interprofessional, es troba  en 
l’actualitat en perill. El dret a la justícia, no pot ser que una persona quan vaja a 
acudir-hi per una injustícia que s’ha produït, primer haja de pagar. En aquest cas, 
Projecte Oliva sí que votarà a favor d’aquesta moció.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Des de Gent d’Oliva també votarem a favor d’aquesta 
moció, perquè pensem que és de justícia  votar a favor d’aquesta moció; perquè  és 
una  injustícia,  com  ja  s’ha  dit  ací,  i  a  més  li  fan  una  puntada  als  principis 
constitucionals; tots tenim dret a poder accedir a la mateixa tutela judicial en les 
mateixes condicions, i la veritat és que ací, evidentment, i una vegada aprovada com 
s’ha aprovat aquestes taxes judicials, més avantatge tindrà qui  més diners tinga per 
poder accedir a una justícia que la veritat és que moltes vegades és lenta i a més 
cara, però ara a més és caríssima, molt caríssima. Tan cara com que moltes persones 
no puguen accedir,  precisament  per la  possibilitat  de poder portar  a cap aquesta 
despesa en  forma de  taxes  judicials.  Per  tant  són unes  taxes  judicials  totalment 
injustes, i que com he dit agreujarà més, incidirà més en les classes socials; és a dir, 
hi haurà la possibilitat d’accedir més fàcilment a la justícia per a aquelles classes 
socials que més poden, i pràcticament impossibilitar  l’accés a la justícia per a la 
majoria de la capa mitjana o classes que menys poden. És una decisió totalment 
desencertada  del  govern  central,  i  que  com  he  dit  vindrà  a  incidir  més  en  la 
diferència  socials,  i  a  la  qual  cosa  des  d’ací,  des  de  Gent  d’Oliva,  no  estem 
disposats,  o almenys a tolerar,  o callar  el  fet  que s’intente  crear  una espècie  de 
justícia per als rics, i per suposat la negació o la possibilitat que els menys rics, o 
pobles, o amb menys possibilitats  econòmiques puguen accedir  amb normalitat  a 
aqueixa justícia.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Argumentem el vot del Partit Popular dient que les taxes 
constitueixen un sistema de finançament de la justícia des de l’any 2002. Les taxes 
s’aplicaran en primera instància en el civil, i en el contenciós administratiu; i en el 
social només quan es recórrega. La llei ha entrat en vigor hui, però la liquidació de 
les  taxes  es  farà  quan  estiga  preparat  el  formulari  per  part  d’Hisenda,  en  les 
pròximes setmanes i s’aplicarà l’article 9 de la llei. Queden exempts de pagar taxes 
els  beneficiaris  de la  justícia  gratuïta;  és a  dir  qui  cobre menys de dos  vegades 
l’IPRM, això són 15.975 euros, en l’actualitat estava situat en 14.910 euros, per tant 
encara s’ha beneficiat, i per tant serà gratuïta per a qui de veritat no tinga recursos. 
Ningú vorà, per motius econòmics cercenat el seu dret d’accés a la justícia. També 
queden exempts de les taxes els processos penals. I miren, el Consell Jurídic del 
Poder Judicial diu en un informe de 2011, que el 72% del total dels processos són 
d’aquest  tipus,  per  tant  estan  exempts  de  taxes.  A més  la  instància,  la  primera 
instància en l’ordre social, i si qui recorre és el treballadors, la quantia es reduirà 
encara  en  un  60%.  També  estan  exempts  els  processos  de  capacitat,  filiació,  i 
menors, els processos dels drets fonamentals en el civil, estaran exempts de taxa els 
judicis monitoris i els verbals inferiors a 2.000 euros. A més, l’import de la taxa està 
inclós  en  les  costes;  si  el  tribunal  estima  la  pretensió  del  demandant,  aquest 
recuperarà  allò  abonat  per  aquest  concepte.  La  recaptació  de  les  taxes  quedarà 
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vinculada al finançament de la justícia gratuïta en tot el territori  nacional,  a més 
d’haver  iniciat  contactes  amb  les  comunitats  autònomes  per  a  reformar  la  Llei 
d’Assistència Jurídica Gratuïta, i abordar una gestió uniforme i coordinada d’aquest 
servei. València  ja ha retirat la seua proposta per a imposar taxes autonòmiques. 
Les taxes persegueixen acabar amb l’abús i les pràctiques dilatòries; el 90% dels 
recursos de cassació confirmen la primera sentència;  en els  recursos d’apel·lació 
arriba al 75% dels casos. Les taxes no són l’única iniciativa del govern per reduir la 
litigiositat; s’ha aprovat ja la Llei de Mediació, amb el recolzament d’altres grups 
parlamentaris,  i  està  en  marxa  la  Llei  de  Jurisdicció  Voluntària.  Les  taxes  no 
vulneren la tutela judicial efectiva; compleix la doctrina del Tribunal Constitucional, 
i la legislació tributària. Ja hi ha   vàries sentències del Tribunal Europeu de Drets 
Humans, que avalen les taxes. I per tot això, am b taxes, o sense elles, la justícia a 
Espanya no és gratuïta; qui acudeix a un tribunal ha d’actuar amb la corresponent 
assistència lletrada, i mai el pagament dels honoraris professionals s’ha considerat 
un impediment dels drets, del dret a la tutela judicial. Per tots aquestos arguments, 
que  rebateixen  clarament  aquesta  moció,    i  cau  tant  la  part  expositiva  com la 
resolutiva, està clar que el Partit Popular votarà en contra. A més, Sr. Fuster, volia 
dir-li  que  el  cas  dels  desnonaments  entrarien  dins  dels  beneficiaris  de  justícia 
gratuïta, perquè no arriben. I en cas de divorcis estan exempts de taxes els processos 
en què decidesca la guàrdia i custòdia dels fills menors, o sobre aliments; i la taxa en 
casos de divorci és de 150 euros, que  no diga l’anterior.  A més,   segons el Codi 
Civil, preveu que quan un dels cònjuges no tinga béns propis suficients, les despeses 
necessaris causats en litigis que se sostinguen contra l’altre, seran a càrrec del cabdal 
comú; i si falta aquest es sufragaran a costa dels béns propis de l’altre. Per tant ahi 
cauen aqueixos dos arguments tan sagnants.”

 Sr. Fuster Mestre: “Jo després d’escoltar la Sra. Escrivá la veritat és que crec que 
encara ens han fet un favor. Han pujat les taxes judicials i ens han fet un favor a tots 
els qui hem, d’acudir  a la justícia.  La veritat  és que l’exposició  és una defensa 
totalment a ultrança de les noves taxes judicials. Mire-ho bé, i pregunte’s com pot 
acudir una família que l’han desnonada, que ha perdut la casa, per recórrer davant el 
jutjat, si ha de pagar 950 euros. Si no té diners per pagar la hipoteca, si no té diners 
per als rebuts de la hipoteca com ha d’acudir per pagar 950 euros per a defensar els 
seus interessos? I respecte de les separacions, jo no he parlat en primera instància, 
he parlat en segon recurs; 2.200 euros. Primera instància 150 euros, i segona 2.200 
euros. Per tant sí que hi ha un increment important, en les taxes judicials. Per cert, ja 
hi ha partit polític que ha recorregut al Suprem la decisió de l’aprovació de les taxes 
judicials per part del govern central. Per tant sí que hi ha arguments; no vulga donar-
li  la  volta  al  nano  i  intentar  defensar  una  cosa  que  és  indefensable.  Hi  ha  un 
increment de taxes judicials, importantíssim; i afecta, en un percentatge elevadíssim 
a la classe social més baixa.”
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 Sr. alcalde:  “Per favor. Si torna a repetir  el  que he escoltat  en la sala em vore 
obligat a demanar-li que isca del plenari. Li demane que guarde silenci, per favor.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament fer alguns aclariments. Crec que en l’exposició que 
ha fet la Sra. Maria Consuelo Escrivá hi ha algunes incorreccions. En el tema dels 
monitoris sembla que ella entén que no es fa, però és a una quantitat menor de 2.000 
euros. Moltes coses que considere que no les té massa clares; però bé, jo si de cas li 
puc passar la llei, que la tinc ací, i es llig perfectament quines són les exempcions,  
quines són les bonificacions, i les demandes que s’han de fer pagar la taxa.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire Sr.  Fuster,  jo entenc que no pot agradar-li  el  meu 
argument, però és a respectar totalment la intenció de vot del Partit Popular. Per 
tant, i vosté ha posat dos casos molt sagnants que jo li’ls he rebatut. Jo entenc també 
per una altre costat que el Sr. Blai Peiró és advocat, però Sr. Peiró, de veritat, no cal 
que em passe la llei, perquè aquest argumentari que porta ací la portaveu del Partit 
Popular, està fet pels serveis jurídics  que té el mateix partit.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “No m’estranya que siga fet pel mateix partit. Jo no entraré 
en matèria jurídica perquè no és el meu i no me les donaré del que no entenc; però 
jo,  pel  que  es  veu,  totes  aqueixes  manifestacions  de  funcionaris  del  món  de 
l’advocacia  i  del  món judicial  que  s’estan plantant  davant   dels  jutjats,  i  altres, 
aqueixa  gran  quantitat  que  es  manifesta  precisament  a  conseqüència  de  la 
implantació d’aquestes taxes, deu ser perquè efectivament Sr. Fuster, deuen estar 
desvanits, contentíssims; per això ixen a les portes a manifestar-se de la forma que 
s’estan manifestant. Per tant jo crec que la majoria de la gent que s’està manifestant 
no és perquè estiguen contens de vore com han aplicat unes taxes que, com he dit, 
són totalment  injustes.  I  prova d’això tenim en les contínues manifestacions  que 
professionals del sector estan fent en contra d’elles. A més diré alguna cosa més. A 
mi m’agrada de vegades vore en la televisió, un canal on fan un programa que es diu 
“El gran debat”, on debaten, per exemple persones vinculades totalment, de tots els 
partits, però també n’hi ha  persones que defensen els postulats del Partit Popular a 
ultrança, a capa i espasa, i precisament, curiosament, la setmana passada, en aquest 
tema, tots estaven en contra del Partit Popular, fins i tot els mateixos que sempre han 
defensat  els  postulats  del  Partit  Popular.  Per  tant,  no  seré  jo  qui  se  les  done 
absolutament de res; a mi m’agrada escoltar la majoria de la gent, i vore i fixar-me, i 
quan la majoria diu que això és totalment injust, és perquè això és totalment injust. 
Altra cosa són els argumentaris preparats pel mateix partit, que efectivament què ha 
de dir el Partit Popular? Que és la pera llimera i que podem aplaudir tots; però no.  
No és així, per desgràcia per a la majoria.”
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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. 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 un 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 vot  en contra  del  Grup Partit  Popular),  acorda  aprovar  la  moció 
transcrita i l’eleva a la categoria d’acord.

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 dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 3.930, fins 
el Decret núm. 4.407, l’extracte dels quals és el següent:

 Decret núm. 3930 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 339/12 
contra ANTONIO LLACER LLOPIS

 Decret núm. 3931 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 389/12 
contra ANTONIO CLIMENT SANCHIS

 Decret núm. 3932 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 88/12 
contra FRANCISCO BALGUER MORATO

 Decret núm. 3933 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 86/12 
contra LAURA ALEMANY TUR

 Decret núm. 3934 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 85/12 
contra VICENTE TERCERO MESTRE

 Decret núm. 3935 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 84/12 
contra VICENTE TERCERO SALORT

 Decret núm. 3936 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 83/12 
contra  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DEL  EDIFICIO  DE  C/  ALCALDE 
FRANCISCO  LLORCA  6  REP.  PER  DAVID  FUSTER  VERDU  DE  FUSTER 
ADMINSTRACIONES

 Decret núm. 3937 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 81/12 
contra KEAM AMDRE BAYARD

 Decret núm. 3938 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 78/12 
contra SUCESORES POUS MARI SL
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 Decret núm. 3939 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 77/12 
contra CASA RICARDO SA

 Decret núm. 3940 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 76/12 
contra ESCAVACIONES Y DESMONTES RAMON MATA

 Decret núm. 3941 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 75/12 
contra VICENTE MASCARELL ESTRUCH

 Decret núm. 3942 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 74/12 
contra VICENTE JAVIER ESTEVE SORIA

 Decret núm. 3943 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 69/12 
contra ANA PASCUAL TOMAS

 Decret núm. 3944 Aprovació de les despeses corresponents a comissió de manteniment de 
compte per import de 13,05€

 Decret núm. 3945 Aprovació de la factura corresponent a despeses financeres per import 
de 3,33€

 Decret núm. 3946 Aprovació de les despeses corresponents a manteniment de compte per 
import de 3.75€

 Decret núm. 3947 Aprovació de la factura corresponent a despeses financeres per import 
de 14,52

 Decret núm.  3948 Pròrroga de termini de vigència de la llicència concedida a CENTRO 
ECUESTRE OLIVA NOVA SRL per  a  l'ús  temporal  dels  terrenys senyalats  en el  DA 
4237/2011

 Decret núm. 3949 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 57/12 
contra ANDRES MARIN MORENO

 Decret núm. 3950 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 347/12 
contra BRASALS SL. RESIDÈNCIA DE LA 3a EDAT SANT FRANCESC.

 Decret núm. 3951 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 343/12 
contra  COMUNDAD  DE  PROPIETARIOS  PS  LUIS  VIVES  19  REP.  PER  EVA 
CLIMENT GOMAR

 Decret núm. 3952 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 344/12 
contra SALVADOR SAVALL COTS

 Decret núm. 3953 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 128/12 
contra ISABEL MUNDO MONZO

 Decret núm. 3954 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 127/12 
contra MARIA CARMEN SOLER SASTRE

 Decret núm. 3955 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 120/12 
contra ROSA FERNANDA KONINCKX FUSTER

 Decret núm. 3956 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 97/12 
contra FRANCISCA JOSEFA LLORCA LLORENS Y HNAS
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 Decret núm. 3957 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 95/12 
contra CISA CARTERA DE INMUEBLES SL

 Decret núm. 3958 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 94/12 
contra FELIPE AVILA PUJANA

 Decret núm. 3959 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 93/12 
contra ATEYMUS SL

 Decret núm. 3960 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 92/12 
contra ATEYMUS URBANA SL

 Decret núm. 3961 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 91/12 
contra FELIPE AVILA PUJANA

 Decret núm. 3962 Concessió de tràmit d'audiència en exp. d'ordre d'execució núm. 90/12 
contra EL BANCO DE VALENCIA SA

 Decret  núm.  3963 Aprovació  de  la  liquidació  i  ordenar  el  pagament  als  membres  del 
tribunal de valoració de la segona activitat de JOSE RAMON ALEMANY SALORT

 Decret  núm.  3964  Concessió  de  tràmit  d'audiència  en  Exp.  OE 134/2012  a  TERESA 
LLORCA CALABUIG

 Decret  núm.  3965  Declaració  de  situació  administrativa  de  segona  activitat  a  JOSE 
RAMON ALEMANY SALORT

 Decret núm. 3966 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE133/2012 DE OLGA RUIZ 
LLORCA

 Decret núm. 3967 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE132/2012 DE JOSE PEDRO 
RUIZ CLIMENT

 Decret núm. 3968 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE 131/2012 DE JOSE LUIS 
KONINCKX FUSTER

 Decret núm.  3969 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. OE 130/2012 DE TERESA 
ESCRIVA ROIG

 Decret  núm.  3970  Concessió  de  tràmit  d'audiència  en  Exp.  OE129/2012  DE  ROSA 
FERNANDA KONINCKX FUSTER

 Decret  núm.  3971  Concessió  de  tràmit  d'audiència  en  Exp.  OE340/12  DE  MARIA 
RODRIGUEZ BENEYTO

 Decret  núm.  3972  Incoació  d'expedient  de  restauració  de  la  legalitat  urbanística  a 
VICENTE GREGORI LLOPIS . exp. NÚM. 000087/2012-ERU

 Decret  núm.  3973 Atorgament  de poder  general  de  representació  processal  en  tots  els 
procediments  competència  de  l'Alcaldia  que  puguen  plantejar-se  davant  els  Tribunals 
Ordinaris

 Decret  núm.  3974  Declaració  de  l'obligació  de  reintegrar  l'import  de  412,83€ 
indegudament percebuts de JOSE SEBASTIAN ESTELA CLIMENT

 Decret núm. 3975 Concessió de la llicència de primera ocupació Exp. 000028/2011-LO a 
PROMOCIONES NUEVO SIGLO 2000 SL

Pàgina: 48



 Decret  núm.  3976  Aprovació  del  projecte-memòria  de  l'obra  denominada  "Neteja  i 
manteniment de xarxa de camins rurals" valorat en 12.452,79

 Decret  núm.  3977 Autorització d'exhumació  de  cadàver  a  JOSE ANTONIO BLASCO 
CUE

 Decret  núm.  3978  Ordre  de  pagament  de  la  factura  de  SERNUTEC  SERVICIOS  Y 
NUEVAS TECNOLOGIAS SL de 200€

 Decret  núm.  3979  Requeriment  a  ASLAC  SERVICIOS  SLU  per  a  l'aportació  de 
comunicació de canvi de titularitat de la llicencia del local en c/ poeta Querol, 10

 Decret  núm.  3980  Requeriment  a  RICARDO  MARTINEZ  NAVARRO  sol·licitud  de 
certificat de compatibilitat urbanística de local en C/ Alcalde Fco Llorca

 Decret núm.  3981 Concessió d'autorització de terrassa a JESUS MARTIN MARTINEZ 
SIFRES el bar Puerta del Sol.

 Decret  núm.  3982  Nomenar  a  la  regidora  Sra.  ANA  MORELL GOMEZ  representant 
d'aquest Ajuntament en el Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

 Decret  núm.  3983  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  67/2012  per  import  de 
29,444,56€

 Decret núm.  3984 Aprovació de la liquidació provisional de l'impost sobre el valor dels 
terrenys. Exp. 20010000064146 de RESIDENCIAL FORVISA MEDITERRANO SL

 Decret  núm.  3985  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
GONZALEZ RUBIO JUAN JOSE.EXP. 20010000065175

 Decret  núm.  3986  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
MORATO VALLCANERA, JOSE VICENTE. EXP. 20010000065172

 Decret núm. 3987 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de COTS 
GUILLEM MIGUEL. EXP. 20010000065166

 Decret  núm.  3988  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
LARROSA CORTES JUAN JOSE. EXP. 20010000065162

 Decret  núm.  3989  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
MARIN MARIN LUIS.EXPT. 20010000065158

 Decret  núm.  3990  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
BOABES GABRIEL PETRU. EXP. 20010000065153

 Decret núm.  3991 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de L 
HARONCH HASSAN. EXP. 20010000065147

 Decret núm.  3992 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de EL 
MOATASSIM SEBAIE SOUAD. EXP. 20010000065145

 Decret  núm.  3993  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
BOLINCHES MARTIN PASCUAL. EXP. 20010000065193

 Decret  núm.  3994  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
FERNANDEZ MARIN IGNACIA. EXP. 20010000065190
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 Decret núm. 3995 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de KANE 
DOROTHEA MARY. EXP. 20010000065188

 Decret núm. 3996 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de BAR 
RESTAURANTE FUEGOS SC. EXP. 20010000065186

 Decret  núm.  3997  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
FREROS DENIA SL. EXP. 20010000065181

 Decret núm. 3998 Iniciació de les actuacions de comprovació limitada sobre ZOHRA EL 
KORTI BELAAKAK I 3 MES

 Decret núm. 3999 Aprovació de la liquidació definitiva de ICO i taxa de l'expedient LTIU 
5/2011 de JOSEFA MARIA FERRER AIVAR

 Decret núm.  4000 Aprovació de la relació de factures núm. 068/2012 R per import de  
26.000,00€

 Decret  núm.  4001 Aprovació de la devolució de fiança dipositada per  DEOGRACIAS 
ZAMORA BARBA, per import de 600 euros per a garantir la correcta reposició del domini 
públic per obres de canvi de coberta en c/Santíssim Crist, 13 baix

 Decret  núm.  4002 Concessió de  llicencia  de segona  ocupació  exp.  000120/2012-LO a 
JOAQUIN SALVADOR FUSTER MARI

 Decret  núm.  4003  Desestimació  d'al·legacions  presentades  contra  resolució  en  exp. 
Sancionador de GUILLERMO SANCHIS PASCUAL I RELACIÓ e imposició de multes 
corresponents

 Decret núm. 4004 Aprovació del pla de seguretat i salut en el trebal de les obres "Xarxa de 
col·lectors pluvials i reforç del ferm al voltant de c/Serrans - Verge de les Aigües Vives -  
Barranc 3a fase"

 Decret núm. 4005 Aprovació de despeses corresponents a remesa de rebuts domiciliats de 
novembre per un import de 81,31€

 Decret núm. 4006 Aprovació de despeses corresponents a comissió per devolució de rebuts 
per un import de 10,10€

 Decret  núm.  4007 Aprovació  de  despeses  corresponents  a  operacions  rebutjades  de  la 
guarderia infantil de ALEMANY SANCHEZ, ANDRES I JIMEMNEZ JIMENEZ, KIKO 
per import de 99,68E i la devolució de 347euros

 Decret núm. 4008 Aprovació de despeses corresponents a comissió per devolució de rebuts 
per import de 9,68€

 Decret  núm.  4009  Aprovació  de  despeses  corresponents  a  traspàs  bancari  de  data 
08/11/2012 per import de 0,72€

 Decret núm. 4010 Aprovació de despeses corresponents a càrrec per cobro de serveis per 
import de 60,00€

 Decret núm. 4011 Aprovació de despeses corresponents a serveis de trf. Urgents per import  
de 2000€

Pàgina: 50



 Decret  núm.  4012  Aprovació  del  reconeixement  de  l'obligació  i  pagament  de  quota 
d'amortització  parcial  del  préstec  del  BANCO  POPULAR  núm.  RDL.  4/2012  amb 
venciment en data 31/10/2012

 Decret núm. 4013 Autorització al MERCAT MUNICIPAL la seua obertura els dies 23 i 30 
de  desembre  2012  així  com  les  altres  activitats  complementàries  sol·licitades  per 
L'ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D'OLIVA"

 Decret núm. 4014 Adjudicació definitiva de la parada núm. 9 central del Mercat Municipal 
d'abastiments d'Oliva a favor de ALBERTO MEDINA BELENGUER

 Decret  núm.  4015  Reconeixement  de  l'obligació  de  8.872,94€  a  la  mercantil  NINOS 
GESTIO EUCATIVA. COOP VALENCIANA

 Decret  núm.  4016  Aprovació  de  la  nòmina  del  personal  de  l'Ajuntament  d'Oliva 
corresponent al mes de novembre

 Decret núm.  4017 Autorització a ALBERTO ARRIOLA JARQUE instal·lació del  Circ 
Arriola del 30/11 al 02/12 del 2012

 Decret  núm.  4018 Autorització a  ASSOCIACIÓ CREU ROJA ASSEMBLEA LOCAL 
D'OLIVA la realització d'activitats de taula informativa sobre la SIDA

 Decret núm. 4019 Ordre de pagament a favor de L'ASSOCIACIÓ MUSICAL DE SANTA 
CECÍLIA, per import de 7.200,00 corresponent a les anualitats de 2011 i 2012 en concepte 
de subvenció per rehabilitació de local social

 Decret núm.  4020 Ordenar el  pagament a favor de les associacions (FEDERACIÓ DE 
MOROS I CRISTIANS D'OLIVA I RELACIÓ) la quantitat corresponent al 50% de les  
subvencions a la signatura dels convenis

 Decret  núm.  4021  Reconeixement  de  l'obligació  i  ordre  de  pagament  per  import  de 
3.361,60 en concepte de gratificació de juliol a novembre de 2012 a VICENTE COLLADO 
LLORCA

 Decret núm.  4022 Concessió de llicència de gual permanent V123/2012 a FRANCISCO 
CATALA SERRANO

 Decret núm. 4023 Aprovar la relació núm. 066/2012 R per import de 149.826,72€

 Decret núm.  4024 Aprovar l'assignació de funcions al Sr. ENRIQUE PEREZ BORRAS 
referents a optimització i modernització de l'administració.

 Decret  núm.  4025  Concedir  llicència  de  gual  3  m  a  D.  FRANCISCO  FLORES 
MAQUEDA.

 Decret núm. 4026 Concedir llicència de gual 3 m a SRA. MARIA CONSUELO FALGAS 
TORMO.

 Decret núm. 4027 Concedir llicència de gual 3 m a D. FERNANDO MOTOS PEREZ.

 Decret núm. 4028 Concedir llicència de gual 3 m a CDAD PROP POLIGONO IV.

 Decret núm.  4029 Concedir tràmit d'audiència referent a OE 345/2012 a CDAD PROP 
CTRA DENIA 27.
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 Decret  núm.  4030  Concedir  tràmit  d'audiència  referent  a  OE  346/2012  a  SRA. 
CONSUELO RUBIO LLORCA.

 Decret  núm.  4031 Requerir  a  D.  JOSE MANJON PEREZ per  a  que abone la  quantia 
corresponent a l'execució subsidiària de Ruina 02/2012.

 Decret núm. 4032 Requerir a D. WILLIAM HARRIS JUNIOR per a que abone la quantia 
corresponent a l'execució subsidiària de Ruina 02/2004.

 Decret  núm.  4033  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
IVANOV GORANOV ASEN.

 Decret  núm.  4034  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
JOSEFINA FERNANDEZ PRADA.

 Decret  núm.  4035  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
STEFAN FILIP.

 Decret  núm.  4036  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
ALEIXANDRE GUILLEM FEMENIA.

 Decret núm. 4037 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de CEZAR 
HAPLIUC.

 Decret núm. 4038 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de MARIA 
MAIQUES LLACER.

 Decret núm.  4039 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de JOSE 
MALONDA MAS.

 Decret núm. 4040 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de DOLY 
MANUEL VILLCA.

 Decret núm. 4041 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de VASILE 
TOADER.

 Decret núm.  4042 Elevar el  contingut  de la proposta de resolució de l'òrgan instructor 
referides als expedients de ANTONIO BERTOMEU ROIG i altres.

 Decret  núm.  4043 Concedir  el  fraccionament  sol·licitat  per  D.  ANTONIO VENTOEO 
VIZDOMINE del deute tributari de taules i cadires.

 Decret núm. 4044 Devolució ingrés indegut a D. JANUSZ MAREK CZERKAWSKI per 
expedient IO 84/11.

 Decret núm.  4045 Reconèixer a efectes de triennis els 281 treballats de D. JOSE LUIS 
LOPEZ PARRA.

 Decret núm. 4046 Concedir tràmit d'audiència a CDAD PROP OBISPO JUAN OSTA 2 en 
OE 283/2012

 Decret núm. 4047 Concedir tràmit d'audiència a CDAD PROP OBISPO JUAN OSTA 8 en 
OE 284/2012

 Decret  núm.  4048  Concedir  tràmit  d'audiència  a  CAJA  DE  AHORROS  DEL 
MEDITERRANEO en OE 314/2012
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 Decret  núm.  4049  Concedir  tràmit  d'audiència  a  AMALIA ESTEVE  VERDU  en  OE 
140/2012

 Decret núm. 4050 Concedir tràmit d'audiència a JOSE ROCHER MOLTO en OE 139/2012

 Decret núm. 4051 Concedir tràmit d'audiència a VICENTE MESTRE TERCERO en OE 
138/2012

 Decret  núm.  4052  Concedir  tràmit  d'audiència  a  MARIA  PEIRO  GARCIA  en  OE 
137/2012

 Decret  núm.  4053  Concedir  tràmit  d'audiència  a  VICENTE  PEIRO  JAUME  en  OE 
136/2012

 Decret núm. 4054 Concedir tràmit d'audiència a SELBLAU SL en OE 135/2012

 Decret núm. 4055 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
14/2010 a Dª JOSEFA DALMAU CASELLES.

 Decret  núm.  4056  Aprovar  el  Plec  de  Clàusules  Econòmiques-Administratives  per  al 
contracte d'assegurança de Responsabilitat Civil. PRIV-SEC/04-2012.

 Decret núm.  4057 Aprovar la concessió de les ajudes sol·licitades a Dª Mª ANGELES 
MOREO HEREDIA i relació.

 Decret  núm.  4058  Aprovar  l'expedició  d'un  manament  de  pagament  a  favor  de  D. 
VICENTE SANTACATALINA SANCHIS en concepte de "Vies Públiques- Material de 
Transport".

 Decret núm. 4059 Concedir tràmit d'audiència a Dª CONSUELO ALEMANY BELTRAN 
en OE 149/2012

 Decret núm. 4060 Concedir tràmit d'audiència a D. SALVADOR BENIMELI GALAN en 
OE 148/2012

 Decret núm. 4061 Concedir tràmit d'audiència a Dª MARIA NAVARRO MORERA en OE 
147/2012

 Decret núm.  4062 Concedir  tràmit  d'audiència a VICENTE CASTELLO NAVARRO i 
altres en OE 146/2012

 Decret  núm.  4063 Concedir  tràmit  d'audiència  a  D.  JOSE SANCHIS VICENS en  OE 
145/2012

 Decret  núm.  4064 Concedir  tràmit  d'audiència  a  D.  JOSE SANCHIS VICENS en  OE 
144/2012

 Decret núm. 4065 Concedir tràmit d'audiència a D. SALVADOR BENIMELI GILABERT 
en OE 143/2012

 Decret núm. 4066 Concedir tràmit d'audiència a ROSA ANA ALEMANY BELTRAN en 
OE 141/2012

 Decret núm. 4067 Aprovar la relació número 071/2012 de factures per import de 28.457,23 
euros.
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 Decret núm.  4068 Aprovar el plec de clàusules econòmiques-administratives referent al 
contracte d'assegurança de danys a edificis municipals.

 Decret núm. 4069 Aprovar l'expedient T/09/2012 de modificació de crèdit.

 Decret núm. 4070 Autoritzar a D. JOSE FUSTER MORENO per a que trameta a l'òrgan 
Judicial el resultat del requeriment. Expedient 23/2008 de Dª EVA MARIA POUS PONS.

 Decret  núm.  4071  Reconèixer  l'obligació  a  favor  de  Dª  M  ANGELES  MORENO 
HEREDIA i relació, amb càrrec a les ajudes concedides.

 Decret núm. 4072 Acordar la baixa per caducitat en la inscripció padronal dels habitants D. 
CHAHINEZ BELLOUMI i altres.

 Decret núm. 4073 Concedir a D. SAHI HACENE llicència de Segona Ocupació en C/ les 
Torres, 7.

 Decret núm. 4074 Concedir a BAMASA SA llicència de Primera Ocupació en C/ Ribera, 
8.

 Decret núm.  4075 Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques-Administratives referent a 
"contracte  de  pòlissa  d'assegurança  de  vida  i  accidents  dels  empleats  públics  de 
l'Ajuntament d'Oliva".

 Decret núm. 4076 Concedir tràmit d'audiència en Expedient de Restauració de la Legalitat 
Urbanística 158/04 de D. MANUEL ALFREDO FARO TORRES.

 Decret núm. 4077 Concedir tràmit d'audiència en Expedient de Restauració de la Legalitat 
Urbanística 137/09 de D. JOSEFA GREGORI CARMONA.

 Decret núm. 4078 Concedir tràmit d'audiència en Expedient de Restauració de la Legalitat 
Urbanística 45/10 de D. JOSE M MUÑOZ GONZALEZ.

 Decret núm. 4079 Concedir tràmit d'audiència en Expedient de Restauració de la Legalitat 
Urbanística 46/10 de D. DAMIAN GORDO FRAILE.

 Decret núm. 4080 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de IN FEMENIA HONRUBIA SL.

 Decret  núm.  4081  Imposició  de  Sanció  Tributària  a  FELICSE  ALEXANDRU, 
2012/EX2023.

 Decret  núm.  4082  Imposició  de  Sanció  Tributària  a  FELICSE  ALEXANDRU, 
2012/EX2022.

 Decret  núm.  4083  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
MARIAN CONSTANTIN.

 Decret  núm.  4084  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
MARIAN DENCEA.

 Decret  núm.  4085  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
BURNHAM HURTADO HECTOR JONATHAN.

 Decret  núm.  4086  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
ROBERTS ANDREW PETER.
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 Decret núm. 4087 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de RAUL 
SAEZ PAJARES.

 Decret núm. 4088 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de DARIO 
SANCHEZ GABRIEL.

 Decret núm. 4089 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de ISRAEL 
ROSER QUESADA.

 Decret núm. 4090 Aprovar la relació de factures núm. 069/2012 R per import de 68.572,88 
euros.

 Decret  núm.  4091  Desestimar  la  petició  d'indemnització  formulada  per  D.  ELIDIO 
CASILLAS SANTOS. Expt. Resp. Patr. 37/09.

 Decret núm.  4092 Aprovar la factura MS12-001369890 de servei de ADSL i ordenar el 
pagament a CABLEUROPA SAU.

 Decret núm. 4093 Reconèixer l'obligació i aprovar la despesa de les factures relacionades 
de VODAFONE ESPAÑA SAU.

 Decret núm. 4094 Reconèixer l'obligació i aprovar la despesa de les factures relacionades 
de VODAFONE ESPAÑA SAU.

 Decret núm. 4095 Aprovar la despesa de les factures relacionades de TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU.

 Decret núm. 4096 Prorrogar el termini de vigència de la llicència concedida a la mercantil 
CENTRO ECUESTRE OLIVA NOVA SRL.

 Decret  núm.  4097  Declarar  la  caducitat  de  la  llicència  municipal  de  BAR  LA 
CARRASCA.

 Decret núm. 4098 Declarar la caducitat de la llicència municipal de BAR IYAMBAE.

 Decret  núm.  4099  Declarar  la  finalització  del  procediment  de  concessió  de  llicència 
municipal d'obertura de TIENDA @ROPA CARITAS INTERPARROQUIAL GANDIA.

 Decret núm.  4100 Aprovar la devolució a D. JOSE VICENTE GOMEZ SAVALL de la 
fiança dipositada per instal·lacions temporals 2012. (E.10 i 11)

 Decret núm.  4101 Aprovar la devolució a D. JOSE VICENTE GOMEZ SAVALL de la 
fiança dipositada per instal·lacions temporals 2012. (E.36 i 35)

 Decret núm.  4102 Aprovar el compte justificatiu de D. VICENTE SANTACATALINA 
SANCHIS per a "Adquisició bomba aigua vehicle V7403HG".

 Decret núm. 4103 Aprovar la liquidació de la Taxa per prestació de serveis de clavegueram 
de 3T.

 Decret núm. 4104 Aprovar la despesa i ordenar el pagament a GALP ENERGIA ESPAÑA 
SAU per les factures relacionades.

 Decret núm. 4105 Concedir a VERTYDECOR INNOVA SL llicència per a l'ocupació de 
la via pública.

 Decret núm. 4106 Concedir llicència urbanística a D. MIGUEL DUEÑAS CAÑAMAS.
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 Decret núm. 4107 Concedir llicència urbanística a D. SALVADOR BORRAS PERIS.

 Decret núm. 4108 Concedir llicència urbanística a SELBLAU SL.

 Decret núm. 4109 Concedir llicència urbanística a D. FERNANDO MOTOS PEREZ.

 Decret  núm.  4110  Concedir  llicència  urbanística  a  Dª  MARIA  DESAMPARADOS 
SANCHO LLISTO.

 Decret núm. 4111 Concedir llicència urbanística a D. PEDRO FELIPE VICEDO MOLLA.

 Decret núm. 4112 Concedir llicència urbanística a BAMASA SA.

 Decret  núm.  4113  Concedir  llicència  urbanística  a  Dª  MARIA  MASCARELL 
ALEMANY.

 Decret  núm.  4114  Concedir  llicència  urbanística  a  D.  FRANCISCO  JOSE  PARRA 
TERCERO.

 Decret  núm.  4115 Ordenar  l'inici  de  l'expedient  administratiu  de naturalesa  privada de 
Contractació de pòlissa de vehicles de titularitat municipal.

 Decret núm. 4116 No procedir al sobreseïment de l'expedient iniciat per incompliment de 
la jornada laboral de D. ANTONI MANSANET MORANT.

 Decret núm. 4117 Concedir tràmit d'audiència en expedient d'Ordre d'Execució 275/2012 
de MANET DE INVERSIONES SL.

 Decret núm. 4118 Concedir tràmit d'audiència en expedient d'Ordre d'Execució 151/2012 
de ANA GILABERT RIERA..

 Decret núm. 4119 Concedir tràmit d'audiència en expedient d'Ordre d'Execució 150/2012 
de CONSTRUCCIONES PARRA SA.

 Decret núm. 4120 Concedir tràmit d'audiència en expedient d'Ordre d'Execució 87/2012 de 
JOSE GABRIEL SALABERT FRASQUET.

 Decret  núm.  4121  Concedir  tràmit  d'audiència  en  expedient  de  Disciplina  Urbanística 
84/2009 de ISABEL MARIA ALEMANY ALEMANY.

 Decret núm. 4122 Adjudicar els contractes administratiu de prestació de serveis esportius 
1r trimestre 2012-2013.

 Decret  núm.  4123  Adjudicar  el  contracte  administratiu  de  prestació  dels  serveis  de 
docència de cursos esportius. 2012-2013, a UD OLIVA.

 Decret  núm.  4124  Adjudicar  el  contracte  administratiu  de  prestació  dels  serveis  de 
docència de cursos esportius. 2012-2013, a CLUB DE BÀSQUET.

 Decret núm. 4125 Concedir a D. JOSE LUIS CARDONA SENDRA llicència de Primera 
Ocupació en C/ Cervantes, 1.

 Decret núm.  4126 Sol·licitar documentació per a adjuntar a la sol·licitud de prestació de 
serveis de subministrament d'aigua potable.

 Decret  núm.  4127  Estimar  el  Recurs  de  Reposició  interposat  contra  D.A.  1564/12 de 
l'expedient de disciplina urbanística 216/08 de D. JULIO DE LA CUESTA HERNANDEZ.

Pàgina: 56



 Decret  núm.  4128 Aprovar la  imposició de sanció econòmica per  infracció urbanística 
100/2010 a Dª MARIA VICENTA LLORCA MAS.

 Decret núm.  4129 Concedir a MIGUEL GANDIA SANCHEZ llicència per a la tinença 
d'animal potencialment perillós.

 Decret núm.  4130 Concedir a MIGUEL GANDIA SANCHEZ llicència per a la tinença 
d'animal potencialment perillós.

 Decret núm. 4131 Concedir a D. JOSE MIRALLES PARRA llicència de Segona Ocupació 
en C/ Berenguer de Entenza.

 Decret núm. 4132 Concedir una bestreta a D. VICENTE MAÑO ROGER.

 Decret núm. 4133 Concedir una bestreta a D. JOSE ARCOS MARTINEZ.

 Decret núm. 4134 Concedir una bestreta a D. ISIDOR FRANCESC MUÑOZ CATALA.

 Decret núm. 4135 Concedir tràmit d'audiència en expedient d'Ordre d'Execució 327/2012 
de GALP DISTRIBUCION OIL ESPAÑA SA..

 Decret núm. 4136 Concedir tràmit d'audiència en expedient d'Ordre d'Execució 326/2012 
de GALP DISTRIBUCION OIL ESPAÑA SA.

 Decret núm. 4137 Concedir tràmit d'audiència en expedient d'Ordre d'Execució 153/2012 
de PROYECTOS PLAYA SL.

 Decret núm. 4138 Concedir tràmit d'audiència en expedient d'Ordre d'Execució 152/2012 
de CONSTRUCCIONES PARRA SA.

 Decret núm. 4139 Concedir tràmit d'audiència en expedient d'Ordre d'Execució 45/2012 de 
MARIA SABATER MORERA.

 Decret núm. 4140 Aprovar, amb efectes del 12/12/12, l'aplicació de la jornada general de 
treball que queda establerta en trenta-set hores i mitja setmanals.

 Decret núm. 4141 Aprovar les despeses bancàries, per cobraments no realitzades de rebuts 
de la Guarderia Infantil Municipal.

 Decret núm.  4142 Aprovar les despeses per comissions bancàries, per import de 22,28 
Euros.

 Decret núm. 4143 Aprovar la baixa per caducitat en la inscripció padronal del Sr. Chahinez 
Belloum i altres.

 Decret núm. 4144 Qualificar grau de la infracció urbanística expedient sancionador núm. 
51/09, i aprovar la imposició de sanció econòmica a la Sra. SUSANA ESCRIVA FAUS, per  
l'import de 3.052,20 euros.

 Decret núm.  4145 Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. CONSUELO 
PEREZ LUJAN, contra el Decret núm. 1662/12.

 Decret  núm.  4146  Desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat  pel  Sr.  FERNANDO 
VIDAL MAÑO, contra el Decret núm. 2804/12.

 Decret núm.  4147 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables del Sr. 
JULIO ALEMANY CALATAYUD I ALTRES.
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 Decret  núm.  4148  Adjudicació  del  contracte  de  prestació  de  serveis  de  reparació  de 
l'escenari del teatre Olímpia, a l'empresari Sra. M. ANTONIA SANCHIS COTAINA.

 Decret  núm.  4149  Concedir  al  Sr.  JOSE  MIRALLES  PARRA,  llicència  de  segona 
ocupació referida a la vivenda en c/. Berenguer de Entença núm. 19-1º-1ª.

 Decret  núm.  4150  Aprovar  el  compte  justificatiu  presentat  pel  regidor  VICENT 
SANTACATALINA SANCHIS, per l'import de 44,41 Euros.

 Decret núm. 4151 Reconéixer la obligació al Consorci Provincial de Bombers de València, 
per l'import de 21.133,00 Euros.

 Decret núm.  4152 Aprovar la liquidació del cànon de la concessió administrativa per el 
subministrament d'aigua potable al casc urbà per l'import de 7.112,59 Euros, corresponent al 
5º bimestre de 2012.

 Decret  núm.  4153  Aprovar  la  liquidació  del  cànon de  concessió  administrativa  per  el  
subministrament d'aigua potable en el casc urbà, corresponent al 4º bimestre de 2012, per  
l'import de 6.508,93 Euros.

 Decret núm. 4154 Aprovar la relació núm. 072/2012 de factures per import de 26.855,32 €.

 Decret núm. 4155 Desestimació petició devolució fiança dipositada per la COMUNITAT 
DE PROPIETARIS COMPTE D'OLIVA, 15.

 Decret núm. 4156 Aprovar la devolució de la fiança dipositada per CONSTRUCCIONES 
HISPANO GERMANAS, per import de 400 Euros.

 Decret núm. 4157 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA, llicència d'ocupació de la via 
pública, al carrer Las Fuentes, 17.

 Decret núm. 4158 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA, llicència d'ocupació de la via 
pública, al carrer Literato Azorín, 4.

 Decret  núm.  4159  Concedir  a  la  COMUNITAT  DE  PROPIETARIOS  DE L'EDIFICI 
EXPRES, llicència d'ocupació de la via pública, al P. Rey Don Juan Carlos I núm. 1.

 Decret núm. 4160 Concedir al Sr. FRANCISCO IBIZA PARRA, llicència d'ocupació de la 
via pública, al carrer San Juan, 23.

 Decret  núm.  4161  Concedir  al  Sr.  JORGE  IGNACIO  JORNET  SANCHIS,  llicència 
d'ocupació de la via pública, al carrer Volantí, 6.

 Decret  núm.  4162  Concedir  a  la  Sra.  MONICA  MARTINEZ  SANCHEZ,  llicència 
d'ocupació de la via pública, al carrer San Cristòfol, 21.

 Decret núm. 4163 Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIOS de l'edifici C/Walt 
Disney, 3, llicència d'ocupació de la via pública, al carrer Walt Disney, 3.

 Decret  núm.  4164  Concedir  al  Sr.  JOSE  JAVIER  DEVESA  FERRANDO,  llicència 
d'ocupació de la via pública, a la Ctra. Del Convent, del núm. 30.

 Decret núm. 4165 Mesures urgents d'ocupació programes d'execució temporal

 Decret núm. 4166 Aprovar el Projecte Bàsic i d'Execució de les obres de: construcció de 
300 nínxols en el Cementeri Municipal.
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 Decret  núm.  4167  Aprovar  la  factura  de  6,55  Euros  corresponents  a  les  despeses  per 
comissió de manteniment d'interessos emesa per la CAM

 Decret  núm.  4168  Aprovar  l  l'expedició  d'un  manament  de  pagament  amb caràcter  a 
justificar per import de 100 euros.

 Decret  núm.  4169  Aprovar  l  l'expedició  d'un  manament  de  pagament  amb caràcter  a 
justificar per import de 70 euros.

 Decret  núm.  4170  Aprovar  l  l'expedició  d'un  manament  de  pagament  amb caràcter  a 
justificar per import de 70 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària de despeses "Vies 
Públiques- Material de Transport"..

 Decret  núm.  4171  Aprovar  el  plec  de  clàusules  econòmico-administratives  per  la 
contractació d'una pòlissa d’assegurança de vehicles de titularitat municipal.

 Decret núm. 4172 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per la prestació 
del servei de l'Escola Infantil Municipal El Caragol.

 Decret núm. 4173 Aprovar la relació núm. 073/12, per l'import de 88.567,32 Euros.

 Decret núm. 4174 Concedir tràmit d'audiència a ESTUDIO 6 SA, ordre d'execució núm. 
182/2012

 Decret núm.  4175 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient ordre d'execució núm. 
238/12, a nom de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA

 Decret núm.  4176 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient ordre d'execució núm. 
237/12, a nom de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA

 Decret núm. 4177 Aprovar autoliquidació a l'Excma. Diputació Provincial de València per 
la inserció anunci en el BOPV

 Decret núm. 4178 Concedir al Sr. CARLOS CRUZ RODRIGUEZ, llicència d'ocupació de 
la via pública al carrer San Cristòfol núm. 21.

 Decret núm. 4179 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA, llicència d'ocupació de la via 
pública al carrer Guillem de Castro núm. 14.

 Decret núm.  4180 Procedir considerar el  Recurs de Reposició interposat  pel Sr.  JUAN 
MANUEL ARACIL PORTES, contra el Decreto núm. 2656/12

 Decret  núm.  4181 Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  restauració  de  la  legalitat 
urbanística núm. 127/2010-ERU, instruït contra la Sra. Mª ANGELES PARRA SALORT.

 Decret núm. 4182 Procedir a la baixa de liquidacions per l' import de 977,97 Euros.

 Decret núm. 4183 Concedir al Sr. VICENTE SANCHIS MENA tràmit d'audiència, ordre 
d'execució núm. 154/2012.

 Decret núm.  4184 Concedir al Sr.  MIGUEL ESCRIVA PELLICER, tràmit d'audiència, 
ordre d'execució núm. 155/2012.

 Decret  núm.  4185 Concedir  a la  Sra.  MARIA MAYANS ESTEVE tràmit  d'audiència, 
ordre d'execució núm. 156/2012.
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 Decret núm. 4186 Concedir al Sr. FRANZ GERBER tràmit d'audiència, ordre d'execució 
núm. 157/2012.

 Decret  núm.  4187  Concedir  a  la  Sra.  MARIA  FERNANDA  MAS  VERDU  tràmit 
d'audiència, ordre d'execució núm. 158/2012.

 Decret núm. 4188 Declarar l'ordre d'execució a SERVIHABIT XXI SAU

 Decret  núm.  4189  Concedir  a  la  Sra.  MARIA  FERNANDA  MAS  VERDU  tràmit 
d'audiència, ordre d'execució núm. 159/2012.

 Decret núm. 4190 Incoar al Sr. JOSE FUSTER FRASQUET, expedient administratiu núm. 
00051/2012-ERU.

 Decret núm. 4191 Concedir al Sr. SALVADOR IBIZA MARTI tràmit d'audiència, ordre 
d'execució núm. 163/2012.

 Decret núm. 4192 Concedir al Sr. SALVADOR IBIZA MARTI tràmit d'audiència, ordre 
d'execució núm. 162/2012.

 Decret  núm.  4193 Concedir  al  Sr.  MIGUEL MORELL PUIG tràmit  d'audiència,  ordre 
d'execució núm. 161/2012.

 Decret núm.  4194 Concedir  al Sr.  FRANCISCO LLOPIS AUNION tràmit  d'audiència, 
ordre d'execució núm. 160/2012.

 Decret núm. 4195 Aprovar a la Sra. SUSANA ESCRIVA FAUS, liquidació definitiva ICO 
i Taxa, exp. LTIU Nª 51/09.

 Decret núm. 4196 Ordenar el pagament, a favor de les associacions de la Junta de Festes de 
Sant Francesc, i a l'associació El Bastidor.

 Decret núm. 4197 Ordenar el pagament a POLYKLYN SL, per el lloguer de casetes.

 Decret núm. 4198 Ordenar el pagament als proveïdors segons la relació REL 073/2012R 
d'import 1927,32 euros

 Decret  núm.  4199  Aprovar  a  SUCESORES  DE  PASCUAL  BOLINCHES,  SL  la 
compensació  del  cànon  per  la  concessió  administrativa  per  a  subministrament  d'aigua 
potable en el nucli urbà i la taxa per la prestació del servici del clavegueram

 Decret núm. 4200 Autoritzar l'inici del procediment sancionador a RAMON GENIS JUAN 
FRANCISCO per infraccions tributàries

 Decret  núm.  4201 Autoritzar  l'inici  del  procediment  sancionador  a IGNACIO TOMAS 
PEREZ I ALTRES, per infraccions tributàries

 Decret núm. 4202 Aprovar les liquidacions de l'impost de valor de terrenys de naturalesa 
urbana segons la relació que s'acompanya de ROSA ANA SANCHIS CATALA i altres

 Decret  núm.  4203  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
GESTION URBANA ALGINET, S.L. i altres

 Decret núm. 4204 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de ROSA 
MARIA RIBOT CAMBRILS
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 Decret  núm.  4205  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
RICARDO REDON BERACO

 Decret núm.  4206 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables del Sr. 
JOSE RAYA PICAZO

 Decret  núm.  4207  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
PURINA LANA.

 Decret núm.  4208 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables del Sr. 
LUCIAN PUREL IOAN.

 Decret núm.  4209 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables del Sr. 
PEDRO POZO MURILLO

 Decret núm. 4210 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de la Sra. 
ISABEL GALAN FUSTER i altres

 Decret  núm.  4211  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
PEDRO FERRER VILLALTA.

 Decret  núm.  4212  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
HIERROS Y FERRALLAS BARBER SL.

 Decret núm. 4213 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables de TELE 
CHEAP SL.

 Decret  núm.  4214  Aprovar  la  baixa  en  comptes  dels  valors  declarats  incobrables  de 
SUSSART SL.

 Decret núm. 4215 Aprovar la factura 1709 de 23/11/12 de ARTES GRAFICAS.

 Decret núm. 4216 Aprovar la factura 01-948156 de JOSE LUIS OLASAO GREGORI.

 Decret núm.  4217 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística en C/ 
Hist. Bernardí Llorca.

 Decret núm.  4218 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística en C/ 
Ausiàs March, 23.

 Decret núm.  4219 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística en C/ 
Joanot Martorell, 8.

 Decret  núm.  4220  Concedir  a  D.  JOSE  JAVIER  DEVESA  FERRANDO  llicència 
urbanística en Ctra. Convent, 30.

 Decret núm. 4221 Concedir a D. TERESA MORATO SORIA llicència urbanística en Ctra. 
Denia, 34.

 Decret  núm.  4222  Concedir  a  D.  JORGE  IGNACIO  JORNET  SANCHIS  llicència 
urbanística en C/ Volantí, 6.

 Decret núm.  4223 Concedir a la Sra. ISABEL MONCHO SEMPERE tràmit d'audiència, 
ordre d'execució núm. 169/2012.

 Decret núm.  4224 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística en C/ 
Morer, 10.
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 Decret núm.  4225 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística en C/ 
Ernest Lluch, 7.

 Decret núm.  4226 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística en C/ 
Morer, 06.

 Decret núm.  4227 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA llicència urbanística en C/ 
Guillem de Castro, 16.

 Decret núm. 4228 Designació lletrat i personació en procediment ordinari 521/2012.

 Decret núm. 4229 Designació lletrat i personació en procediment ordinari 574/2012.

 Decret núm. 4230 Designació lletrat i personació en procediment ordinari 693/2012

 Decret  núm.  4231  Aprovar  contingut  de  l'informe  ampliació  llicència  ambiental 
LA174/2010 de SAT 9912 CITRICOS VALENCIANOS.

 Decret núm. 4232 Aprovar la devolució a D. VICENT ESTRUCH SANTACATALINA de 
taxa per pavellons coberts.

 Decret núm.  4233 Devolució taxa prestació de servei  públic de Gimnàstica Rítmica de 
CRISTIN ALCAHUD SANCHEZ.

 Decret  núm.  4234 Devolució de taxa per  curs  de poliesportiu  a  JUNIOR ABRAHAM 
DOUMBIA.

 Decret núm.  4235 Devolució d'aval a TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA per a 
respondre de les obres de l'Almàssera.

 Decret núm. 4236 Aprovar la baixa de la titularitat de la parada núm. 9 lateral del Mercat 
Municipal d'Abastiments presentada per Dª JOSEFA MOLLA IBIZA amb efectes des de l'1 
de desembre de 2012.

 Decret núm. 4237 Concedir llicència de Primera Ocupació en C/ Cirer, 1 a D. VICENTE 
POUS MARTINEZ.

 Decret núm.  4238 Contractació de treballadors per a "NETEJA I MANTENIMENT DE 
XARXA DE CAMINS RURALS".

 Decret  núm.  4239  Concedir  llicència  de  Primera  Ocupació  en  Ctra.  Dénia,  34  a  D.  
TERESA MORATO SORIA.

 Decret núm. 4240 Tindre's l'Ajuntament d'Oliva per emplaçat en qualitat de demandat en el 
procediment  jurisdiccional  693/2012  i  que  es  procedisca  a  la  remissió  de  l'expedient 
administratiu del que es deriva l'acte impugnat.

 Decret núm. 4241 Concedir llicència de Primera Ocupació en Urb. Bella Vista Parc . 75 a 
D. ANTONIO LLORCA CLIMENT.

 Decret núm. 4242 Adjudicar el contracte administratiu especial al servei de BAR EN EL 
CENTRE SOCIAL SANT FRANCESC d'Oliva,  a  favor  de D.  FRANCISCO SAVALL 
PEREZ.

 Decret  núm.  4243  Ordenar  la  incoació  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
35/12 de ABDESLAM EL JABARI.
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 Decret núm. 4244 Autoritzar a la Junta Local Fallera a la celebració de diversos actes el 15  
de desembre de 2012, el 12, 19 i 26 de gener de 2013 i el 02 de febrer de 2013.

 Decret  núm.  4245 Acordar  el  sobreseïment  i  arxiu de l'expedient  de Restauració de la 
Legalitat Urbanística 51/08 de D. MIGUEL ESCRIVA MOSCARDO.

 Decret núm. 4246 Concedir a D. RAFAEL SENDRA SENDRA tràmit d'audiència en exp. 
RLU 133/09.

 Decret núm. 4247 Concedir a D. JOSEP VICENT SALORT SALA tràmit d'audiència en 
exp. RLU 52/2010.

 Decret  núm.  4248  Concedir  a  D.  VICENTE  MIGUEL  MARTINEZ  MIÑANA  tràmit 
d'audiència en exp. RLU 82/2010

 Decret núm.  4249 Aprovar la remissió de l'expedient  administratiu del  procediment de 
Drets Fonamentals 501/2012.

 Decret  núm.  4250 Concedir  a  GAS NATURAL CEGAS,  S.A.,  llicència  urbanística  al 
carrer Pintor Sorolla núm. 6.

 Decret núm.  4251 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA., llicència urbanística al C/.  
Roís de Corella núm. 15.

 Decret núm. 4252 Concedir a GAS NATURAL CEGAS SA, llicència urbanística al carrer 
Gabriel Miró núm. 5.

 Decret  núm.  4253 Autoritzar  a  la  Comissió  de  la  Falla  Conservatori  la  realització  de 
diverses activitats dissabte, 15 de desembre de 2012.

 Decret  núm.  4254  Reconeixement  serveis  al  treballador  Sr.  VICENTE  DOMINGO 
BALLESTER MORELL

 Decret núm. 4255 Reconèixer un nou trienni al Sr. DAVID CLEMENTE ALCAIDE.

 Decret núm. 4256 Reconèixer un nou trienni a la Sra. MIRIAM DOMINGUEZ ESTRUC

 Decret núm. 4257 Reconèixer un nou trienni al Sr. VICENTE CANOVES PONS.

 Decret núm. 4258 Reconèixer un nou trienni a la Sra. LUCIA MARIN OJEDA .

 Decret núm. 4259 Reconèixer un nou trienni al Sr. JOSE MATIAS ESCOTO AUNION.

 Decret núm. 4260 Reconèixer un nou trienni a la Sra. Mª ISABEL ARDID CLIMENT.

 Decret  núm.  4261  Reconèixer  un  nou  trienni  al  Sr.  LUIS  FRANCISCO FENOLLAR 
COTS.

 Decret  núm.  4262  Reconèixer  un  nou  trienni  al  Sr.  JOSEP  ANTONI  SANTACREU 
GRIMALT

 Decret núm. 4263 Reconèixer un nou trienni al Sr. RAMÓN SEVILLA PÉREZ.

 Decret núm. 4264 Reconèixer un nou trienni al Sr. LUIS SEVILLA PARRA.

 Decret núm. 4265 Reconèixer un nou trienni al Sr.. DOINGO JOSE PARRA GARCIA..

 Decret núm. 4266 Reconèixer un nou trienni al Sr. VICENTE BURGUERA SANMATEU.

 Decret núm. 4267 Reconèixer un nou trienni al Sr. JUAN VICENTE ROVIRA SOLER.
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 Decret núm.  4268 Reconèixer un nou trienni a la Sra. VICENTA TERESA GREGORI 
GUTIERREZ..

 Decret núm. 4269 Reconèixer un nou trienni a la Sra. CARMEN MORELL PEREZ.

 Decret núm. 4270 Reconèixer un nou trienni a la Sra. PAULA SEMPERE NAVARRO.

 Decret núm. 4271 Reconèixer un nou trienni al Sr. JUAN LUIS FRASUET MIÑANA.

 Decret núm. 4272 Reconèixer un nou trienni al Sr. MIGUEL COTAINA RODRIGUEZ.

 Decret núm. 4273 Concedir a la Sra. ISABEL TORRES SOLER, tràmit d'audiència, ordre 
d'execució núm. 168/2012.

 Decret núm. 4274 Concedir tràmit d'audiència a la COMUNITAT DE PROPIETARIS de 
l'edifici emplaçat al c/. Nou d'Octubre, 7-9, ordre d'execució núm. 349/2012.

 Decret núm.  4275 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient ordre d'execució núm. 
4/12, a nom de CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS SA.

 Decret núm. 4276 Concedir tràmit d'audiència al Sr. FELIPE BAUTISTA GOMEZ, ordre 
d'execució núm. 282/2012.

 Decret núm.  4277 Concedir tràmit d'audiència a la SRA. ROSA MAURI LLOPIS, ordre 
d'execució núm. 164/2012.

 Decret  núm.  4278  Aprovar  la  liquidació  de  les  subvencions  mèdico-sanitàries 
corresponents a 2012.

 Decret núm. 4279 Aprovar la liquidació amb efectes econòmics de l'1 de gener de 2012 de 
les prestacions econòmiques per fills/cònjuge disminuïts psíquics o físics any 2012.

 Decret núm. 4280 Ordenar el pagament immediat als proveïdors relacionats.

 Decret núm.  4281 Ordenar el pagament immediat als proveïdors relacionats per import 
total de 31.339,61 euros.

 Decret núm.  4282 Ordenar el pagament immediat als proveïdors relacionats per import 
total de 328.880,38 euros.

 Decret núm.  4283 Ordenar el pagament immediat als proveïdors relacionats per import 
total de 395.548,82

 Decret núm.  4284 Declarar l'obligació de reintegrar haver indegudament percebut per D. 
MARIA DOLORES SORIA MESTRE.

 Decret  núm.  4285  Concedir  a  D.  SALVADOR  ESCRIVA  MIRALLES  llicència  de 
Primera Ocupació en c/ Isaac Albeniz, 44.

 Decret núm. 4286 Concedir tràmit d'audiència a BAMASA SA en OE 175/12.

 Decret  núm.  4287 Concedir  tràmit  d'audiència  a  CDAD PROPIETARIS  C/  ISLA DE 
CRETA 8 en OE 173/12.

 Decret núm. 4288 Concedir tràmit d'audiència a CONSTRUCCIONES PARRA SA en OE 
172/12.
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 Decret núm. 4289 Concedir tràmit d'audiència a OSCAR FRASQUET CLIMENT en OE 
170/12.

 Decret núm.  4290 Ordenar el pagament immediat als proveïdors relacionats per import 
total de 59.942,51 euros.

 Decret núm.  4291 Declarar l'obligació de reintegrar haver indegudament percebut per D. 
VICENT ALCARZ JUST.

 Decret núm.  4292 Declarar l'obligació de reintegrar haver indegudament percebut per D. 
JOSE RAMON ALEMANY.

 Decret núm.  4293 Declarar l'obligació de reintegrar haver indegudament percebut per D. 
ANGEL ALMIÑANA MARTI.

 Decret núm.  4294 Declarar l'obligació de reintegrar haver indegudament percebut per D. 
MANEL ARCOS MARTINEZ.

 Decret núm.  4295 Declarar l'obligació de reintegrar haver indegudament percebut per D. 
MIGUEL ANGEL COLLADO LLECHES.

 Decret núm.  4296 Declarar l'obligació de reintegrar haver indegudament percebut per D. 
ROSA MARIA GALIANA ALBIÑANA

 Decret núm.  4297 Declarar l'obligació de reintegrar haver indegudament percebut per D. 
ENRIQUETA GILABERT ESCRIVA.

 Decret núm.  4298 Declarar l'obligació de reintegrar haver indegudament percebut per D. 
JOSE MARTINEZ CANOVAS.

 Decret núm.  4299 Declarar l'obligació de reintegrar haver indegudament percebut per D. 
ROSA MARIA DE LA PEÑA AZNAR.

 Decret núm.  4300 Declarar l'obligació de reintegrar haver indegudament percebut per D. 
MARIA CARMEN VIVES RIPOLL.

 Decret núm. 4301 Concedir llicència urbanística a FILADA ALMORAVITS.

 Decret núm. 4302 Aprovar amb efectes del dia 15 de desembre de 2012 el cessament de D. 
LORENZO GONZALEZ BORRAS com a funcionari en comissió de serveis.

 Decret núm. 4303 Autoritzar a l'ASSOCIACIÓ JUNIORS MD DE SANTA MARIA per a 
celebrar Betlem Vivent el 22/12/12.

 Decret núm.  4304 Autoritzar a l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PINET per a celebrar 
Cercavila-Cavalcada de Nadal el dia 22/12/12.

 Decret núm. 4305 Tindre's l'Ajuntament d'Oliva per emplaçat en el Procediment Abreviat 
444/2012, dimanant de l'admissió a tràmit del Recurs contenciós administratiu instat per D. 
ALEJANDRO FERRER MONTANER.

 Decret  núm.  4306  Concedir  a  D.  LUISA GILABERT  ESCRIVA  llicència  de  Segona 
Ocupació en C/ Las Fuentes, 6-4-9.

 Decret núm. 4307 Aprovar l'expedient número T/10/2012 de modificacions de crèdit.
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 Decret  núm.  4308  Aprovar  la  concessió  d'ajudes  sol·licitades  per  DESAMPARADOS 
MARIN MARIN i altres.

 Decret núm. 4309 Concedir el fraccionament del deute de taxa per Mercat dels Divendres a  
D. CARLOS PASTOR PEREZ.

 Decret núm. 4310 Concedir el fraccionament del deute de cànon concessió Bar Jubilats a 
SARA FERNANDEZ ANTEQUERA.

 Decret núm. 4311 Compensar els deutes a SUMINISTRES TECNICS SL.

 Decret núm. 4312 Desestimar el Recurs de Reposició interposat contra el DA 2881/12 en 
l'expedient RLU 19/03 de D. JUAN MANUEL ARACIL PORTES.

 Decret núm. 4313 Desestimar el Recurs de Reposició interposat contra el DA 2494/12 en 
l'expedient RLU 40/09 de D. FERNANDO VIDAL MAÑO.

 Decret  núm.  4314  Concedir  tràmit  d'audiència  en  expedient  de  Disciplina  Urbanística 
211/08 de D. CONSUELO PEREZ LUJAN.

 Decret  núm.  4315  Concedir  tràmit  d'audiència  en  expedient  de  Disciplina  Urbanística 
216/08 de D. JULIO DE LA CUESTA HERNANDEZ.

 Decret núm. 4316 Desestimar el Recurs de Reposició interposat contra el D.A. 2494/12 en 
l'expedient RLU 157/03 de D. VICENTE LLORCA MELIA.

 Decret núm. 4317 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de BENALBE III SL.

 Decret núm. 4318 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de LEONOR MARIN AMADOR.

 Decret núm. 4319 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de FABIOLA CASTELLO JUST.

 Decret núm.  4320 Aprovar imposició de sanció tributària a D. SALVADOR SANCHIS 
MAURI.

 Decret núm.  4321 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de DAN 
GHEORGHE VASILE.

 Decret  núm.  4322  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
FRANCISCO SADOVAL FUENTES.

 Decret  núm.  4323  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
PURIFICACION POUS MIRALLES.

 Decret núm.  4324 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de JOSE 
DAVID PONS AGUD.

 Decret  núm.  4325  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
DOLORES PORCEL RODRIGUEZ.

 Decret  núm.  4326  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
DANUTA POP NATASIA.
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 Decret  núm.  4327 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
IONELA FLOREA.

 Decret  núm.  4328  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
ADRIAN BOCANEALA.

 Decret  núm.  4329  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
MIGUEL ANGEL CARDONA OLIVEIRA.

 Decret núm. 4330 Adjudicar el contracte menor de subministraments (subministrament de 
dos servidors) a TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA SA.

 Decret  núm.  4331  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
GHEORGHE GHERGUT.

 Decret  núm.  4332  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
MIGUEL LLORCA GARCIA.

 Decret  núm.  4333  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
SALAZONES PEREZ SL.

 Decret núm.  4334 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de JOSE 
ANTONIO HERREROS SEBASTIA.

 Decret núm. 4335 Aprovar l'expedient T/11/2012 de modificacions de crèdits.

 Decret  núm.  4336  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
WOLFRAM GEORG KILLET.

 Decret  núm.  4337  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
GEORGIEV PETROV KOSTA.

 Decret  núm.  4338  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
VISITACION PEREZ BARRULL.

 Decret núm. 4339 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de PAUL 
PAUN.

 Decret núm.  4340 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de LUIS 
ALBERTO NUÑEZ RONDAN.

 Decret  núm.  4341  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
GUILLERMO MIRALLES ORTOLA.

 Decret  núm.  4342  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
ANDRES MAS MARTINEZ.

 Decret  núm.  4343  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
SIGITAS MACIJAUSKAS.

 Decret núm. 4344 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de JOSE M 
LARRULL FERRES.

 Decret núm. 4345 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de ASEN 
KOSTADINOV KOSTADINOV.
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 Decret  núm.  4346  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
GANCHOV TSEVETAN KAMENOV.

 Decret  núm.  4347  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
ENRIQUE MIRALLES VICEDO.

 Decret núm. 4348 Reconéixer l'obligació i ordenar el pagament de les ajudes concedides a 
DESAMPARADOS MARIN MARIN i relació.

 Decret núm. 4349 Aprovar la relació núm. 074/2012 R de factures.

 Decret núm. 4350 Aprovar la liquidació definitiva de l'Icio i Taxa, en exp. LTIU 100/2010 
de MARIA VICENTA LLORCA MAS.

 Decret núm. 4351 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a D. IGNACIO VICENTE SOLANA BUENO. 86/2012.

 Decret núm. 4352 Concedir tràmit d'audiència en expedient OE 350/12 de HEREDEROS 
DE PEDRO VICENTE BLAY MESTRE.

 Decret  núm.  4353 Declarar  a  CDAD DE PROPIETARIS GERMANS BENLLIURE 3 
l'obligació d'excutar els treballs referents a l'expedient OE82/2012

 Decret núm.  4354 Concedir tràmit d'audiència en expedient OE 67/12 de HEREDEROS 
DE M ANGELES MENGUAL MORELL.

 Decret núm. 4355 Concedir tràmit d'audiència en expedient OE 284/12 de CDAD PROP. 
OBISPO JUAN OSTA 8.

 Decret núm.  4356 Concedir a SAHI HACENE llicència de Segona Ocupació en C/ les 
Torres, 7.

 Decret núm.  4357 Aprovar les liquidacions de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de 
ALTOMAR MEDITERRANEA SL i altres.

 Decret núm. 4358 Elevar el contingut de les propostes de resolució del l'òrgan instructors 
del expedients de SALVADOR MARTINEZ BARRERES i altres.

 Decret  núm.  4359  Autoritzar  la  pròrroga  de  la  Comissió  de  Serveis  al  SR.  PEDRO 
TORRES PALLARES per a ocupar un lloc d'Agent de la Policia Local.

 Decret  núm.  4360 Acordar  el  sobreseïment  i  arxiu de l'expedient  de Restauració de la 
Legalitat Urbanística 20/09 de D. MARGARITA CRIADO BRAVO.

 Decret núm. 4361 Concedir a D. CHADWICK ROBERT llicència de Segona Ocupació en 
C/ l’Estora, 8.

 Decret núm.  4362 Ordenar el  pagament de subvencions a les associacions de HOGAR 
NTRA SRA. DEL REBOLLET i altres.

 Decret núm.  4363 Ordenar el  pagament a favor de la CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, 
FORMACIÓ I OCUPACIÓ de 7.791,00 euros en concepte de diferències entre alumnes 
justificats i els subvencionats.

 Decret núm. 4364 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l'any 2012 a la JUNTA DE PRESIDENTS DE LES FESTES DEL SANTISSIM CRIST 
DE SANT ROC.
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 Decret núm. 4365 Compensació de deutes en període executiu a A.B. IMPORTPREU SL.

 Decret  núm.  4366  Confiscació  parcial  de  fiança  definitiva  de  MIDASCON  per  obres 
d'Aigua Blanca IV.

 Decret núm. 4367 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor del 
expedients de SEBASTIAN GONZALEZ VILLARREAL.

 Decret núm. 4368 Declarar l'obligació de reintegrar la quantia percebuda indegudament per 
D. JAVIER NAVARRO PELLICER.

 Decret núm. 4369 Declarar l'obligació de reintegrar la quantia percebuda indegudament per 
PAULA SEMPERE NAVARRO.

 Decret núm. 4370 Declarar l'obligació de reintegrar la quantia percebuda indegudament per 
ISIDORO FRANCISCO MUÑOZ CATALA.

 Decret núm. 4371 Declarar l'obligació de reintegrar la quantia percebuda indegudament per 
D. ANDRES PASCUAL AVARIA

 Decret núm. 4372 Declarar l'obligació de reintegrar la quantia percebuda indegudament per 
D. ENRIQUE PEREZ BORRAS.

 Decret núm. 4373 Declarar l'obligació de reintegrar la quantia percebuda indegudament per 
MARIA FERNANDA ARANDA MALONDA.

 Decret núm. 4374 Declarar l'obligació de reintegrar la quantia percebuda indegudament per 
TERESA ESCRIVA ESTRUCH.

 Decret núm. 4375 Declarar l'obligació de reintegrar la quantia percebuda indegudament per 
LAURA VILLATORO BONO.

 Decret  núm.  4376  Aprovar  la  liquidació  complementària  en  exp.  LTIU  29/2007  de 
ISABEL ESCRIVA CASTELLANOS.

 Decret núm. 4377 Aprovar la compensació horària a D. ANTONIO SAVALL TOMAS.

 Decret núm. 4378 Desestimació de recurs de Reposició contra DA 3007/12 en l'expedient 
de RLU 93/09 de JOSE M. PARRA BERTOMEU.

 Decret núm.  4379 Concedir tràmit d'audiència a D. JOSE M SOLANES SALA en exp. 
RLU 78/09.

 Decret  núm.  4380  Imposició  sanció  econòmica  per  infracció  urbanística  a  MARIA 
ISABEL ESCRIVA CASTELLANOS. Exp. Sancionador 29/2007.

 Decret núm. 4381 Estimar el Recurs de Reposició interposat contra el DA 3684/12 de D. 
MARIO ORTIZ LUQUE. Exp. Sancionador 67/09.

 Decret  núm.  4382  Imposició  de  sanció  tributària  a  RESIDENCIAL  FORVSA 
MEDITERRANEO SL.

 Decret  núm.  4383  Imposició  de  sanció  tributària  a  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL.

 Decret  núm.  4384  Imposició  de  sanció  tributària  a  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL.
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 Decret  núm.  4385  Imposició  de  sanció  tributària  a  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL.

 Decret  núm.  4386  Imposició  de  sanció  tributària  a  RESIDENCIAL  FORVISA 
MEDITERRANEO SL.

 Decret  núm.  4387  Imposició  de  sanció  tributària  a  ALEJANDRO  GUTIERREZ 
LENDINEZ.

 Decret  núm.  4388  Imposició  de  sanció  tributària  a  ALEJANDRO  GUTIERREZ 
LENDINEZ.

 Decret  núm.  4389 Aprovar  la  baixa  en comptes  de  valors  declarats  incobrables  de  D. 
FRANCISCO ALVAREZ PEREZ.

 Decret núm. 4390 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de TANIA 
ALVAREZ GIL.

 Decret  núm.  4391  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
JEFFERSON ARTURO ALVAREZ CASTILLO.

 Decret  núm.  4392  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
HEREDEROS DE JUAN ALVAREZ ALEMANY.

 Decret núm. 4393 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de JESUS 
ALONSO FERNANDEZ.

 Decret núm. 4394 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de KAMAL 
ALLOUANI.

 Decret núm.  4395 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de JOSE 
ALFORCEA SISCAR.

 Decret  núm.  4396  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
VICENTE ALFONSO CASAS.

 Decret  núm.  4397  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
SERGEJS ALEKSEJEVS.

 Decret  núm.  4398  Aprovar  la  baixa  en  comptes  de  valors  declarats  incobrables  de 
GIEDRIUS BALTRUSAITIS.

 Decret núm. 4399 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de AZIZA 
BAKKALI BAKKALI.

 Decret núm. 4400 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de M DEL 
MAR BAEZA LARA.

 Decret núm. 4401 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l'òrgan instructor del 
expedients MALCOLM WINLOW.

 Decret  núm.  4402 Aprovar  la  compensació  d'hores  de  D.  SALVADOR CHAMORRO 
MENA.

 Decret núm. 4403 Aprovar la compensació d'hores de D. MARIOLA SORIA MESTRE.
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 Decret  núm.  4404  Aprovar  la  compensació  d'hores  de  D.  JUAN  VTE.  BENLLOCH 
GARCIA.

 Decret núm. 4405 Desestimar el recurs de reposició interposat per Dª ROSA MILAGROS 
PELLICER SOLER contra DA 3128/12 d'assignació de funcions.

 Decret núm. 4406 Aprovar la relació núm. 076/2012R de factures.

 Decret núm. 4407 Aprovar la relació núm. 077/2012 de factures.

PRECS I PREGUNTES

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

 Sra.  Morell  Gómez: “Sé  que  no  correspon possiblement  a  l’apartat  de  precs  i 
preguntes, però en el plenari del mes de novembre la portaveu del Partit Popular, en 
el punt que es tractava sobre l’informe de morositat de l’Ajuntament  d’Oliva va 
plantejar que el nostre ajuntament devia a una empresa familiar d ela nostra localitat 
30.000 euros;  i  que  no  estàvem fent  el  pagament,  i  que  estaven  posant  en  una 
situació econòmica molt complicada a una empresa en particular. Vaig demanar que 
em  facilitaren  en  finalizar  el  plenari  quina  era  l’empresa,  perquè  a  mi  no  em 
constava que deguérem aqueixa quantitat a ningú, perquè estàvem pagant molt al 
dia; però bé, em vaig comprometre a esbrinar-ho. El dia següent m’ho van passar, i 
he de dir que la informació que em van donar era totalment errònia; l’Ajuntament 
d’Oliva no deu 30.000 euros a cap empresa,  i menys a aqueixa empresa.  Ho he 
verificat en les arques municipals i m’he posat en contacte amb el mateix empresari, 
per si hi havia cap problema al respecte; el propietari em va dir que cobrava millor 
que  mai,  que  no  hi  havia  cap  problema  i  per  tant  no  entenia  tampoc  les 
manifestacions de la portaveu del Partit Popular. El meu compromís era vindre ací a 
dir-ho. Crec que ja li ha arribat la informació a la portaveu del Partit Popular. Sí que 
demane,  per  favor,  que  els  rumors,  la  rumorologia  del  carrer,  se  li  done  la 
credibilitat que té. Tenen opció, Sra. Escrivá a tota la documentació, factures que 
se’ls facilita des del Departament d’Hisenda. Per tant, abans de vindre ací a dir coses 
que no són veritat, m’agradaria, i els demane, i és un prec, que ho consulten i ho 
verifiquen. També, si lli ha agradat o no, i se sent satisfeta de la informació que li 
done, que no existeix cap deute pendent de 30.000 euros amb cap empresa de la 
nostra localitat, també m’agradaria si vosté rectificara públicament, ja que va ser ací 
on vosté va acusar aquesta regidora d’Hisenda qque tenia un deute pendent i no 
estava pagant.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Un dels precs de Projecte Oliva  és el fet referit a l’obra que 
està  a  punt  d’enderrocar-se  en  l’avinguda  de  Francisco  Brines.  Projecte  Oliva 
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considera  que  és  important  que  aqueixa  situació  s’agilite  al  màxim;  si  s’ha 
d’enderrocar que s’enderroque, i s’òbriga el vial correctament com cal.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo el que li pregaria que des d’ací, des del consistori local, 
felicitàrem el  cos de la  Guàrdia Civil  per  les últimes actuacions  portades  a cap, 
precisament  la  setmana  passada  van  confiscar  gran  quantitat  de  plantes  de 
marihuana,  en  la  part  vella  d’Oliva;  i  el  mes  passat  tots  vam  vore  com 
desmantellaven  una banda que es dedicava a l’assalt de cases en la mateixa part 
vella  d’Oliva.  Per  tant,  pense  que  hauríem de  felicitar  la  Guàrdia  Civil  per  les 
actuacions portades a cap.”

 Sr. alcalde: “Li puc assegurar, Sr. Salazar que estic en contacte diari amb el tinent i 
comandant  del  lloc  de  la  Guàrdia  Civil,  i  fins  i  tot  amb  el  capità  de  Gandia; 
m’informen diàriament  de totes les operacions,  i  sempre que hi ha una operació 
d’aqueixes  característiques  l’Alcaldia,  en  nom  de  tota  la  corporació,  emet  una 
felicitació. I a vosté, Sr. Peiró, dir-li que efectivament, hui mateix s’ha aprovat el 
projecte  d’enderrocament  d’aqueix  edifici;  com  saben  vostés,  el  dia  20  es  va 
declarar l’expedient de ruïna d’aqueix edifici, i aleshores se’ls va donar quinze dies 
preceptius com a al·legació als propietaris de l’edifici, perquè tingueren possibilitat 
d’al·legar aqueix expedient; finalment l’expedient es va aprovar, i ahir mateix va 
entrar  per  registre  d’entrada  el  projecte  i  la  sol·licitud  d’enderrocament. 
L’enderrocament  està  previst  que  dure  tres  dies,  seguits,  continuats;  i  per  a 
l’enderrocament, per mesures de seguretat s’ha de tallar el trànsit en els dos sentits. 
Per tant,  aquesta  Alcaldia  ha considerat  oportú que l’enderrocament  tinga lloc a 
partir del dia dos de gener, dos, tres, i quatre per no haver de vore’s paralitzat i que 
el tall del carrer en els dos sentits siga només tres dies, i de pas també es fa dins del  
període de vacances escolars, que com saben vostés hi ha proximitat. Per tant, el dia 
dos,  si  no hi  ha una causa  major,  d’inclemències  temporals,  o  el  que siga,  està 
previst que comence l’enderrocament del magatzem.”

 Sr. Peiró Sanchis: “La premura de la demolició era precisament pel tema que tenim 
una escola al costat, que és l’Hort de Palau, i considere que és importantíssim que la 
situació es resolga  el més aviat possible.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Voldria fer uns precs curtes, i fan referència als temes que 
hem tractat abans, i dir-los, tant al president de la Comissió d’Urbanisme, com al 
regidor, que  senyors, vostés que treballen tenen la responsabilitat, treballen i facen 
les coses ben fetes, i no intenten llançar contra aquesta regidora del Partit Popular, 
sobre el meu grup, la responsabilitat de les seues coses que no fan bé, o completes. 
Pel que fa referència, el Sr. Sebastià, coma tècnic de contractació, que li explique, el 
que passa entre administracions públiques per a no tornar un bé que es cedeix en ús; 
que li ho explique, que ell és tècnic de Contractació, i hi ha una llei respecte a això 

Pàgina: 72



entre administracions públiques. I després també dir-li que no cal que puge, no es 
canse, al segon pis, i quan era alcaldessa aquesta regidora, li dic que sí que vaig 
sol·licitar un projecte; el vaig sol·licitar; sol·liciten vosté un; no es va acabat de fer. 
Però sabíem el que costava i com estava. A més una persona molt coneguda per 
vostés, i  amb qui vostés contínuament es reuneixen; pregunten,  esbrinen, i si els 
sembla bé, el fan. Ara vaig a passar ja als precs i tenim un prec referent ja en molt  
llocs s’ha fet, que és una auditoria energètica, incoant un expedient de contractar 
una empresa de serveis energètics. Jo no sé si des d’ací vostés també pensen fer-ho o 
simplement canviar les bombetes, com tenen previst  amb la contractació dels tres 
electricistes per a un mes. Després tenim un altre precs, i és dir-li que en moltes 
ocasions els polítics han fet referència a acords plenaris que no s’han complit; pot 
ser algun dels acords plenaris a què fa referència siga l’incompliment  del ple de 31 
de juliol de 2008, en què s’acordava la constitució d’una comissió d’investigació 
sobre Aigua Blanca IV. Això pense que hauria de recordar-ho. Ahí ha hagut molts 
polítics que estan ací, continuen estant, que en el seu dia ho recordaven, i no sabem 
què passa que és que ja no ho recorden, ja no es demana,  no sabem què passa. 
Nosaltres no vam tindre temps per poder acabar  d’esclarir  a la fi  totes aqueixes 
irregularitats  i  portar-ho.  També hi  ha  un  altre  acord plenari  que  no obliden,  i 
sobretot  el  Sr.  González,  que el  va abanderar  i  encara està  vigent,  i  que ja  l’ha 
rebutjat. Tots sabem de quin parlem, del 28 d’abril de 2011.  Després hi ha una altra 
pregunta, que diu qui proposa els modificats dels projectes; perquè hi ha un informe 
del dia 2 d’abril de 2008, que firma la Sra. interventora, i diu que és la regidora 
d’Urbanisme, aleshores la Sra. Amparo Tercero, qui proposa el modificat.  Estem 
parlant  del  modificat  d’Aigua Blanca;  amb data  18  de  gener  de  2008;  però  em 
podria dir només, de totes les raons que obeeixen segons aquest informe, que siga 
d’interés públic, que no siga tractar de perjudicar als propietaris afectats d’Aigua 
Blanca IV?   Una altra pregunta seria, i la dirigiríem al Sr. Canet,  com a regidor  
d’Urbanisme; mire, el 24 de novembre de 2006, EMIN demanava un modificat, per 
ampliació  de  partides  no  previstes,  segons  el  Reglament  General  de  la  Llei  de 
Contractació de les Administracions Públiques. Vosté deu recordar-ho, perquè tots 
aqueixos  informes vosté  els  coneix  bé,  i  va fer  moltes  coses  per Aigua Blanca; 
sol·licitud que per dates veiem que són anteriors a l’acta de replantejament, que és 
de 28 de novembre de 2006. Ho tornen a sol·licitar  per registre  d’entrada el  18 
d’abril de 2007, i l’1 de maig de 2007. Voste, Sr. Canet, li torne a repetir que com a 
regidor d’Urbanisme, i a més ara tenen vostés molts assessors, un assessor advocat 
del Bloc, un assessor del PSOE, les externes del despatx de Juan Olabarrieta, també 
tenen a la mítica Emma Ramon, i com no, tots els tècnics municipals. Li pregaria, li 
demanem,  li  pregunte,  si  ja  ha  esbrinat  per  què no  es  van prendre  decisions  al 
respecte.  Això ara per a vosté deu ser molt  fàcil,  ja que governen, i a més amb 
aqueixa  quantitat  d’assessors,  que  segons  ells  sí  que  poden  parlar  perquè  són 
advocats, i els altres no podem parlar, perquè com no som advocats n podem parlar i 
no tenim coneixement; tenim una altra pregunta que dir-li, que li recordem que de 
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forma  continuada  li  preguem  que  es  complesca  la  legalitat.  Anem  a  vore,  Sra. 
Morell,  li  recorde  que  aquest  mes  no  ha  convocat  vosté  Comissió  ordinària 
d’Hisenda. Se n’ha adonat, veritat? Sí. Doncs bé, no l’ha convocada. Jo no vaig a 
dir-li allò que em va dir a mi l’altre dia que estava desorientada; supose que deu 
haver considerat que no té cap punt important a portar a la comissió. Però li recorde 
que estem en l’últim trimestre, per a donar, per vore l’informe que trimestralment no 
es fa, per vore si s’ha complit el pla d’ajust, que continuem recordant-li Sra. Morell,  
que  aqueix  pla  d’ajust  va  ser  conseqüència  d’aqueixa  mala  gestió  que  vostés 
portaven;  per  tant,  volem  vore  aqueix  informe.  I  aquesta  Comissió  d’Hisenda 
d’aquest mes era summament important, no sé per què vosté no l’ha convocada. No 
ho sabem. I després dir-li, amb el discurs que ha fet abans, que únicament si vosté 
haguera parlat  amb el seu portaveu i company, hauria tingut les coses molt  més 
aclarides; les ha intentat adornar-les un poc, i tirar-se  alguna floreta, però això és 
normal;  no  passa  res.  I  després  una  altra  cosa,  Sr.  secretari;  no  sé  si  estic 
equivocada; però vosté recorda que en el plenari passat va quedar sobre la mesa el 
que feia referència a l’article 76 del PGOU? Perquè feia falta un informe? Doncs jo 
li preguntaria, no cal que ho conteste ara, perquè jo no puc dir-li que ho conteste, ha 
de ser el Sr. alcalde. Sap que això és il·legal. Sap que hauria d’haver vingut com un 
punt de l’ordre del dia en aquest ple; veritat? Crec que no m’equivoque. I ja per 
últim, a mi m’agradaria, per  la situació que s’ha donat hui, molt dolenta, i encara 
que la meua última intervenció serà un poc llarga, m’agradaria que per respecte a 
tots, no se’m llevara la paraula i em deixaren finalitzar. Miren, hi ha una moció que 
l’eleva al Ple el Partit Popular i que l’arrepleguem d’una moció que presenten els 
propietaris  afectats  d’Aigua  Blanca  IV,  i  m’agradaria  llegir-la,  perquè  és  molt 
important,  i  perquè  vostè  ha  fet  que  això  no  fóra  una  moció;  després  li  ho 
argumentaré, i no l’ha portada ni tan sols en l’ordre del dia, sent que aquesta partit 
compleix en temps i en forma perquè vinga, i la Moció diu així:  “Antecedentes. 
Primero.- Que a la vista de la nueva documentación aportada por el actual Secretario 
General Accidental del Ayuntamiento de Oliva Sr. José-Sebastián Estela Climent de 
fecha  22  de  octubre  de  2012,  no  existe  contrato  administrativo  con  el  técnico 
redactor del proyecto de reparcelación Don Joan Miquel García Pérez, ni existe con 
el técnico redactor del proyecto de urbanización Don José Vicente Gregori Ferrer y 
tampoco  existe  con  el  técnico  redactor  del  anteproyecto  de  infraestructuras  y 
alumbrado público Don Alejandro Gregori Ferrer, por lo tanto no se han llevado a 
cabo los  exigibles  y deseables  tramites  procedimentales  y documentales  que,  en 
derecho administrativo son, por supuestos, de gran importancia, por la salvaguarda 
de las debidas garantías legales y el estricto cumplimiento de la legalidad vigente, 
que en la  ley de contratos  con al  administración son de obligado cumplimiento, 
luego no existen contratos legales y alguien no ha hecho lo que tenía obligación de 
hacer. Segundo.- Que a la vista de la documentación e información remitida por el 
TAG de Urbanismo sobe la inexistencia de contrato administrativo con la Dirección 
Facultativa  de fecha 29 de marzo de 2011, y la  nulidad que tal  situación puede 
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derivar  en  los  actos  realizados  por  la  Dirección  Facultativa,  tales  como 
certificaciones,  redacción  de  proyectos,  modificados,  informes  de  liquidación. 
Igualmente,  dado que su mala praxis  ha sido reiteradamente  denunciada  por los 
propietarios  a  este  Ayuntamiento  en  numerosos  escritos  y  con  indicación  del 
presunto  dolo  económico  de  tales  acciones  pueda  suponer  para  los  ciudadanos-
propietarios,  luego  no existe  contrato  legal  y  alguien  no  ha  hecho  sus  deberes. 
Tercero.-   Según los informes jurídicos del TAG de Urbanismo y del Secretario 
Accidental,  no  existe  relación  contractual  con  ninguno  de  los  técnicos  antes 
mencionados, por lo que esto han actuado sin el preceptivo amparo legal, todo ello a 
pesar de los reiterados esfuerzos para justificar aquello que es injustificable, por lo 
tanto  estamos  ante  una  responsabilidad  solidaria  de  dichos  técnicos  y  el 
Ayuntamiento de Oliva, representando en última instancia por su Alcalde. Cuarto.- 
En fecha 28 de abril de 2011, se aprobó por el pleno del Ayuntamiento, sin ningún 
voto en contra, una moción sobre la urbanización Aigua Blanca IV, reconociendo en 
la  misma  la  responsabilidad  implícita,  del  Ayuntamiento  de  Oliva,  en  la  mala 
gestión,   administración y ejecución de las obras de dicha urbanización,  y en la 
figura  del  Alcalde  Salvador  Fuster  Mestre,  como  máximo  responsable  de  este 
Ayuntamiento. Este acuerdo se adoptó sin tener la información que a día de hoy 
disponemos todos los ciudadanos de Oliva sobre la inexistencia de ningún tipo de 
contrato  entre  los  técnicos  antes  mencionados  y  el  Ayuntamiento,  dando mayor 
validez argumental, si cabe, a dicho acuerdo, pero nunca devaluando ni menguando 
los argumentos allí expuestos, como ustedes tratan de hacer. Quinto.- Que con la 
aprobación de dicha moción del 28 de abril de 2011, se nos dio una respuesta a una 
parte de las reiteradas quejas formuladas  por los ciudadanos-propietarios,  que se 
resume en la aceptación tácita  de la responsabilidad política,  representada en los 
políticos  que  gobernaban  en  su  día,  y  por  lo  tanto  se  acordó  el  reconocer  la 
responsabilidad  institucional  del  Ayuntamiento  de  Oliva,  obligándose  a  dar 
soluciones dignas a todas estas vicisitudes y el calvario que nos están haciendo pasar 
a  los  ciudadanos-propietarios  de  Aigua  Blanca  IV.  Sexto.-  Por  parte  del 
Ayuntamiento  se  ha  incoado  expediente  de  responsabilidad  patrimonial,  tan 
solicitado y demandado por los perjudicados, al objeto de determinar la existencia 
de  daños  causados  a  los  propietarios  de  los  terrenos  incluidos  en  la  Unidad de 
Actuación Aigua Blanca IV, concediendo audiencia a cada uno de los interesados 
para  que  puedan  exponer  los  perjuicios  que  han  podido  sufrir  por  el  mal 
funcionamiento  de  esta  administración  con  respecto  a  todo  el  proceso  (gestión, 
administración  y  ejecución  de  las  obras).  HECHOS  Y  FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS. 1º.- Incumplimiento reiterado de la legislación vigente, por parte de 
esta  administración,  respecto  a  todo  el  proceso  Aigua  Blanca  IV,  cometiendo 
infinidad  de  irregularidades  administrativas,  inaceptables  en  cualquier  estado  de 
derecho.  A.-  Inexistencia  contrato  de  adjudicación  con  el  técnico  redactor  del 
proyecto reparcelación, Sr. Joan Miquel García Pérez. B.- Inexistencia contrato de 
adjudicación con el  técnico  redactor  del proyecto urbanización,  Sr.  José Vicente 

Pàgina: 75



Gregori Ferrer. C.- Inexistencia contrato de adjudicación con el técnico redactor del 
anteproyecto  de  infraestructuras  y  proyecto  alumbrado  público,  Sr.  Alejandro 
Gregori Ferrer. D.- Inexistencia contrato adjudicación con la Dirección Facultativa ( 
EMIN, Rafael  Poquet,…). E.-  Inexistencia  de la firma de la adjudicataria  de las 
obras Midascon en el proyecto modificado aprobado por esta administración, según 
consta en el informe de fecha 25 de enero de 2011 emitido por Don Rafael Poquet. 
F.- La existencia de informes contradictorios entre si emitidos por los técnicos por 
ustedes elegidos irregularmente. G.- La existencia de informes a la carta emitidos 
por técnicos de la casa. H.- Incumplimiento flagrante por parte del técnico de la 
administración  responsable  de  supervisar  las  obras,  según  recoge  la  legislación 
vigente  y  el  informe  jurídico  del  Ayuntamiento,  donde  pretendían  justificar  el 
injustificado primer modificado de 405.000 € que trataban de colarnos a todos los 
ciudadanos. I.- Incumplimiento de acuerdos plenarios que afectan a Aigua Blanca 
IV. J.- Incumplimiento de la palabra dada por nuestros Alcaldes de turno, incluso 
con manifestaciones públicas (medios de comunicación, plenarios….) y documentos 
firmados. K.- Explicación surrealista en el escrito del Sr. Alcalde de fecha 24 de 
septiembre de 2012, reconociendo junto el Secretario accidental, desconocer porque 
los contratos de los técnicos no constan en el expediente administrativo, quizás por 
perdida o cualquier otro motivo, pero el Secretario el día 22 de octubre de 2012, por 
obligación legal, no tiene más remedio que emitir un informe, tratando de disfrazar 
y  justificar  lo  que  es  injustificable.  L.-  Contrataciones  irregulares  de  asesores 
externos,  incumpliendo la  legislación  vigente,  y muchas más irregularidades  que 
podríamos enumerar,…. M.- Frases y manifestaciones  de nuestros políticos:  Sra. 
Amparo  Tercero,  dirigida  al  Sr.  David  González,  “espero  que  como  socio  de 
Gobierno,  asuma  sus  responsabilidades  y  vote  en  consecuencia  en  la  próxima 
comisión donde se resolverán las alegaciones de los vecinos de Aigua Blanca IV”, 
por supuestos voto en consecuencia abstención, otorgándole una vez más mayoría a 
sus  socios  de  Gobierno.  Sr.  Vicente  Sabater,  ex-portavoz  del  PSOE  de  Oliva: 
“resultan falsas y malintencionadas cualesquiera otras manifestaciones que no sean 
las  emitidas  de  manera  oficial  en  los  últimos  meses  y  que  curiosamente,  todos 
somos  conocedores”,  octubre  de  2009,  esta  es  la  verdadera  esencia  de  su 
democracia. Sr. Salvador Fuster Mestre: “el ayuntamiento asume la financiación de 
la urbanización del vial C, íntegramente, con cargo a los presupuestos municipales, 
con lo que los propietarios del Sector Aigua Blanca IV no pagaran, a través de las 
correspondientes cuotas de urbanización, la urbanización y adecuación de este vial”, 
8 de junio de 2004; “cuando necesite algo de usted ya se lo diré, pues se donde 
buscarle y encontrarle”, junio 2009; “El Sr. Fuster declaraba a los dos años y medio 
de estar las obras paradas y con todo el litigio montado, que no había estado en la 
obra  en  todo  ese  tiempo”,  29  de  junio  de  2010;  “Un  alcalde  debe  estar  las 
veinticuatro horas del día al servicio del ciudadano” elecciones de 2011, excepto 
para los de Aigua Blanca IV. Sr. Blai Peiró: “ ante la dejadez y meninfotismo del 
gobierno municipal, los propietarios han tenido que presentar alegaciones”, 12 de 
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junio 2009, •”exijo responsabilidades políticas para los concejales Amparo Tercero 
y Vicent Sabater, ¿quién va a pagar la mala gestión y el descontrol socialista?. No es 
posible en un gobierno serio, que el Alcalde Sr. Fuster no tome medidas”, 25 de 
junio de 2009; “la situación expuesta no es menos legal que toda la gestión realizada 
sobre Aigua Blanca IV por los socialistas durante los últimos seis años”, septiembre 
2011. Sra. Yolanda Pastor: “he recibido informes jurídicos sin la firma de nadie, 
contestación del Secretario “Mansanet (ausente) y yo asumimos la integridad del 
informe” excediendose y pecando de prepotente, 27 de enero 2011; “los propietarios 
de Aigua Blanca IV se merecen al menos un respeto por parte de la administración 
local,  así  como transparencia  y  eficacia  en  las  gestiones”  febrero  de  2011.  Sra. 
María  Consuelo  Escrivá:  “desparece  la  cuarta  cuota  y  se  seguirá  ampliando  la 
partida de la  urbanización”,  septiembre  2011. Sr.  Fran Soria:  “Usted legalmente 
podrá cobrar la cuarta cuota, pero lo dudo mucho que ética y moralmente sea justo 
Sr. Sabater y usted incumple reiteradamente su palabra Sr. Fuster”, febrero de 2011. 
Sr. Salazar: “no es suficiente lo que dice la concejala y no puede pasar más tiempo 
en este proceso. Ustedes refiriéndose al grupo municipal socialista, han consentido 
este esperpento y exijo plazos para acabar lo que los vecinos no han creado”, 25 de 
junio 2009; “es muy censurable la doble moral del alcalde y su partido al proponer 
esta  jugarreta  política,  que  cuando  estaban  en  la  oposición  denunciaban 
reiteradamente”,  septiembre  2009;  “el  concejal  no  adscrito  criticó  el  déficit 
incontrolado  y  las  facturas  sin  consignación  presupuestaria,  y  rechazo  la  poca 
voluntad política de los socialistas para acabar la urbanización Aigua Blanca IV, 
agosto  de  2010;  “resulta  intolerable  que  los  propietarios  de  Aigua  Blanca  IV 
continúen pagando las consecuencias de la incompetencia de sus dirigentes, al no 
podar hacer uso urbanístico de sus parcelas y después de haber pagado íntegramente 
los  costes  de  la  urbanización,  que  debería  haberse  terminado  en  el  año  2007”, 
febrero de 2011; “bienvenida a esta partida para que los propietarios no paguen más 
y  se  puedan acabar  las  obras  cuando  el  juzgado  mercantil  desbloquee  el  tema” 
septiembre 2011; “los propietarios no entienden nada y tienen la cabeza cuadrada 
dirigiéndose al Sr. Blai Peiró”, reunión octubre 2012,  ahora resulta que según usted 
no  entendemos  nada,  respecto  al  calificativo  sobre  nuestra  cabeza,  debería  uno 
mirarse al espejo Sr. Salazar Cuadrado y pensar antes de soltar sandeces; por cierto 
la bandera de nuestra causa la llevamos los ciudadanos-propietarios Sr. Salazar. Sra. 
Ana  Morell:  “el  consistorio  llevó  a  juicio  a  la  empresa  constructora  Midascon, 
defendiendo  los  intereses  generales  de  los  ciudadanos”,  falacia  manifestada  y 
contestada por los propietarios en junio 2012; “los propietarios son los culpables de 
su propio sufrimiento,  son los que tienen que pagar las obras”, mayo de 2012, y es 
cierto, lo que se le olvida intencionadamente es que ya las hemos pagado y con 
creces,  repetir  una  mentira  muchas  veces  no  la  convierte  en  verdad,  por  muy 
portavoz del PSOE que haya sido, tratando de perpetuarse en la sucesora de los Sres. 
Fuster y Sabater.  Sr.  Carlos Mengual apodado “cantamañanas” según crónica de 
Oliva: “nosotros tenemos toda la razón en Aigua Blanca IV” febrero 2012, respuesta 
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de gente sencilla a este lumbrera del ciberespacio, verdad Sr. Canet, 9 de febrero 
2012; “para el crónica de Oliva, le pediría rigor periodístico, ya que el periodismo 
esta en enterarse de todas las informaciones desde todas las partes, no de una en 
concreto, dándole una validez pura” , 29 de febrero 2012, respuesta de la editorial de 
crónica: contra el atentado directo al sentido común, a la inteligencia, a la verdad, a 
la libertad de prensa, a la sin razón, a la cobardía de no contestar directamente a su 
ex-secretario general  Javier  Cañamas,  marzo 2012; “en la  reunión de noviembre 
saldrán todas las mentiras sobre Aigua Blanca IV, el PP es el culpable de todo el 
mal, y el Bloc tiene delito y muy poca vergüenza”, octubre 2012, respuesta de los 
propietarios el 26 de noviembre de 2012, esperando una aclaración por parte del 
gobierno  sobre  las  palabras  culpa  y  delito.  Sr.  Vicente  Canet:  “ustedes  quieren 
soluciones o responsables” septiembre 2012, las dos cosas si usted nos lo permite y 
le parece bien Sr. Canet; “respecto al vial C, “ ahora no lo veo claro, tengo mis 
dudas y por lo tanto lo veo oscuro”, octubre 2012, según usted no hemos sido lo 
suficiente  inteligentes  a  la  hora  de  defender  nuestros  derechos,  igual  le  han 
aconsejado que investigue la eficiencia de nuestra defensa, para tratar de justificar 
su infamia y pusilanimidad; “los ciudadanos-propietarios están manipulados por el 
PP,  y  además  por  el  representante  de  los  mismos”  –vull  rectificar,  “por  la 
representante de los mismos”, que sóc jo– octubre 2012, esas manifestaciones solo 
las piensa un ser cínico e hipócrita como ya le transmitimos en persona,  nosotros 
hemos demostrado la suficiente personalidad para que ningún político de su casta 
nos manipule, bueno quizás el BLOC en su día pensaba equivocadamente que “mos 
mandoquejaven”, les suena de algo Sres. González y Canet. Sr. David González: 
“siento  vergüenza  ajena”,  1  de  octubre  de  2008,  “abstención  no  significa 
indiferencia y el Bloc no ha estado indiferente en ningún momento del proceso de 
urbanización Aigua Blanca IV”, 4 de febrero de 2009, “las respuestas de Salvador 
Fuster son difusas y confusas, no hay derecho que los vecinos se vean ninguneados 
por  el  alcalde  en  su  petición  legal  de  documentación”,  30  de  marzo  2010,  “el 
ayuntamiento debe asumir la diferencia de lo que puede costar acabar las obras, y 
por lo tanto es necesario llegar a un acuerdo político que no suponga más cargas 
económicas  para  los  propietarios”,  febrero  2011,  “es  difícil  justificar  ante  los 
ciudadanos  un  informe  jurídico  externo  cuando  el  tema  podría  resolverse 
perfectamente por los servicios jurídicos municipales (informe realizado por Emma 
Ramón)”,  febrero de 2011, “también le pediría,  como signo más evidente y más 
claro,  y más contundente,  y más evidente que cumpliremos con los acuerdos de 
fecha 28 de abril de 2011, que la cuarta cuota, que en estos momentos recordemos 
esta suspendida temporalmente, que la suspenda definitivamente, porque eso sería 
un gesto, más que  un gesto sería un hecho administrativo importante de cara a la 
credibilidad  que  vamos  a  cumplir  con  estos  acuerdos  por  parte  del  gobierno  y 
aquellos partidos que votamos la moción del 28 de abril del 2011”, septiembre 2011. 
Por los antecedentes, hechos y fundamentos jurídicos aducidos en la parte expositiva 
se propone al Auyntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: Habiéndose 
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producido  el  reconocimiento  institucional  del  Ayuntamiento  de  Oliva,  en  la 
responsabilidad política de esta administración respecto al proceso Aigua Blanca IV, 
plasmada en los acuerdos adoptados en el pleno del 28 de abril de 2011. Estando 
como esta la Navidad tan próxima, siendo estas fechas donde se juntan las familias y 
los amigos, cuando se reconocen errores cometidos y se pide perdón a los ofendidos. 
Fechas en las que se habla de paz, amor, justicia, reflexión y dignidad justo aquello 
que ustedes  los  políticos  y algunos técnicos  han perdido,  dignidad que deberían 
tratar  de  reencontrar  para  intentar  restituir  los  valores  que  el  poder  político  ha 
olvidado en su relación para con los ciudadanos,  representantes de esta sociedad 
civil que se merece todo su respeto cada día, y no solo cuando hay elecciones que es 
cuando más se acuerdan de nosotros. Reflexionen y no se avergüencen de reconocer 
sus propios errores, ya que incluso Jefe del Estado, nuestro Rey, cuando se equivoco 
y cometió un fallo no tuvo ningún reparo en reconocerlo y pedir perdón público a 
todos los españoles, por lo que no estaría de más que ustedes los políticos, dejaran a 
un  lado  su  soberbia  y  prepotencia,  y  comenzarán  con  un  acto  de  buena  fe, 
comparable al realizado por nuestro monarca. Es por todo ello que solicito al pleno 
la adopción del siguiente acuerdo: Pedir perdón a los ciudadanos- propietarios de 
Aigua Blanca IV en particular y al resto de ciudadanos de Oliva en general, por todo 
el daño que la mala gestión en todo el proceso ha causado y continua causando (falta 
de transparencia, falta de proximidad, mentiras, irregularidades en el proceso, etc...), 
perdón que se solicita como institución que representan, constituida en el pleno de 
este  Ayuntamiento,  y  así  podamos  estar  todos  preparados  para  recibir  como 
merecemos el  Espíritu  de la  Navidad.  Siempre teniendo en cuenta que "el pedir 
perdón y perdonar no niega la responsabilidad por el comportamiento ejercido por 
cada uno de ustedes y además que perdonar no es olvidar".  Por ser todo ello de 
justicia que pido.” A més d’agrair-li Sr. alcalde que haja deixat llegir la moció, que 
vosté ha intentat no portar en l’ordre del dia, ja que el Partit Popular l’ha presentada 
en  temps  i  forma,  m’agradaria  dir-los  que  aquesta  moció  ha  sigut  motiu  de 
moltíssima controvèrsia des del primer moment que la van presentar els afectats 
d’Aigua Blanca IV.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. Precs i preguntes. Ja ha llegit la moció. Efectivament no 
volia  vulnerar  el  seu dret  a la participació política  llegint  la  moció.  Ha llegit  la 
moció; i per tant, faça un prec o una pregunta. Crec que tots els plenaris té vosté 
minuts, i minuts, i minuts suficients, per sobre de la resta, per parlar. Per tant, ha 
llegit la moció, amb alguns insults inclosos, l’he deixada i no l’he tallada. Per tant, 
limite’s a fer un prec o una qüestió. Li ho demane, perquè si no m’hauré de vore 
obligat a llevar-li el torn de paraula.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. alcalde, jo ja li he agraït que ja que vostè ha considerat 
que això no era un moció i l’ha llevada de l’ordre del dia, jo li he agraït que ens 
deixara  llegir-la,  però  aquesta  portaveu  del  Partit  Popular  va  a  fer-li,  després 
d’intentar no fer sobtadament una pregunta, o un prec que és el que vaig a fer-li,  
argumentar; perquè pense que el ciutadà que està ahí assegut s’ho mereix. Jo pense 
Sr.  alcalde que deu deixar-me que acabe. Jo comprenc que vosté està cansat; però 
de veritat que s’haurien cansat molt menys d’escoltar-me a mi, si això ho hagueren 
portat, com tocava, com a moció, i l’haguera llegida  el Sr. secretari.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, limite’s a fer un prec o una qüestió. Estem com en tots 
els plenaris.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Molt bé, li  agraesc que em deixe que ara va; això és la 
moció elevada pels propietaris. Jo ara vull fer el meu argument i fer-li un prec. I li  
dic que ja saben que van haver paraules malsonants per via telefònica dirigides a 
alguns dels afectats, per part del representant d’un grup polític.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. Els precs o preguntes són per a la gestió municipal. No 
vinga a contar coses que li han contat, i de cridades telefòniques. Faça un prec o una 
pregunta. Ha llegit vosté la moció sencera. Insistesc, faça un prec o una pregunta.”

 Sra.  Escrivá Herraiz: “Sr.  alcalde,  és  que perquè es  puga entendre  el  prec,  jo 
necessite argumentar-lo un poc. Jo pense que això no li molestarà. A més, el ciutadà 
jo pense que es mereix tota aqueixa transparència que vosté sempre ha dit, i que jo 
vull transmetre-li. Per tant, li agrairia que em deixe que argumente per poder fer-li el 
prec.  D’acord?  Aleshores  continue  i  li  dic  que  la  controvèrsia  continua  amb la 
transparència que caracteritza aquest equip que en governa, quan alguna cosa no els 
agrada intenten rebutjar-ho amb qualsevol estratagema. En aquesta ocasió, i perquè 
els ciutadans estiguen assabentats, i per poder fer jo després el prec que vol el Sr. 
alcalde, han de saber vostés, els ciutadans d’Oliva, que es va convocar una Junta de 
Portaveus  que s’ha  realitzat  hui  a  les  tretze  hores,  on  únicament   apareixen  els 
assumptes  a  tractar,  i  en  el  primer  punt  sí  que  anava  aqueixa  moció  del  Partit 
Popular sobre Aigua Blanca IV; i de forma sorprenent, ahir, en el fulletí d’Oliva, 
que s’alça com “la voz del cuarto poder” ens assabentem que segons la redactora del 
fulletí, que encara que encara que amb data posa de 27 de desembre; resulta que 
posa,  ahí  textualment  diu,  perquè jo no li  canvia res a aquesta  senyora,  diu “se 
tratará el informe del secretario municipal  que desaconseja la propuesta de moción 
para pedir perdón a los propietarios de Aigua Blanca IV, de acuerdo con el escrito 
presentado el 12 de diciembre por ellos mismos. El formato de moción no se acopla 
a esta tipologia de escrito, más propio del apartado de ruegos y preguntas, según el 
mismo informe técnico  que desgranarán todos los portavoces  municipales  en un 
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pleno que se pronostica largo y polémico, com o es habitual”. El Grup Polític del 
Partit Popular, en ser convocats a la Junta de Portaveus, per primera vegada en sis 
mesos,  era  desconeixedor  totalment  d’aquest  informe.  No  sabem  si  l  redactora 
d’aquest fulletí té algun poder sobrenatural, o en realitat el que té és una influència 
superior,  a canvi  no sabem de què,  que té  davant  una informació  abans que els 
càrrecs electes.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Ve la pregunta.”

 Sr.  alcalde: “Els  precs  i  preguntes  són per  preguntar  al  govern  sobre  la  gestió 
municipal;  i  els  precs  sobre  la  gestió  municipal.  Deixe  estar  als  mitjans  de 
comunicació. Deixe’ls estar.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “És que Sr. alcalde, ara ve la pregunta; aleshores nosaltres 
ens  plantegem.  És  normal  que  es  tinga  aquest  tipus  d’informe,  i  d’informació, 
aquesta senyora, abans que els càrrecs electes de l’ajuntament? Almenys parle per 
part dels càrrecs electes del Partit Popular. Li preguntem. És legal? Jo voldria que el 
Sr. secretari em fera un informe, que basara això en la legalitat,si es pot fer, o no. 
D’ahí que era precís argumentar-li-ho per poder-li fer la pregunta. I vull continuar 
perquè hi ha més preguntes, i dir-li que en la Junta de Portaveus vostés han intentar  
dir si moció, o prec; i és clar que  prec no estan legitimats per dir, almenys a aquesta 
portaveu, què deu dir, i respecte a si s’ajusta o no a la tipologia de moció, i al que 
diu el Sr. secretari en el seu informe, dir-los que els actes administratius poden ser 
una declaració de voluntats, de judici, o de valors. I això, mire, no m’ho invente jo, 
això  ho  diu,  que  segurament  el  Sr.  secretari  el  coneixerà  bé,  hi  diu  Garcia  de 
Enterria, catedràtic de dret administratiu. Per tant l’informe seu, Sr. secretari, oblida 
que aquest ple ha declarat ja en multitud d’ocasions voluntats, i aquesta seria una 
molt  important     i  necessària,  la de demanar perdó. Perdó a tots els  propietaris 
d’Aigua Blanca IV, en particular,  i  a tots els ciutadans en general. No recordem 
quan  hi  havia  declaracions,  ací  s’han  fet  declaracions  de  voluntat,  demanant 
recolzament per a les víctimes de violència de gènere, a les víctimes del terrorisme, 
protegir la llengua valenciana. Per tant, aquest seria una altra declaració més. El Ple 
sempre fa declaracions de voluntat, i ací ha quedat clarament de manifest que vostés 
han volgut impedir que aquesta moció.”
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 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. Faça un prec o faça una pregunta.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Ja ve la pregunta, no es preocupe.”

 Sr. alcalde: “Porta mitja hora parlant seguida. Porta mitja hora parlant. Faça un prec 
o faça una pregunta.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “És que ja li dic, si vosté, o el secretari, hagueren llegit la 
moció, no hauria fet falta que llegira jo tant. A més, mire, estic cansada jo i tot.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. Per favor. Té un minut més per acabar de fer el prec o la 
pregunta.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Bé; el que estava dient, hem intentat per tots els mitjans que 
aquesta moció vinguera; i així ho hem fet i ja s’ha donat compte que no ha vingut 
com a moció, però l’hem feta com a prec. M’agradaria que es retractaren en el seu 
vot,  i  vostés   que  tan  predicaven  la  transparència,  dignitat,  i  la  proximitat  i 
honestedat de cara al ciutadà es retracten; però no sent dignes, no sent transparents, i 
la proximitat que vosté Sr. Canet, i vosté Sr. González, tenien amb els propietaris 
d’Aigua Blanca IV, des que governen s’han allunyat per haver d’apropar-se a qui els 
ha  donat  el  que  desitjaven  com  un  xiquet  desitja  que  vinguen  els  Reis  Mags. 
L’Alcaldia; la butaca de l’alcalde.  Per totes aqueixes irregularitats, per tot el que 
estan jugant dia rere dia, amb aqueixos ciutadans que tenen ahí davant.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, ha passat el minut.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “I que ja no els pot mirar als ulls, i per tot això i molt més, 
vosté –és un segon– no va ser digne de guanyar-se l’Alcaldia democràticament.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “La va arravatar.”
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 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. Per favor.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “I ara és el moment. Si vol que vaja al gra.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. alcalde.”

 Sr. alcalde: “No. No. Ja no té la paraula. S’alça la sessió.”

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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