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Minuta núm. 09 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
28 DE JUNY DE 2012. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 23.20 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL 
 
ASSISTENTS 
 

Sra. ALCALDESSA: 
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ 
 
Srs. REGIDORS: 
JOSE JESÚS APARISI ROMERO 
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ 
VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA 
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ 
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO 
TERESA GASCON ESCRIVA 
SALVADOR FUSTER MESTRE 
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS 
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS 
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
ROSANNA TORRES PÉREZ 
VICENT ROIG TOMÀS 
VICENT CANET LLIDÓ 
IMMA IBIZA COTS 
BLAI PEIRÓ SANCHIS 
YOLANDA PASTOR BOLO 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
SR. SECRETARI 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 de la Sra. Alcaldessa, 

MARIA CONSUELO ESCRIVÁ 

HERRAIZ, en primera 

convocatòria, els membres 

expressats al marge, els quals 

integren la totalitat de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió ordinària i 

pública. 

 

 

Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte. 
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ORDRE DEL DIA 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CORRESPONENT AL 26 D’ABRIL, EXTRAORDINÀRIA DE 15 
DE MAIG, I DE L’ORDINÀRIA DE 31 DE MAIG DE 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar les actes de les sessions 
ordinària de 26 d’abril, extraordinària de 15 de maig, i ordinària de 31 de maig de 2012, 
i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent. 
 
Tot seguit, la Sra. alcaldessa, manifesta el següent: 
 
 
� Sra. alcaldessa: “Abans de continuar amb la primera part, dir que continuarem 

acollint-nos a l’article 94 del ROFRJEL, com en el plenari passat, per regular el torn 
de paraula. Dos torns de paraula i intervenció breu i concisa per a les al·lusions. I si 
algun regidor vol acollir-se a algun article del ROFRJEL també pot fer-ho.” 

 
 
 

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA. 
 
 
SEGON. DETERMINACIÓ DELS DIES FESTIUS LOCALS DE L’ANY 2013. 
 
La Sra. alcaldessa informa que el passat dia 25 de maig es va rebre escrit del Servei 
Territorial de Treball de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, en què es 
comunica que a l’objecte de procedir a l’elaboració del Calendari Laboral de l’any que 
ve, i en allò que pertoca a les festes laborals de caràcter local, de conformitat amb el que 
estableix l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/95, de 24 de març pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i disposicions concordats, 
demanen, que s’adopte acord d’aquest Ajuntament, en què es determine de manera 
especifica la data i denominació de les dues festes locals que, amb caràcter de no 
recuperables, tindran lloc en aquest terme municipal el proper any. 
 
Vist que, la Comissió de Governació en reunió de 19 de juny de 2012, va emetre 
dictamen favorable sobre la proposta de modificació dels textos de referència. 
 
El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda:  
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Primer.- Aprovar com a festivitats locals d’aquest municipi, per al proper any 2013, els 
dies: 3 de maig, Santíssim Crist de Sant Roc i el 19 de Juliol, divendres de Festes de 
Moros i Cristians. 
 
Segon.- Aquests dos dies tindran el caràcter de inhàbils per al treball, retribuïts i no 
recuperables. 
 
Tercer.- Trametre certificat de l’acord a la Conselleria d'Educació, Formació i 
Ocupació de la Generalitat Valenciana, als efectes oportuns. 
 
 
Abans de començar el punt tercer, es produeixen les següents manifestacions: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Sra. alcaldessa, demane que com el punt tres va referit a 

funcionaris i personal de l’ajuntament, i com que jo estic en excedència i sóc part 
interessada, demane deixar la sala fins que es vote el punt.” 

 
� Sra. alcaldessa: “És el que anava a dir tot seguit, que arribat el punt tercer que parla 

de l’aprovació de la modificació de la redacció dels article 36 i 40 del conveni 
laboral, i article 37 de les normes reguladores del personal funcionari, per la nostra 
condició, tant jo com els regidors Blai Peiró, i Andrés Sánchez, abandonarem la sala 
de plens i assumirà la Presidència el regidor Jesús Aparisi.” 

 
 
D’acord amb l’article 96 del ROFRJEL, abandonen el saó de sessions els regidors Sr. 
Sánchez Gámez, Sr. Peiró Sanchis, i la Sra. Alcaldessa, Maria Consuelo Escrivá 
Herráiz. En conseqüència assumeix la Presidència de la Corporació el Sr. Jesús Aparisi 
Romero, primer tinent d’alcalde. 
 
 
TERCER. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ DELS 
ARTICLES 36 I 40 DEL CONVENI LABORAL, I ARTICLE 37 DE LES 
NORMES REGULADORES DEL PERSONAL FUNCIONARI. 
 
El Sr. alcalde accidental dóna compte de la proposta que va ser aprovada en la Mesa 
General Conjunta de Negociació, en sessió de 27 d’abril de 2011, en la qual es disposa 
donar una nova redacció als articles 36 i 40 del conveni col·lectiu del personal laboral i 
de l’article 37 de les normes reguladores del personal funcionari de l’Ajuntament 
d’Oliva, així com fer extensiu el que es disposa en l’article 40 del conveni del personal 
laboral, en la nova redacció que se li dóna. 
 
 



Pàgina: 4 

Vist que, la proposta anterior es va remetre als representants de les seccions sindicals en 
aquest Ajuntament i per part d’UGT es fan una série de propostes de correcció en el 
sentit d’incloure la discapacitat sensorial i que el grau de discapacitat per a poder optar a 
l’ajuda siga a partir del 33%. 
 
Vist que, la Comissió de Governació en reunió de 19 de juny de 2012, va emetre 
dictamen favorable sobre la proposta de modificació dels textos de referència. 
 
El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat dels membres presents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del text dels articles 36 i 40 del Conveni Col·lectiu de 
Treball del personal laboral de l'Ajuntament d'Oliva, publicat en el BOP de València el 
3 d'octubre del 2005, i de l'article 37 de les Normes Reguladores del personal funcionari 
de l'Ajuntament d'Oliva publicat, en el BOP de València el 23 de maig del 2005, que 
quedaran redactats de la forma següent: 
 
“article 36. Subvencions mèdico-sanitàries. (del conveni del personal laboral) 
“article 37. Fons Social. (de les normes reguladores del personal funcionari) 
L'Ajuntament d'Oliva inclourà en els seus pressupostos anuals una partida destinada a 
subvencions mèdico-sanitàries per als seus empleats públics que acrediten un període mínim de 
cotització de 240 dies en l'ajuntament durant l'any anterior a la sol·licitud. 
A petició del treballador, també seran beneficiaris de les subvencions mèdico-sanitàries 
regulades en aquest article els membres de la unitat familiar que estiguen a càrrec seu i que els 
seus ingressos no superen el Salari Mínim Interprofessional (SMI).  
Constitueix unitat familiar, als efectes regulats en aquest article, el treballador, el seu cònjuge o 
parella de fet, els descendents de primer grau del treballador menors de 25 anys i els 
incapacitats judicialment subjectes a tutela o amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 
65 per cent, que convisquen amb el treballador en el seu domicili  
Les subvencions sanitàries ho seran en concepte d'ajuda econòmica per a tractaments mèdics, 
adquisició de pròtesis dentals, de visió, auditives, quirúrgiques i semblants, atencions mèdiques 
i prestacions sanitàries no cobertes per la Seguretat Social, Servei Valencià de Salut o mútua 
corresponent. 
Les sol·licituds hauran de formalitzar-se dins del mes de setembre de cada any, acompanyada, 
en tot cas, de la documentació següent:  
• Original de la prescripció mèdica que es requeresca, en la qual constaran les dades del 

facultatiu, del pacient i la data de la seua expedició. 
• Original de la factura desglossada per conceptes. 
• Declaració responsable del sol·licitant de no haver sol·licitat ajuda per a la mateixa finalitat 

d'un altre òrgan o entitat. 
Si la subvenció se sol·licita per prestacions mèdico-sanitàries realitzades pels membres de la 
unitat familiar de l'empleat públic s'haurà d'aportar juntament amb la documentació obligatòria: 
• Fotocòpia compulsada de l'última declaració de la renda presentada, certificat de l'Agència 

Estatal d'Administració Tributària de no haver presentat declaració, o autorització perquè el 
departament de RRHH obtinga de l'Agència Estatal d'Administració Tributària les dades 
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necessàries per a determinar els rendiments íntegres percebuts pels mateixos. En cas de ser 
pensionista certificat que acredite l'import de la pensió rebuda. 

• Certificat de convivència, en el cas que en el mateix no s'acredite l'edat dels membres que 
conviuen hauran d'aportar una fotocòpia del llibre de família. 

L'Ajuntament, a sol·licitud de la comissió, podrà demanar en qualsevol moment documentació 
complementària relativa a les ajudes sol·licitades. 
La dotació econòmica conjunta total per a funcionaris i laborals per a l'any 2011 serà de 
32.100.-€ i s'actualitzarà d'acord amb l'increment percentual de les retribucions dels empleats 
públics fixat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. 
La comissió paritària establirà els criteris per a la distribució total de la subvenció consignada en 
el pressupost municipal per a cada exercici entre totes les sol·licituds presentades en aqueix any 
(amb determinació, si és el cas, de límits econòmics mínims i màxims en funció del tipus de 
pròtesi o despeses sanitàries justificades). 
Els canvis de criteri d'un exercici a un altre hauran de ser motivats.” 
 
“article 40. Subvenció per fills o cònjuges minusvàlids, disminuïts psíquics, físics o sensorials. 
Els empleats públics de l'Ajuntament d'Oliva que tenen a càrrec seu fills, o cònjuges, amb un 
grau de minusvalidesa igual o superior al 33% que no exercesquen una activitat laboral 
remunerada, tindran dret a percebre una prestació econòmica mensual. 
La quantia assignada ve condicionada per la renda per capita familiar i el grau de minusvalidesa 
reconegut segons la taula que s'indica a continuació: 
 

Renda per capita de la unitat familiar Grau de minusvalidesa 
Prestació 
mensual 

Fins a dos vegades el salari mínim 
interprofessional 

Del 33% al 74% 120.- euros 

 Igual o mes del 75% 240.- euros 
Fins al salari mínim interprofessional Del 33% al 74% 240.- euros 
 Igual o mes del 75% 480.- euros 

 
Per a l'assignació d'esta prestació, el treballador haurà d'aportar, junt amb la sol·licitud, la 
documentació següent: 
• Certificat de convivència, en el cas que en el mateix no s'acredite l'edat dels membres que 

conviuen hauran d'aportar també fotocòpia del llibre de família. 
• Fotocòpia compulsada de l'última declaració de la renda presentada de tots els membres que 

componen la unitat familiar, certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de no 
haver presentat declaració, o autorització perquè el departament de RRHH obtinga de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària les dades necessàries per a determinar els 
rendiments íntegres percebuts per la unitat familiar. 

• Resolució per l'òrgan competent reconeixent el grau de minusvalidesa. 
• Certificat de rendes a nom del cònjuge o fill minusvàlid expedit per l'Institut d'Estat de la 

Seguretat Social. 
En el supòsit que ambdós cònjuges siguen empleats de l'Ajuntament el dret a percebre la 
prestació només podrà ser reconegut a favor d'un d'ells. 
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Constitueix la unitat familiar, a l'efecte d'aquest conveni, el treballador, el seu cònjuge o parella 
de fet, i els descendents de primer grau del treballador menors de 25 anys o incapacitats 
judicialment subjectes a tutela, que convisquen en la mateixa llar.” 
 
Aquest article serà aplicable tant al personal laboral com al funcionari, i l'ajuntament consignarà 
anualment en els seus pressupostos una quantia, no inferior a 13.920.- euros. 
 
Segon.- Donar per derogada la normativa anterior, continguda en els articles 36 i 40 del 
Conveni Col·lectiu de Treball del personal laboral de l'Ajuntament d'Oliva, publicat en 
el BOP de València el 3 d'octubre del 2005, i de l'article 37 de les Normes Reguladores 
del personal funcionari de l'Ajuntament d'Oliva, publicat en el BOP de la província de 
València el 23 de maig del 2005. 
 
Tercer.- Traslladar l’acord que s’adopta a les seccions sindicals, Comité d’Empresa i 
Junta de Personal funcionari. 
 
 
Acabada la votació, retornen al saló de sessions, i per tant es reincorporen a la sessió els 
regidors Sr. Sánchez Gámez, Sr. Peiró Sanchis, i la Sra. Alcaldessa, Maria Consuelo 
Escrivá Herráiz, que assumeix la Presidència. 
 
 
QUART. RECEPCIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
COMPRESES EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PP SECTOR 6. 
PLATJA NORD. 
 
Vist l'escrit de data 9 de febrer del 2012 que presenten els administradors mancomunats 
de la mercantil GRUPO INMOBILIARIO 2002, SL, en la seua qualitat d'agent 
urbanitzador del PDAI Sector 6, platja d'Oliva, en què sol·liciten la recepció definitiva 
de les Obres d'Urbanització del Pla Parcial Sector 6, amb devolució de l'aval presentat 
en el seu dia. 
 
Considerant que la Junta de Govern Local, en sessió de 25 de març del 2008, va adoptar 
acord de recepció parcial de la urbanització, pel que fa a vials, i es va acordar la seua 
ocupació efectiva i la seua obertura a l'ús públic, i que el Ple de l'Ajuntament, en sessió 
de data 27 de maig del 2010, va adoptar acord de reducció proporcional de l'aval prestat 
per la indicada mercantil, aplicant-se una reducció del 62'59% i quedant el dit aval en 
un import íntegre de 75.615,85 euros. 
 
Considerant completa la documentació acreditativa de la finalització de les obres del 
Projecte d'Urbanització i vistos els informes favorables de l'arquitecte tècnic municipal 
de 28 de maig del 2012 i de l'enginyer tècnic industrial de 8 de juny del 2012. 
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Vist l'informe emés amb data 11 de juny del 2012 pels Serveis Jurídics del Departament 
d'Urbanisme, i el dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori de 
conformitat amb el mateix, i a l'empara dels disposat en els articles 188 de la Llei 
Valenciana 16/2005 de 30 de desembre i 442 del Decret 67/2006, de 12 de maig i 
articles 102, 235 i 236 del RDL 3/2011 de 14 de novembre. 
 
El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Rebre definitivament la totalitat de les obres d'urbanització executades per 
l'agent urbanitzador i compreses en el Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Sector-6, 
recepció que assortirà els efectes previstos en l'article 188.3 de la Llei 16/2005. 
 
Segon.- Procedir a la cancel·lació de la resta de l'aval dipositat per la mercantil GRUPO 
INMOBILIARIO 2002, SL, per import de 75.615,85 euros. 
 
Tercer.- La recepció definitiva de les obres d'urbanització ho serà sense perjudici del 
que disposa l'article 188.4 de la Llei 16/2005 sobre accions que es reserva l'Ajuntament 
d'Oliva per danys derivats de vicis ocults en les obres d'urbanització i article 236 del 
RDL 3/2011 de 14 de novembre. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la mercantil GRUPO INMOBILARIO 2002, SL i a 
les dependències d'Intervenció-Tresoreria i d'Urbanisme de l’ajuntament als efectes 
oportuns. 
 
 
CINQUÉ. APROVACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA 
GENERAL DE PROTECCIÓ DEL CASC ANTIC D’OLIVA, I ALTRES 
CARRERS SINGULARS DE LA CIUTAT. 
 
Vista la moció inicialment presentada pel Grup Municipal Projecte Oliva, amb data 20 
de juny del 2012. 
 
Atés que, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió que va tindre 
lloc el dia 21 de juny de 2012, va emetre dictamen i propostes d’acord sobre l’assumpte 
que ens ocupa. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. alcaldessa: “Hi ha una esmena esmena al punt 2, ja que no hi ha un informe 

jurídic que argumente la possibilitat de suspendre les llicències en aquest cas, però 
amb independència de la necessitat d’un informe jurídic, és aconsellable que el Ple 
actue dins de la legalitat, i condicionem la suspensió que es demana a allò que 
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estableix la llei. Per tant, l’esmena diu: “Afegir en l'apartat Segon de la part 
dispositiva de l'al·ludit dictamen de la Comissió d'Ordenació del Territori, 
immediatament després de les paraules SE SUSPENGA, la següent expressió EN 
ELS TERMES QUE PREVEU LA LEGISLACIÓ VIGENT”. 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc agrair a tots els grups municipals el fet d’haver-

se sumat a la moció. Pensem, des de Projecte Oliva, que era una moció que feia falta 
i era necessària. Recolzem també l’esmena del Partit Popular, en el sentit d’incloure 
en els termes que estableix la llei, ja que en part això ja ho van comentar els 
membres de la Comissió d’Ordenació del Territori, i per tant, no tenim cap 
problema. Sí que m’agradaria llegir un poc els antecedents de la moció, per tal que 
conste per què Projecte Oliva presenta aquesta moció, i quins són els raonaments, 
perquè es puguen entendre i queden plasmats en l’acta; la moció diu així: En els 
últims mesos hem assistit, amb reiteració i massa freqüència, a comprovar que les 
distintes empreses subministradores de serveis, com és el cas del cablejat de fibra 
òptica, el gas, l'aigua, l'electricitat, i altres serveis, han executat les obres en les vies 
publiques de la nostra ciutat amb la seua llicència preceptiva, però amb escàs i, a 
vegades, nul interés per deixar la pavimentació, l'asfaltat i, la cosa que és més greu, 
l'empedrat històric de les calçades, en l'estat original existent abans de començar les 
obres. Carrers a pedaços, voreres de distints paviments, empedrats col·locats en molt 
mal estat, està convertint la nostra ciutat, en tot el contrari d'un model de ciutat 
estèticament tractada, mimant la singularitat de carrers històrics. El Nucli Antic 
d'Oliva constitueix un dels cascos antics més emblemàtics, grans i bells de la 
Comunitat Valenciana, a més de ser element fonamental de potenciació del nostre 
sector turístic, on l'empedrat i la configuració dels seus carrers són crucials per a 
mantindre viva la història del nostre poble, a més que ha sigut motiu d'una 
qualificació especial dins de l'ordenació urbana del nostre Planejament. Per aquestos 
antecedents, fets i fonaments adduïts en la part expositiva, és pel que Projecte Oliva 
demana l’acord que, torne a reiterar, ha comptat amb la resta de grups polítics, i 
done les gràcies, per tal que s’aprove pels serveis tècnics una ordenança que regule 
la forma i les condicions en què s’han de fer aquestes canalitzacions, per tal que siga 
l’ajuntament qui pose els condicionants necessaris, i no les empreses, de com s’ha 
d’accedir a aqueixos carrers; i per tant, també l’esmena que ha presentat el Partit 
Popular, per tal que se suspenga en els termes que preveu la legislació vigent les 
llicències d’obres, en el moment que marque la normativa, Per tant, agrair a tots els 
grups.” 

 
� Sr. González Martínez: “Nosaltres els ratifiquem, Sr. Peiró i Sra. Pastor, el nostre 

vot favorable a la moció. Pensem que és important incrementar la normativa per tal 
de protegir aquells carrers més singulars, com diuen vostés en la moció, del casc 
antic. Però també pensem que és important, a posteriori, fer efectiva aqueixa 
normativa; i sobretot que els serveis d’inspecció municipal controlen les obres del 
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gas que afecten el cas antic, o que poden afectar, però també a tota la ciutat, i que 
tots hem debatut en diverses ocasions, que hi ha moltíssimes deficiències pel que fa 
a l’acabament de les obres, siga en casc antic, siga en eixample, siga en altres llocs 
de la ciutat. Per tant, nosaltres recolzarem la moció i votarem afirmativament. I un 
incís, donar-li la benvinguda al Sr. secretari accidental, en el seu primer plenari, 
encara que no siga d’aquest punt.” 

 
� Sr. secretari accidental: “Moltes gràcies.” 
 
� Sra. Morell Gómez: “Per la nostra part també li tornem a reiterar al Grup Projecte 

Oliva que nosaltres també recolzarem, com ho vam fer al si de la comissió escaient. 
Sí que pregarem al govern que es dóne la màxima premura a l’hora d’elaborar una 
bona ordenança, perquè vulguem o no, estem limitant les possibles subvencions de 
modernització de les infrastructures del casc antic, amb la suspensió temporal de les 
futures llicències d’obra,. L’única cos que demanem és que es faça el més aviat 
possible, perquè tot i que volem afavorir al cas antic no se’ns llance en contra.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que des de Gent d’Oliva, com no podria ser 

d’una altra forma, aprovarem la proposta que ha portat Projecte Oliva, perquè 
pensem que la creació d’una ordenança que vinga a regular més, falta molt més 
encara, però que vinga a protegir un poc més tot el casc antic i el seu entorn, ens 
sembla sempre positiu. És evident que tenim un casc antic dels més bonics de la 
Comunitat Valenciana, el que passa és que jo pense que el tenim infrautilitzat, o 
miniusvalorat, per tant crec que hem de ser els primers a creure’ns la possibilitat del 
valor real d’aquest casc antic, que és moltíssim. I per tant, tot el que vaja, totes les 
propostes que vagen a preservar-lo ens sembla positiu. Per tant només hem de 
recolzar de totes, totes. Ara, també és evident que cal que continuem treballant en 
aqueix sentit, que posem el nostre casc antic en valor, i sobretot que aquella moció 
que la legislatura passada vaig presentar en nom meu, encara que estava en una altra 
formació política, que era donar protecció, declarar com a bé d’interés cultural el 
conjunt del casc antic, també es porte a cap perquè pense que això li donarà un valor 
afegit oi unes possibilitats que hui no té. Per tant, torne a dir el mateix, tot allò que 
vaja cap a la preservació i posada en valor del casc antic, ens sembla positiu i per 
tant no podem fer altra cosa que recolzar la proposta.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Per part del Grup Popular agrair a Projecte Oliva la iniciativa, que 

nosaltres per suposat recolzem; i com no, que per part de Projecte Oliva també 
s’accepta aquesta esmena que l’única cosa que fa és diguem-ne donar-li la legalitat; 
el punt que li faltava.” 

 
Sotmesa a votació l’esmena, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la i 
consegüentment s’incorpora al dictamen. 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la redacció, per part dels serveis municipals, amb caràcter d'urgència, 
d’una Ordenança General de Protecció del Nucli Antic d'Oliva, i altres carrers singulars 
de la ciutat, amb motiu d'obres, serveis i instal·lacions en les vies i espais públics del 
Nucli antic, que regule, dins de l'àmbit de les competències municipals, les condicions a 
què s’han d'ajustar totes les obres i instal·lacions de serveis que s’hi efectuen en el vol, 
sòl i subsòl de les vies publiques i espais públics del Nucli Antic d'Oliva. 
 
Segon.- Se suspenga, en els termes que preveu la legislació vigent, en el seu moment, 
l'atorgament de llicències d'obres, serveis i instal·lacions en l'àmbit del Nucli Antic 
d'Oliva, que afecten el vol, sòl i subsòl de les vies i espais públics del Nucli Antic 
d'Oliva, i altres carrers singulars de la ciutat, excepte aquelles xicotetes obres de 
reparació d'extrema urgència i que afecten mínimament l'entorn urbà, fins a l'aprovació 
de l’esmentada ordenança. 
 
Tercer.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals corresponents. 
 
Acabada la votació es produeixen la manifestació que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Un xicotet incís; estem plantejant una ordenança del casc antic, 

i altres carrers singulars; de forma que hi ha carrers dins del nostre poble, com ara el 
carrer del Governador i altres del nostre poble, que per la seua singularitat també 
entrarien i estarien afectats per aquesta protecció en les canalitzacions.” 

 
 
SISÉ. APROVACIÓ DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES 
PLATGES D’OLIVA. 
 
Vist que, l’Ajuntament d’Oliva disposa de la certificació coneguda com “Q” de qualitat 
des de l’any 2004, en l’àmbit urbà de la platja de l’Aigua Blanca, des de 2007 en la 
Platja de l’Aigua Morta, i des de 2008 en la platja de Pau Pi. 
 
Vist que, en aquest moment es troba en procés d’obtenció de la certificació en la 
modalitat d’auditoria multisite segons l’última edició de la dita norma, concretament la 
UNE 187001:2011. PLATGES, en les platges de Pau Pi, de l’Aigua Morta, i de l’Aigua 
Blanca –àmbit urbà. 
 
Atés que, per aquest motiu l’ajuntament ha sol·licitat subvenció a la Conselleria de 
Turisme (acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 4 de maig de 2012); i un 
dels requisits per a l’obtenció de la certificació UNE 187001:2011, és la revisió de tota 
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la documentació del Sistema de Gestió de Platges per tal d’adaptar-la a la nova 
normativa. 
 
Atés que, la Política de Qualitat del Sistema de Gestió de Platges en vigor (aprovada pel 
Plenari Municipal de 2007) no fa referència explícita a la norma UNE 187001:2011. 
Platges, i per tant s’ha redactat una nova Política del Sistema de Gestió de Platges en la 
qual s’indica aquest aspecte. 
 
Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el 
dia 14 de juny de 2012, i vist l’informe de la tècnic municipal, va emetre dictamen 
favorable sobre la Política del Sistema de Gestió de Platges. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. González Martínez: “Una intervenció molt breu, nosaltres recolzarem aquest 

dictamen; pensem que aquest és un exemple de col·laboració entre diverses 
col·laboracions. La política del sistema de gestió de platges es va iniciar ara fa 
quatre corporacions i s’ha continuat al llarg de totes les corporacions, per diversos 
regidors de Turisme, i pesem que és adequada. Ara cal adaptar-se a la nova 
normativa, i per tant nosaltres continuarem recolzant aquest tipus d’iniciatives.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Des de Projecte Oliva únicament manifestem que recolzarem 

l’acord, i per tant considerem que és una bona forma de treballar i anar adaptant-nos 
perquè pensem que el sector turístic necessita aquesta adaptació contínua, per al bé 
del nostre sector, que tots sabem que és fonamental per al poble.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “No pot ser d’altra forma, faltaria més. Estem parlant que el 

turisme és un dels principals factors econòmics de la nostra economia, sobretot de 
cara el futur, i més si tenim en compte com està la situació actual i les possibilitats 
que tenim de poder desenvolupar-nos social i econòmicament; i per tant tot el que 
vaja a posar en valor el nostre sistema, i tota la xarxa turística que tenim muntada al 
llarg de les nostres platges, la veritat que sembla positiu. Per tant, Gent d’Oliva ha 
de recolzar també aquesta proposta.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Per part del Grup Popular volem manifestar també l’agraïment a 

tots els grups, i com no al regidor Vicente Morera per haver-se acollit a aquesta 
nova proposta de la nova política del sistema de gestió de platges. El motiu és 
l’obtenció de certificats de la norma UNE 187001:2011. Platges, amb auditoria 
multisite, i aconseguir així la subvenció de 2.000 euros de l’Agència Valenciana de 
Turisme. Els canvis introduïts, s’actualitza el tecno referit a la norma Q de qualitat, 
que en l’actualitat és UNE:18701. Platges; sent l’última edició de 2011. Per tant, 
moltes gràcies.” 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Únic. Aprovar la “Política del Sistema de Gestió de les Platges d’Oliva, que és del 
següent tenor literal: 
 

“POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES PLATGES D’OLIVA 
Les platges del municipi d'Oliva destaquen, dins de la Comunitat Valenciana, pel 
seu elevat valor natural i paisatgístic amb un cordó dunar que s'estén pràcticament 
per la totalitat del seu litoral, cosa que fa d’Oliva un punt molt atractiu per al 
turisme nacional i internacional. 
L'Ajuntament d'Oliva pretén, amb la implantació en totes les seues platges d'un 
sistema de gestió mediambiental, d'acord amb la norma UNE EN-ISO 14001, 
mantindre la riquesa del litoral tot oferint un ecosistema protegit i amb un elevat 
valor natural per a tots aquells que ens visiten. Conscients del paper que exercixen 
els usuaris de les platges en la seua conservació, des de l'ajuntament es busca, al la 
vegada, oferir uns serveis de qualitat, buscant aconseguir la màxima satisfacció 
dels usuaris de les nostres platges durant la seua estada; per això, i per tant de 
promoure i potenciar la millora contínua, ha decidit implantar en la platges de Pau 
Pi, de l'Aigua Morta i en la zona urbana de la platja de l'Aigua Blanca, la norma de 
qualitat UNE 187001:2011. Platges, coneguda com "Q" de qualitat turística de 
l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola –ICTE-. 
L'ajuntament, es compromet a desenvolupar una sèrie d'estratègies en l'àmbit local, 
que permeten definir unes línies d'actuació adequades per a la correcta gestió 
mediambiental de les seues platges; per a això es definixen i avaluen periòdicament 
objectius de qualitat i medi ambient amb la finalitat d'impulsar la millora contínua 
en les seues platges. 
L'ajuntament es compromet dins de les seues possibilitats, a establir els mitjans 
tècnics i econòmics necessaris per a frenar la contaminació i previndre en l'origen, 
garantint un seguiment de totes les activitats que es realitzen en les platges, 
establint mecanismes de millora contínua -en col·laboració amb tots els sectors del 
municipi- i assegurant l'evolució, tant en la qualitat mediambiental del medi com 
en els serveis prestats. En el desenvolupament de totes aquelles activitats que es 
realitzen en el litoral d'Oliva, l'ajuntament es compromet a complir i fer complir 
tota aquella legislació i reglamentació mediambiental que s'aplique, així com altres 
requisits que es consideren oportuns, buscant sempre la satisfacció dels usuaris que 
visiten les nostres platges. 
El litoral és un bé comú, és per això que des de l'ajuntament volem fer partíceps a 
tots els usuaris de les platges així com a aquells que hi desenvolupen les seues 
activitats, del present projecte, promovent la seua col·laboració, i buscant la 
satisfacció de tots els que d'una manera o altra gaudixen de les platges d'Oliva.” 
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SETÉ. PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL 
DE L’ORDENANÇA URBANÍSTICA REGULADORA DELS USOS D’INTERÉS 
SOCIAL O D’UTILITAT PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA. 
 
Abans d’entrar en l’estudi de l’assumpte es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que estem davant d’un punt importantíssim, 

sobretot pel seu contingut. És un tema que hem de tindre-ho clar, des del punt de 
vsita legal. És important que aquest barco arribe a pont port i que no encalle el barco 
abans d’arribar a port. Jo tinc un xicotet dubte, i no m’agradaria que per culpa 
d’això es quedara un poc en l’aire i per culpa d’això no prospere. Estem parlant d’un 
punt que està en l’ordre del dia, i a mi m’agradaria que el secretari llegira l’article 
82, en l’apartat segon, del Reglament d’Organització i Funcionament, que parla al 
respecte dels punts que estan inclosos en l’ordre del dia, perquè em sembla que hi ha 
alguna cosa que no està massa clar. I a mi m’agradaria que açò quedara clar, perquè 
per la importància dels fets, no m’agradaria que el barco no arribara a bon port. O 
que tardar amés del normal a arribar a bon port per tindre ací alguna trampa legal 
que no està massa clara al respecte. Parle de l’article 82 del ROFRJEL, en l’apartat 
2.” 

 
� Sr. secretari accidental: “Tinc ací davant el ROFJEL; però no sé si la intervenció 

del Sr. Salazar va encaminada al fet que prèviament s’ha de ratificar la inclusió 
d’aquest assumpte en l’ordre del dia.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “No. No va encaminat ahí. No perquè estem parlant d’un 

punt que està inclós en l’ordre del dia.” 
 
� Sr. secretari accidental: “Però no està dictaminat.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Per això mateix. I ve al plenari en l’ordre del dia; és que 

ací posa “En l’ordre del dia només es poden incloure els assumptes que hagen estat 
prèviament dictaminats, informats, o sotmesos a consulta de la Comissió 
informativa que corresponga.” Això és el que diu.” 

 
� Sra. alcaldessa: “És que jo pense que ens hem avançat un poc, la seua intervenció, 

perquè aquest punt, exactament igual que el següent, i algun altre que anirà cap al 
final; quan van amb caràcter d’urgència, el que fem abans de passar a tractar-lo, és 
ratificar la urgència. Si no està dictaminat es ratifica la urgència.” 
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� Sr. Salazar Cuadrado: “Però és que això és evident que és així sempre; en aquest 

cas està inclós en l’ordre del dia. Aqueixa és la qüestió. És evident que si haguera 
vingut a la fi, com a despatx extraordinari, s’hauria de ratificar la urgència. Però 
estem parlant d’un punt que està dins de l’ordre del dia.” 

 
� Sr. secretari accidental: “En aquest cas, l’article d’aplicació al supòsit que tenim al 

davant és el 97.2; és a dir, l’article 97, a efectes del desenvolupament de la sessió i 
per a definir el caràcter de les intervencions dels membres de la corporació, utilitza 
determinada terminologia. En particular el punt dos denomina proposició, o 
proposta, que és el que tenim ací. I diu; “Proposició, és la proposta que se sotmet al 
Ple relativa a un assumpte inclós en l’ordre del dia, que acompanya a la 
convocatòria, en virtut del que es disposa en l’art. 82,3 d’aquest reglament. 
Contindrà una part expositiva o justificació i igualment un acord a adoptar. No 
procedirà entrar a debatre ni votar una proposició sense que prèviament s’haja 
ratificat, d’acord amb el que es disposa en el referit art. 82,3, la inclusió de 
l’assumpte en l’ordre del dia.” És a dir, aquest article en concret el que permet és 
incloure un punt en l’ordre del dia que no haja estat dictaminat. La condició que 
imposa el ROFRJEL és que prèviament s’ha de ratificar la inclusió en l’ordre del 
dia.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “És que el 82.2, no siga que tinguem algun problema de 

tipus legal, el tema aquest ha de quedar claríssim. Aleshores. El 82.2 imagine que 
posa el que dic jo. Aleshores, jo no dubte del que diu vosté. Precisament del que es 
tracta és això, que es quede clar del tot.” 

 
� Sr. secretari accidental: “L’article 82, en l’apartat tercer diu “L’alcalde o 

president, per raons d’urgència degudament motivada, podrà incloure en l’ordre del 
dia, a iniciativa pròpia o proposta d’algun dels portaveus, assumptes que no hagen 
estat prèviament informats per la respectiva comissió informativa,...” aspecte aquest 
que elimina el supòsit dos que vosté ha comentat” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “El que jo dic, aquest assumpte ja està inclós dins de 

l’ordre del dia; o no? No està per incloure.” 
 
� Sr. secretari accidental: “Està inclós en l’ordre del dia, però s’ha de ratificar la 

inclusió per part del Ple, per majoria simple.” 
 
� Sra. alcaldessa: “Una vegada esclarit, el punt està ahí, però per entrar al debat s’ha 

de ratificar la urgència, i en primer lloc hem de procedir a ratificar la urgència.” 
 
Se sotmet a votació la ratificació de l’assumpte en l’ordre del dia, i en el transcurs de la 
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votació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres votem en contra, però volem fer explicació de vot de 

per què votem en contra; no perquè no creiem que no siga important tractar aquest 
tema, o votar-lo; si ens ho permet, explicarem un poc el perquè del nostre sentit del 
vot.” 

 
� Sra. alcaldessa: “És que en aquest moment estem ratificant la urgència; si el vot és 

en contra i no ratifiquem la urgència, no dóna lloc a debat, o a no justificar, perquè 
simplement no estem votant la proposta. Estem votant i ratificant la urgència. Si 
l’incloem, o el tractem. Per tant, seria la justificació del vot, però del vot una vegada 
si es ratifica i és que sí; i cadascú argumenta i justifica la proposta de l’ordenança.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot afirmatiu dels regidors Sr. Aparisi 
Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá 
Tormo, Sra. Gascon Escrivá, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots 
afirmatius del Grup PP), i el vot en contra dels regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado (14 vots en 
contra: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del 
Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva) no ratifica la inclusió i per 
tant no és procedent entrar a l’estudi del punt. 
 
Finalitzada la votació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. alcaldessa: “No queda ratificat. A mi m’agradaria explicar per què es pren la 

decisió de crear aquesta ordenança. L’ordenança que es proposava el que pretenia 
era possibilitar la venda de patrimoni públic del sòl, i destinar al producte de la seua 
venda a altres inversions o usos de caràcter social. No és novedós per a aquesta 
corporació aquesta pretensió, encara que s’argumente que és nou i important. Això 
ja va ser objecte d’estudi pel govern anterior, i prova d’això és el pressupost de 
2011, que pretenia la venda de PMS per a destinar-ho a inversions reals diverses, 
que mai es van concretar, i que en aquell moment eren il·legals. Ara, amb el canvi 
normatiu de 2012, ja és legal vendre PMS i destinar-ho a una finalitat social. Però 
hem de concretar la finalitat i és el que pretenia fer aquesta ordenança. Tenim molt a 
solucionar. Problemes creats que ara hem d’abordar, com és el Trinquet, com és 
l’execució de Sentències, urbanitzacions, etc. El tràmit legal, segons informe que 
s’acompanya, passa per aprovar aquesta ordenança. L’ordenança no ha vingut sola i 
de forma alegre; l’ordenança ve acompanyada de dos informes. I previ a l’aprovació 
definitiva per aquest plenari, teníem trenta dies per presentar al·legacions. Miren 
vostés, existien tres motius ben clars perquè des del Grup Popular consideràrem 
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portar aquesta ordenança. El primer és l’acabament del Trinquet. No es pot suportar 
la situació en què es troba l’actual Club de Pilota i els qui practiquen aquest esport, 
perquè no deixa de ser el nostre esport. I aquest és el moment que el Trinquet està 
sense acabar. És una cosa que hem heretat però pensem que el ciutadà d’Oliva 
mereix que les ocses queden finalitzades; però pel que es veu no és important per als 
grups que van crear al cap i a la fi aquest problema que nosaltres hem heretat com 
molts altres. El segon punt és l’execució de la Sentència que obliga a pagar una 
expropiació realitzada pel govern anterior, i que necessita de més de 800.000 euros. 
Tot això, a més de sumar-li els interessos. Vaig a recordar-los que en executar la 
Sentència pot donar lloc a responsabilitats respecte d’aquesta Alcaldia. Ara bé, 
aquesta Alcaldia ha intentat en aquest plenari executar aquesta Sentència. Jo he 
votat la ratificació de la urgència; i hauria votat, per suposat, portar endavant 
aquesta ordenança, perquè hem de donar compliment a les ordres judicials. 
Qualsevol obstaculització a aquest compliment, serà posat en coneixement del jutjat. 
Per tant, aquesta votació, aquesta acta, passarà al jutjat, perquè els recorde que tenim 
una Sentència damunt nostre, ferma ja, provocada, que ho vorem després en el 
següent punt, per l’anterior equip de govern. Clar està que l’ajuntament no disposa 
d’aquestos 800.000 euros per pagar el preu just que gràcies a la seua gestió, ja és 
ferma; i dic gràcies a la seua gestió perquè no va ser recorreguda la Sentència per 
l’anterior equip de govern, i ara necessitem vendre per poder pagar i complir allò 
que diu la Sentència. Vostés, que governaven, Partit Socialista i Bloc-Compromís, ja 
sabien d’aquesta expropiació i del seu preu, fixat amb data 24 de juliol de 2008, pel 
jurat provincial d’expropiació, que vostés van acceptar de forma molt alegre, perquè 
no van recórrer, i de la necessitat de donar compliment a la Sentència; però no van 
previndre el seu pagament en els pressupostos, i som ara nosaltres els qui hem de, en 
aquest cas, com en molts altres, donar solució als problemes que van crear vostés en 
els últims vuit anys. El tercer motiu és l’adequació del Vial C, que una vegada 
alçada la mesura cautelar, de la qual donarem bon compte en el punt deu de l’ordre 
del dia, ha de ser adequat, per motius de seguretat, per al seu trànsit. Jo demane, ara 
ja està clar que vostés no ho han considerat, però és la forma de fiscalitzar, o més bé 
obstaculitzar que té aquesta oposició. Pense que han quedat clars els arguments del 
Partit Popular, que teníem, per a donar solucions als problemes que hem heretat. No 
dóna lloc a debat.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Una pregunta al secretari.” 
 
� Sra. alcaldessa: “S’ha votat la no inclusió; jo no sé si no han entés bé, i com que la 

proposta era del Partit Popular, el Partit Popular és qui argumenta. I si vostés volen, 
jo no tinc cap inconvenient d’argumentar el que vostés consideren, si és que no s’ha 
de pagar, o no s’ha de donar solucions a la seua mala gestió. Per tant, intervinga Sra. 
Morell, intervinga i justifique la gestió que han fet.” 
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� Sr. Peiró Sanchis: “Una pregunta.” 
 
� Sra. alcaldessa: “Sr. Peiró, anem a respectar un poc l’ordre. Que intervinga la Sra. 

Morell.” 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “És que me l’han cedit.” 
 
� Sra. alcaldessa: “Li l’ha cedit? Doncs el té cedit, però estem incomplint un poc 

l’ordre del ROFRJEL. Els recorde.” 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Simplement volia fer una pregunta al secretari de l’ajuntament; 

al secretari accidental. Perquè clar, jo no acabe d’entendre massa bé; jo he intentat 
abans fer una explicació del vot, i raonat, perquè pensàvem que aquesta ordenança 
s’ha de treballar en una comissió, i debatre’s correctament, i m’han dit que no podia 
fer explicació de vot; i resulta que, li pregunte al secretari, si cap grup pot fer 
explicació de vot, quin sentit té la lectura que ha fet vosté d’aqueixos arguments? És 
que no li veig massa sentit. A la fi juguem amb cartes diferents. Puc fer la pregunta 
al secretari? Si no s’entra a debatre sobre el tema, ni a argumentar, quin sentit té 
l’argumentació de l’Alcaldia?” 

 
� Sr. secretari accidental: “No és una pregunta fàcil de contestar. De tots formes, en 

aquest cas la intervenció de l’Alcaldia crec que és correcta. La proposta naix d’ella, i 
independentment que no es ratifique la inclusió, a priori no dóna peu a debat, però 
l’explicació de qui proposa és l’única cosa que interprete jo que cap. Això no vol dir 
que si la Sra. alcaldessa considera que vol obrir un torn d’intervencions, no hi ha cap 
problema.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Després de l’argumentació que ha fet el Sr. secretari, jo no tinc 

cap inconvenient que la part que haja d’intervindre, els portaveus, argumenten el 
rebuig d’aquesta ordenança, sent que l’única cosa que pretenem fer el Partit Popular 
en el govern és treballar per solventar tot el desgovern anterior. Per tant Sra. Morell, 
si vol obrim un torn, i vosté argumente el per què no a aquesta ordenança.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Nosaltres sí que anem a explicar el vot, amb el seu permís. 

Nosaltres en cap moment, des del Grup Socialista, hem votat que no al fet que es 
faça una ordenança, ni el contingut de l’ordenança, perquè ací no s’ha votat quin és 
el contingut de l’ordenança, sinó la urgència. I per què hem votat no a la urgència? 
Doncs és una cosa molt clara i evident, perquè és un acord que vam quedar 
divendres passat en una Junta de Portaveus, i així ho vam acordar tots els grups 
polítics en el si de la mateixa junta. La gent que no ho sap i està ací present, per fer-
li un poc l’explicació, i ho faré molt ràpid, del que ací es porta, és una ordenança 
sobre la gestió, quina destinació se li dóna al patrimoni municipal de l’Ajuntament 
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d’Oliva. En què anem a gastar el patrimoni de tots els ciutadans. Crec que és una 
cosa, vosté ho ha dit, des de fa vuit mesos la llei ha canviat i permet que el 
patrimoni es puga gastar per a inversions, o per a projectes de finalitats d’usos 
socials. En vuit mesos no s’ha fet res; divendres passat ens dóna la proposta. En 
quatre dies li diem nosaltres que no tenim suficient temps per estudiar una cosa d’un 
calat que és una ordenança per a gestionar el patrimoni municipal de tots els 
ciutadans. Hem demanat dies; i la nostra predisposició per treballar, dilluns, quan 
vulga, a l’hora que vulga. Ja li ho vam dir allí. és el que vam acordar divendres, a les 
tres de la vesprada amb l’acord que no aniria a aquest plenari i que es deixaria per a 
la pròxima setmana. Hi ha coses que si vol li puc dir de la documentació. No hi ha 
informe jurídic, perquè el que hi ha ací no és un informe jurídic, només diu que els 
usos que vosté diu ací es podrien posar depenent, en funció de, depenent del 
planejament, sense perjudici, etc. això no és un informe jurídic i de fet en un dels 
informes hi ha una errada en el tema de les dades. A nosaltres això no és suficient, 
perquè volem estar ben assabentats i documentats per saber si legalment podem 
gastar aqueixos diners per als usos que es proposen. Pel que fa a la Sentència que 
vosté ha dit, no és veritat. Ha dit coses que no són veritat. M’agradaria que em 
mostrara la Sentència. No n’hi ha. Hi ha un recurs de cassació, i hi ha una 
providència del tribunal que li diu que té vint dies per al·legar segons la proposta 
que han fet els propietaris respecte de la finca Martí-de Veses. Però bé, després en el 
punt 10, farem una intervenció prou llarga respecte d’aqueix tema. Li torne a dir que 
ha tingut vuit mesos per fer una ordenança ben feta, i vosté vol que en quatre dies 
fem una ordenança mal feta i sense informes. Així que aqueixa és la justificació. A 
partir de dilluns, nosaltres, sense cap problema, i amb els informes com cal, 
treballem, com vulga, on vulga i a l’hora que vulga.” 

 
� Sr. González Martínez: “A mi també m’agradaria fer una explicació de vot, perquè 

vosté en la seua intervenció, que ja tenia preparada, vosté ja coneixia perfectament 
el resultat i ja ho portava ben preparat. La llegida, i a més d’amenaçar-nos que ho 
notificaria al jutjat; jo sí que ho he entés, entre lletres, però ho he entés. I vosté ha 
sigut molt melodramàtica. Mire, en la Junta de Portaveus li ho vam dir clarament, 
Sra. Escrivà, Sra. alcaldessa. Li ho vam dir clarament. Li vam dir que és una 
ordenança importantíssima. Clar que vosté la portava a la Junta de Portaveus quan ja 
la tenia ben estudiada, però nosaltres no, i li vam demanar deu dies, crec que vaig 
dir. Li vaig demanar uns deu dies, i li vaig explicar per què volíem deu dies, com a 
mínim; perquè era un tema importantíssim, probablement l’ordenança més 
important d’aquesta corporació, i per tant nosaltres li demanàvem dies per poder 
exercir el nostre treball amb garanties de temps suficient per contrastar els múltiples 
aspectes, jurídics, i no jurídics, que volíem i preteníem contrastar. Simplement això. 
Per tant, no interprete vosté que nosaltres estem en contra d’aquesta ordenança, ni 
molt menys. Ja li ho dic ací. Nosaltres no estem en contra d’aquesta ordenança; però 
no cap dubte que vosté es va comprometre en la Junta de Portaveus que aquesta 
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ordenança no vindria a aquest plenari; fins i tot vam parlar de convocar un plenari 
extraordinari per a la setmana que ve; vosté es va comprometre així, però la seua 
paraula després la vam vore ratificada amb la inclusió en l’ordre del dia d’aquest 
punt. Vosté diu una cosa en la Junta de Portaveus, i després veiem en l’ordre del dia 
inclosa l’ordenança; per tant, ja no vam poder treballar, ni tan sols, el cap de 
setmana, perquè vosté ens va dir que aqueixa ordenança no vindria a aquest plenari. 
Jo què vol qu e li diga. Vosté sap com està el trinquet des de fa un any; no és 
responsabilitat seua, però vosté, fa un any que té responsabilitat de govern i fa un 
any que sap com està el trinquet. Vosté sap que la llei va canviar em novembre de 
2011, i ara, en quatre dies, vosté ens obliga, en menys, en tres dies, ens obliga a 
votar aquesta ordenança en els termes que vosté la porta. Això és la llei de l’embut, i 
per tant nosaltres el que li hem dit és no a la llei de l’embut. Nosaltres treballarem, i 
si cal, convoque vosté un plenari extraordinari la setmana que ve, perquè jo ja he 
demanat informes als meus advocats, que ens assessoren en el nostre partit polític, i 
per tant la setmana que ve és probable que els tinguem. L’única cosa que li demanen 
és temps i que complira vosté la paraula donada en la Junta de Portaveus. Sabia que 
farien falta diners per al vial C i per a Aigua Blanca IV. Sabia que farien falta diners 
per al trinquet; i sabia que farien falta diners per al compliment d’aqueixa sentència, 
perquè en fi, tots els governs ens hem hagut de fer càrrec de despeses de governs 
anteriors. I per tant, vosté tot això ho coneixia. Coneixia vosté l’escrit dels 
propietaris de 2 d’abril. El dos d’abril els propietaris li demanen a vosté que diga 
alguna cosa, i sembla que no els va dir res. Sí, dels propietaris de la sentència. Dels 
propietaris de Marí de Veses. Per tant, no diga vosté el que no és. Nosaltres no 
estem en contra; en cap moment ens hem manifestat en contra d’aquesta ordenança, 
que trobem que és un instrument adequat. Però el que sí que li vam demanar és 
temps perquè es summament important, i necessitem temps per treballar-la.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc agrair-li que haja obert el torn de paraula. Crec 

que era important que els grups municipals, almenys, puguérem manifestar la 
decisió del vot que hem fet. Únicament voldria esclarir dues coses; perquè està clar 
que els regidors saben perfectament de què estem parlant, però a la millor les 
persones que estan ací no. El Patrimoni Municipal del Sòl és, diguem-ne, el 
patrimoni de l’ajuntament, que al llarg dels anys ha acumulat. És com una herència 
que té l’Ajuntament d’Oliva, i que durant molts anys aqueixa caixa la llei ha 
delimitat que no es puguera dilapidar, ni gastar en coses que no foren les que 
marcava la normativa. Aqueix patrimoni, amb l’ordenança aquesta que nosaltres ja 
li avancem des d’ací, des de Projecte Oliva, que fàcilment compta amb el nostre 
recolzament i amb el nostre treball per portar-la endavant, perquè pensem que és 
important portar-la endavant. Aqueixa ordenança obri aqueixa caixa, i la caixa els 
usos on poden anar els diners, està clar que si cal es gastaran per al Vial C, i si cal es 
gastaran per al frontó, i si fa falta es gastaran per a Aigua Blanca IV. Allò que 
necessite el poble per solucionar els problemes que hi ha. Però sí que és veritat que 
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des de Projecte Oliva volem que aqueixa obertura de caixa, de manera que 
comencem a vendre, alienar, o permutar patrimoni, necessita una regulació seriosa i 
coherent. Seriosa en el sentit que tota la corporació sapiguem quan van a gastar-se 
els dines i quan va a fer-se una obra, per què estem venent patrimoni de 
l’ajuntament. Aqueixa és la raó; per tant nosaltres li diguem que una ordenança 
d’usos, o de venda del que estem parlant, sí, però necessitem que passe per 
Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, que es debata, que passe per 
Intervenció, i a la fi, la gestió dels diners que es poden traure d’ahí, per tapar tots els 
problemes que té el nostre poble, es faça de la forma més raonable, i amb un poc de 
sentit comú i de trellat. I li ho dic a vosté, i ho dic a la resta de corporació, que no 
estem parlant que el Patrimoni Municipal del Sòl va a gestionar-lo el PP, o el PSOE, 
o el Bloc, o Projecte Oliva, o Gent d’Oliva. Estem parlant que aquest patrimoni l’ha 
de gestionar, i ho ha de decidir la corporació municipal. Ja mirarem la forma de fer-
ho, amb quines majories es pot fer, i sobretot de la forma, com he dit en alguns 
moments, amb sentit comú i amb trellat; i per suposat que tant els propietaris de les 
urbanitzacions, com els esportistes del trinquet, tindran solucionat el problema; però 
anem a treballar-lo bé, i anem a fer-ho amb un poc de trellat.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Ja ho he dit al començament quan tenia certs dubtes de 

legalitat al respecte, segons el que marca el ROFRJEL. Estem parlant d’un barco 
que ben portat pot arribar a bon port, i estem parlant d’uns temes tan importants que 
per a això fa falta el consens i el treball de tots per poder redireccionar aquest barco 
que de moment a començat amb mal rumb. Amb retard i malament. amb retard 
perquè efectivament la nova Llei Urbanística Valenciana, bé això de nova entre 
cometes, ens permet la possibilitat, des de fa vuit mesos cap ací, que aqueixos diners 
es puguen destinar a pobres d’interés social. Vosté ha començat dient que ara ja és 
legal vendre PMS. No; ara no, ja fa molts anys que és legal vendre PMS. El que no 
era legal del tot era destinar els diners del PMS a altres qüestions que no foren la 
construcció de vivendes de caràcter social o l’increment del PMS. Això era el que 
era legal, però eixir-se’n d’ahí no era legal. Per tant ara, sí que possibilita, des de fa 
vuit mesos cap ací, que a través d’una ordenança es puga regular i administrar 
aqueixos diners per a obres de caràcter social o d’interés social, efectivament, 
conforme les obres que ací ja s’han dit. Per tant, estem parlant que sí que estem 
disposats tots a treballar en aqueix sentit. Clar que sí, faltaria més. A més que estem 
parlant d’un tema molt important. Ací estem parlant de l’herència que hem rebut, 
aquest ajuntament, durant molts anys; ara, com que no tenim cap euro, aleshores 
tirem mà a l’herència; com que no hi ha diners, tirar mà de l’herència per poder fer 
front a una série d’obligacions. Per tant, estem parlant d’un tema molt seriós; un 
tema molt seriós, que vosté, de la nit al matí no pot intentar dilucidar a la seua 
forma. Divendres ens presenta un esborrany, i agarrem el compromís que el tema el 
tractaríem d’ací a deu dies, que seuríem per estudiar-lo i vore com i de quina forma 
poder enfocar-lo, amb voluntat de tots perquè prospere. Però vosté, de cop i bolta 
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ens els veiem hui ací, d’aquesta forma en el plenari, passant-se pel folre, i perdone la 
paraula folre, l’opinió i la voluntat que vam expressar tots el dia de la reunió de 
portaveus, que va ser divendres passat; no estem parlant del mes passat, ni de 
l’anterior. Per tant, respecte un poc, faça el favor; respecte la paraula donada, que 
vosté no la respecta. Vosté està creant una polèmica estèril, quan un tema com 
aquest, tan clar i que tots podem anar de la mà, vosté ja està creant malestar dient 
coses que no són, pot contindre responsabilitats patrimonials per a vosté, i ja està 
fent-se la víctima; vosté sap que això no és cert. I per suposat que solventar els 
problemes del passat, igual que quan vosté no estiga, hi haurà gent que estarà 
solventant els problemes que vosté ha deixat. Això és així; en tots els govern; és així 
de clar. per tant, vosté no vaja de víctima. Vosté el que hauria d’haver fet és agarrar-
se de la mà de tots els qui estem ací, treballar seriosament; perquè açò no és treballar 
seriosament, perquè estem parlant d’un tema molt important. Estem parlant d’obres 
que estan per finalitzar; estem parlant també d’Aigua Blanca IV; estem parlant de 
moltes coses, i estem parlant de l’herència rebuda per aquest ajuntament durant molt 
de temps, i això no es pot administrar alegrement. Per tant, l’única cosa que li hem 
demanat a vosté és que aquestes coses ens done tan sols deu dies per vore les 
propostes, i vore un informe jurídic ben documentat, com cal, per vore fins on es pot 
arribar amb tot això. No volem clavar la pata; no m’agradaria clavar la pata, ni a mi 
ni als meus companys tampoc; i espere que vostés tampoc; espere que no se’n vaja a 
poc a poc perquè és un tema molt seriós, i vosté no està donant-li un caràcter seriós; 
vosté està fent-se la víctima, vosté està fent política populista i barata d’un tema tan 
important, d’una herència rebuda durant molts anys; i vosté vol apropiar-se de tot 
això, sense comptar, no amb bones arts; no, sense comptar amb el consens tant 
necessari per poder tirar endavant; vosté sap que sense el consens això no pot tirar 
endavant. I vosté ho sap, el que passa és que tot i saber-ho, vosté porta un discurs 
preparat, incendiari, i fins i tot no volia que parlàrem, perquè quedara la seua 
paraula sense saber l’opinió dels altres, i vosté intentava això, anar de víctima quan 
en realitat el que ha de fer és solventar els problemes de veres, i no crear-ne més 
com està creant-ne.” 

 
 
� Sra. alcaldessa: “Vaig a contestar-los un poc a tot el que han dit, perquè la veritat 

és voler crear o confondre a la gent. Anem a vore, han argumentat el no a la 
urgència; és curiós i patètic Sr. Salazar, s’acaba de trobar vosté ací en el ple amb la 
moció? Pense que està faltant a la veritat. Vostés saben que després de decidir, vam 
portar l’ordenança, jo vaig portar l’ordenança redactada, els informes pertinents, van 
dir que vostés no tenien temps per llegir-se i vore com estava l’ordenança. De fet, 
les meses de treball previstes per a aquesta setmana, no podien, les van anul·lar, la 
de dilluns i la de dimarts. Per què? Perquè s’havien de preparar el plenari; senyores i 
senyors, el Grup Popular també està en aquest plenari. I si nosaltres, entre set, 
portem tot aquest ajuntament, redactem l’ordenança, sol·licitem els informes, jo no 
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entenc com vostés no tenen temps de llegir-s’ho. És vertaderament penós; no tenen 
temps per a llegir-s’ho. Saben massa bé que aquesta ordenança no estava inclosa en 
l’ordre del dia; però després de la Sentència per a pagar, que requereixen; i sí, Sr. 
González, ens requereixen per pagar al jutjat, ja. Jo no he fet cas omís, vostés van 
fer cas omís quan governaven en 2008, que no van pagar; i van deixar, i han creat un 
precedent en aquest ajuntament perquè qualsevol demane una expropiació. Si 
vostés, fregant-se les manetes deien que com era de barat, jo el que no entenc encara 
és per quina regla de tres no ho van pressupostar iu els ho van pagar a les persones; 
és que no ho entenc. Què em diu ara? I vull dir-li una cosa. Jo no amenace. I vosté 
sap que jo no amenace, Sr. González. I vosté sap massa bé, perquè ho té molt a 
prop, qui m’ha amenaçat a mi, i vosté ho sap, amb molts testimonis per davant. Però 
jo no amenace; jo simplement, per l’herència que tinc, vull solventar. I simplement 
vull dir-los una cosa, que està clar, i vostés saben, que jo després de retirar 
l’ordenança, i haver-la de tornar a incloure, perquè s’ha de pagar; i dilluns el jutjat 
ens va requerir perquè pagàrem, que anàrem a pagar, a donar els 851.000 euros, més 
tots els interessos que s’han creat; perquè vostés no ho van pagar en temps i forma. 
No van anar a pagar-ho en temps i forma. És quan els cridem, vénen a parlar amb 
mi, i els dic que s’ha d’incloure amb caràcter d’urgència, perquè s’ha de justificar al 
jutjat, d’alguna forma, que tenim voluntat de pagar. Això és així i vostés ho saben. 
Per tant, em sorprén moltíssim, Sr. Salazar, que vosté diga que l’acaba de vore ací, 
si vosté va estar parlant amb mi. Li vaig donar l’últim informe que s’havia requerit, 
però bé, no passa res. Jo intente fer les coses; jo intente treballar. És molt curiós que 
jo, que els meus regidors, set, que portem tota la gestió d’aquest ajuntament, tenim 
temps de redactar una ordenança i de tindre els informes; i vostés, no tenen temps 
per fer les reunions de la mesa per traure endavant el trinquet, i no tenen temps de 
llegir-se l’ordenança, ni de cridar els seus advocats. Ni res de res; però bé, les coses 
són com són, i això es vorà; i més endavant vorem qui ha creat el deute tan gros en 
aquest ajuntament, perquè es vorà després, en el punt núm. deu. A partir d’ahí, 
també volia dir-li, no sé si ha dit la Sra. Morell, o el Sr. González, del trinquet, a 
vore, ací hi ha un problema, que ens vam reunir amb el president del club de Pilota, 
i tots recolzàvem; el que vam dir en campanya ahí està. I aquest que reflecteix també 
el fet de donar una solució al club de Pilota, a aquest esport, i una solució al 
problema que tenim del trinquet; i ara, sembla, vol que li diga una cosa, la 
impressió, que aprovar aquesta ordenança, perquè vostés també saben que ha d’anar 
a un pròxim plenari, que hi ha trenta dies d’al·legacions on poden dir el que 
pertoque; però donar al jutjat una solució per a aqueix deute tan gros que tenim tots 
els ciutadans d’Oliva ací damunt. No volen donar-lo, perquè aquesta ordenança 
dóna peu a solventar moltes coses, que no són ni més ni menys que problemes que 
he heretat, per solventar-los. Però clar, com anem a desfer-nos de l’herència dels 
pares? Mire, perdone, jo pense que un equip de govern el que ha de fer és donar 
solucions als ciutadans i al poble, no enquistar-los i provocar-los que és el primer 
que es fa abans de l’enquistament. Per tant, Sr. Salazar, jo ací l’única cosa que 
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pretenc és que aquestos ciutadans no patesquen, i si per a això cal vendre el que 
tenim, senyors, s’ha de vendre, i no passa res, que l’ajuntament no ha d’anar fardant 
per ahí de finques i de propietats, ha de donar solució, i ha de treballar pel poble. I 
únicament es pretén, des de l’equip de govern, solventar els problemes, torne a 
repetir, heretats, ni més ni menys. És per al·lusions, Sr. Salazar, o encetem una 
segona roda?” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Per al·lusions.” 
 
� Sra. alcaldessa: “Breu i concís, segons diu el ROFRJRL.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo no sé si vosté no m’entén; parle en xinés, jo? A vosté li 

ha dit algú que no s’ha de vendre aqueix patrimoni, herència de tots els ciutadans 
d’Oliva? El que s’ha de fer és administrar-lo com cal, com toca; administrar-lo entre 
tots. No a bot de mata, i ara vosté s’alça i presenta perquè se’n ve ací amb un discurs 
ja preparat, un discurs incendiari. No; això no és voler solucionar absolutament res. 
Vosté sap que sola no pot tirar endavant aquesta ordenança; necessita del consens, 
de la majoria per poder-ho fer; i el mínim que podria fer vosté, si tinguera voluntat 
que açò s’haguera aprovat –si algú li molesta el meu to de veu, que m’ho diga, que 
no tinc cap inconvenient–, si vosté tinguera realment voluntat que aquesta ordenança 
arribara a bon port, faria les coses de diferent forma. No provocaria, i no portaria la 
cosa com l’ha portada hui, a la babalà, i la veritat és que això és infumable; vosté 
sap que això, de la forma que ho ha portat no; perquè a més vosté està incomplint la 
paraula que ens va donar en la Junta de Portaveus, que ens va donar deu dies per 
poder-nos estudiar el tema, vam parlar de deu dies. Clar que tenim temps de llegir-
la, en cinc minuts, o en deu; però no només depén de nosaltres, hem de demanar 
informes jurídics, perquè estem parlant d’un tema molt seriós. I no es tracta de no 
administrar, de no vendre. És evident que si l’ajuntament no té dinars, haurà de tirar 
mà al patrimoni, però d’una forma reglada, consensuada, i amb sentit comú. El que 
no es pot fer és portar aquesta ordenança per caprici seu. Vosté ho porta perquè 
nosaltres en un moment donat li diem que això no es fa així, que és el que li diem. I 
per suposat que estem disposats a recolzar aquesta ordenança, però una ordenança 
que s’haurà de treballar entre tots. No parlem de deu anys, parlem de deu dies. I per 
suposat que vosté, si sabia el que se li venia, hauria pogut fer la previsió abans, 
parlar amb la família, parlar amb el jutjat, o fer les al·legacions que tocava; que per 
cert, les ha fetes? Tenia vint dies per presentar-les; aleshores hi ha temps encara. Per 
tant, no diga que van a tirar mà al patrimoni, no diga fent-se la víctima i tantes altres 
coses, no. Siguem seriosos, treballem com toca, i fem les coses com cal. Vosté sap 
que necessita de la majoria d’aquest plenari per aprovar aquesta ordenança. El que 
ha de fer és comptar amb la majoria, donar participació a la majoria, en un temps 
curtet, i no provocar a la majoria, portant de la forma que ha portat, un tema tan 
important, a la babalà, com ja li he dit.” .  
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� Sra. alcaldessa: “A vore, jo no vull gastar-me l’herència de ningú, que per això tinc 

la meua i me la gastaré quan m’apetesca. I clar que sé que necessite de tots; però és 
que de tots no necessite jo sola, necessita aquest poble, que han votat als vint-i-un; i 
el que està clar són les mostres que estan donant, que després de crear el desgavell 
d’ajuntament i de poble que s’ha fet, el que no volen és agarrar i donar solucions. I 
Sr. Salazar, dilluns dia 25 el jutjat va cridar perquè anàrem amb els diners en la mà, 
s’ho crega vosté o no, i si no s’ho creu jo li donaré el teléfon de les advocades que 
ho porten. Sembla mentida que no treballa i en canvi no creu a qui treballa. És molt 
penós. Per tant, jo vaig a dir-li una cosa, i sap massa bé que vosté no ha vost hui, ni 
cap de vostés, l’ordenança damunt la mesa. Els cride un a un, i a qui no localitze, 
més d’una vegada, que per caràcter d’urgència hem de presentar l’ordenança, perquè 
cal pagar; o donar mostres al jutjat que s’ha de pagar. I jo sí que faig els deures. Sí 
que els faig. Però li dic una cosa; tots els dubtes que un planteja amb 
desconeixement de causa, és simplement símptoma d’ignorància; això i moltes 
altres coses, que per un minut de glòria en la premsa, en aqueixa premsa partidista 
que li trau la foto, el que provoca és després quedar vosté en molt de ridícul perquè 
parla vosté amb desconeixement de causa. I després li ho demostraré.” 

 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Em permet que li diga una cosa? Jo no li he faltat al 

respecte a vosté. I estic cansat que tracte la gent de gossa, que no treballa. Vosté 
presumeix del que no és, per això repeteix tantes vegades a vore si la gent s’ho creu. 
Per tant, no li toleraré a vosté que em diga a mi que no treballe. Treballe més que 
vosté i cobre molt menys que vosté. I vosté presumeix del que no és. Vosté el que 
és, és una sapalastrosa política. Per això fa tot el que fa. En lloc de consensuar i 
portar les coses a bon port perquè s’acaben, l’única cosa que crea és un clima 
d’això, de malestar. I perdone que li ho diga. I torne a dir el mateix. No li permet 
que em diga a mi que no treballe, i que sóc una espècie de gos, igual que als altres; 
sempre està en el mateix com si només treballara vosté. Vosté presumeix del que no 
és, per això repeteix tantes vegades.” 

 
� Sr. alcaldessa: “És per al·lusions, Sr. González?” 
 
� Sr. González Martínez: “Sí. Seré molt breu. Perquè com vosté de passada fa 

al·lusions a tot el món. Això de no treballar, no li contestaré; un té la consciència 
tranquil·la que es dedica cal cent per cent. De les seues intervencions l’única cosa 
que es desprén, Sra. alcaldessa, és que és vosté incapaç de buscar els consensos 
necessaris, ja li ho ha dit el Sr. Salazar, és vosté incapaç de buscar els consensos 
necessaris per portar els temes a aquest plenari; i vosté té la responsabilitat política 
de buscar i de fomentar els consensos necessaris en aquells temes que hagen de 
generar consens, o que vosté almenys necessite d’un consens o d’una majoria per 
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tirar-los endavant; i vosté, de les seues intervencions el que es desprén és que vosté 
no és capaç, Sra. alcaldessa; no és capaç. Per tant, la víctima no és vosté, les 
víctimes de la seua manera d’exercir la política no som més que la resta de regidors; 
fins i tot alguns dels seus.” 

 
 
� Sra. alcaldessa: “Algú més s’ha sentit al·ludit?” 
 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Jo el que voldria és reconduir el tema aquest. Dir en primer lloc 

que pense que està obert, i vam quedar així tots els grups municipals, i els 
portaveus, que podien fer perfectament un plenari extraordinari en el mes de juliol, 
això no tindria cap problema, sempre que els grups ens ajuntàrem tots i puguérem 
debatre aquesta ordenança. I en aquest sentit jo vull fer una puntualització; el nostre 
raonament és molt clar; no estem en contra de l’ordenança, ni amb el fet que es 
gasten els diners per solucionar els problemes dels ciutadans. Nosaltres ja li podem 
dir que no hem governat, i no hem fet cap desgavell Projecte Oliva, i tenim una 
postura coherent amb l’ordenança. Ho hem dit en les comissions de treball; es va 
parlar l’altre dia del trinquet, Projecte Oliva va manifestar el que pensava del 
trinquet, i que pensàvem que s’havien de buscar solucions, i tapar els problemes que 
s’han generat en els últims mesos, i en els últims anys. Per tant, nosaltres en aquest 
sentit estem molt tranquils que la decisió que prenem, la prenem perquè pensem que 
per coherència, mane qui mane en aquest ajuntament, aqueixa ordenança ha d’estar 
ben regulada i tindre un criteri coherent i de sentit comú. I ja li dic que nosaltres 
també som partidaris que si s’han de solucionar problemes que hi ha sobre la mesa i 
s’han generat en altre moment per altres grups polítics, nosaltres, a pesar que no 
tenim aqueixa responsabilitat, nosaltres surem i ho acordarem, i donarem el nostre 
suport.” 

 
 
� Sra. alcaldessa: “Miren, per acabar el debat, dir-los que no sé si suposen que jo 

vaig a vendre el poble sencer i començar a solventar coses. Cada cosa d’aqueixa 
ordenança que es decidira vendre per solventar un problema o pagar un deute, havia 
de tornar a anar a plenari. Jo sí que sé que necessite del consens; jo cree consens, si 
jo no creara consens jo no l’hauria cridat a vosté Sr. González, per explicar-li els 
motius d’haver de portar aquesta ordenança amb caràcter d’urgència per donar 
solucions al jutjat. Per tant, aqueixa és la meua situació. Jo no sé a què es deu; 
perquè jo entenc una diferència entre fiscalitzar i obstaculitzar. Pel que fa al Sr. 
Salazar, als insuls llançat a aquesta alcaldessa, jo pense que respondre-li seria posar-
me a la seua altura. Per tant, passem al següent punt de l’ordre del dia.” 
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SETÉ. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 
2131/12, REFERENT A LA SOL·LICITUD D’ELEBORACIÓ D’UN 
ESBORRANY D’ORDENANÇA DEL NOU RÈGIM SOBRE LLICÈNCIES 
D’OBRES MENORS I LLICÈNCIA D’OBERTURA. 
 
Se sotmet a votació la ratificació de la inclusió de l’assumpte en l’ordre del dia, i el Ple 
de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot afirmatiu dels regidors Sr. Aparisi Romero, 
Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, 
Sra. Gascon Escrivá, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. 
Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i 
l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (15 vots afirmatius: 7 del Grup PP, 5 
del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent 
d’Oliva), i l’abstenció dels regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. 
Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, i Sra. Morell Gómez (6 
abstencions del Grup Socialista Municipal d’Oliva), la ratifica i entra en el seu estudi i 
debat. 
 
Es dóna compte del Decret de referència, que és del següent tenor literal: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2131/12. Vist que resulta necessari, segons entén 
aquesta Alcaldia, procedir a l’elaboració, per part dels Serveis Tècnics Municipals, d’una 
ordenança que s’adapte a les previsions establertes per la Llei 2/2010, de 14 de juny, de 
modificació de la disposició addicional desena de la Llei Urbanística Valenciana, amb la 
finalitat de facilitar als ciutadans l’obertura de locals comercials i la realització d’obres menors 
sense necessitat de sol·licitar llicència, RESOLC 
 
Primer. Sol·licitar als tècnics municipals, Servei d’Urbanisme i d’Indústria, l’elaboració d’un 
esborrany d’ordenança que regule el nou règim de llicències d’obres menors i llicències 
d’obertura de locals comercials, posats de manifest per aquesta Alcaldia en aquest Decret, 
d’acord amb les últimes modificacions de la Llei Urbanística Valenciana, per al seu sotmetiment 
a l’aprovació en el pròxim plenari del mes de juliol. 
 
Segon. Donar compte al Ple d’aquest Decret si sotmetre’l a ratificació. 
 
Oliva, 25 de juny de 2012. L’alcaldessa Davant meu, el secretari. Rubricat.” 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “És que hi ha una cosa, que o no ho he entés jo bé, o considere 

que ralla l’absurd. Vosté fa un Decret d’Alcaldia, per demanar-se a si mateix que 
elabore una ordenança que regule les llicències  d’obra menor, i les llicències 
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d’obertura. No ho entenc. És a dir, allò més normal és que ho demane al regidor 
d’Activitats, i al regidor d’Urbanisme, que els seus tècnics elaboren una ordenança. 
No entenc com vosté es fa, a si mateix, un Decret d’Alcaldia per a demanar-se la 
feina que deu fer de diari i de normal; per a això té uns regidors amb els quals 
delega, els ho demana, i no ho entenc. Ralla l’absurd que vinga ací un Decret de 
l’Alcaldia demanant-se  la feina que li correspon, perquè vosté governa.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva recolzarà aquesta proposta de l’Alcaldia. 

Considerem que des de la Unió Europea ja s’ha fet un esforç important per agilitar 
tot el tema de les llicències d’obertura, a nivell estatal també, i a nivell autonòmic 
també. Per tant, nosaltres considerem que tot el que una regulació que facilite els 
tràmits a tots els empresaris, perquè puguen obrir empreses, és una bona tasca, i per 
tant ho recolzarem.” 

 
� Sr. Salazar  Cuadrado: “Efectivament, tot el que siga afavorir als empresaris, i 

qualsevol persona, que tinga interés d’instal·lar qualsevol activitat ací al municipi, 
tot el que siga donar-li celeritat en el tema administratiu, ens sembla perfecte, ens 
sembla molt bé. I efectivament com ja s’ha dit per part del portaveu de  Projecte 
Oliva, totes aqueixes normatives s’han anat adequant, no només a nivell local sinó 
també a nivell autonòmic, estatal, i a de la comunitat europea. Per tant, Oliva no ha 
de ser menys; en aquest cas ens sembla convenient que s’elabore una ordenança 
d’aquestes característiques, i que vaja en aquest sentit a accelerar tot el procés per a 
la instal·lació de qualsevol activitat al nostre municipi. Ai`xo no lleva que ens 
sembla un poc molt obvi, que vosté haja d’ordenar un Decret d’Alcaldia, quan és tan 
simple com s’ha dit ací ordenar-ho als seus regidors delegats que ordenen als tècnics 
que elaboren una ordenança, sembla que és  una cosa que sobra un poc, però fa 
igual; si ja està, ja està.” 

 
� Sra. alcaldessa: “A vore, el que ralla l’absurd és no haver-ho entés. Això és el que 

ralla l’absurd, perquè és posar-ho en coneixement del Ple, per a ratificar-ho. Per 
tant, torne a dir-ho, el que ralla l’absurd és no haver-ho entés. Per tant, jo no em faig 
un decret a mi mateix. Jo ratifique al ple. Done coneixement al ple de l’ordenança. 
Dir-los que la Llei 2/2012, de 14 juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents de 
Suport a la Iniciativa Empresarial i als Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i 
Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana, va modificar la Llei Urbanística 
Valenciana, i altres normes autonòmiques, en aplicació de la directiva 2006/123 de 
la seu del parlament europeu. Per tant, es pretén amb aquesta  ordenança adaptar el 
règim de concessió de les llicències d’obres menors i el règim de llicències  
d’obertura al nou procediment, que permet als ciutadans, amb una simple 
comunicació o declaració responsable, procedir a realitzar obres menors, obrir locals 
comercials, sense els costosos tràmits a què actualment estan sotmesos. Aqueixa era 
la intenció d’aquesta Alcaldia.” 



Pàgina: 28 

 
� Sr. González Martínez: “Jo he entés que és donar compte. Que el plenari se 

n’assabente. Hem de votar el decret?” 
 
� Sr. secretari accidental: “Això és una altra proposició. És un punt no dictaminat 

per cap comissió i inclós en l’ordre del dia. El que s’ha fet és votar la inclusió  del 
punt en l’ordre del dia. I ara procedeix votar el fons del decret.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot afirmatiu dels regidors Sr. Aparisi 
Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá 
Tormo, Sra. Gascon Escrivá, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, 
Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar 
Cuadrado, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (15 vots afirmatius: 7 del 
Grup PP, 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup 
Municipal Gent d’Oliva), i l’abstenció dels regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, i Sra. Morell 
Gómez (6 abstencions del Grup Socialista Municipal d’Oliva), ratifica el Decret núm. 
2131/12, i l’eleva a la categoria d’acord. 
 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN. 
 
NOVÉ. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1889/12, DE 
6 DE JUNY DE 2012, DE NOMENAMENT DE SECRETARI ACCIDENTAL, 
DEL FUNCIONARI SR. JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT. 
 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 1889/12, sobre l’assumpte de l’epígraf, 
que és del següent tenor literal: 
 
“DECRET DE L'ALCALDIA núm. 1889/12. Tenint en compte el gaudi de dies per vacances 
del personal d’aquest ajuntament, i en particular, per al cas que ens ocupa, per part del secretari 
D. CÈSAR  A. NARBÓN CLAVERO, així com la prevista finalització de la comissió de 
serveis i del cessament del càrrec amb data 10 de juny del 2012. 
 
Segons el que disposa l'article 22.2. del Decret 159/1997, de 29 d'abril, del Govern Valencià, pel 
qual s'aprova el Reglament regulador de les competències de la Generalitat Valenciana relatives 
als funcionaris d'Administració Local amb  habilitació de caràcter nacional, Nomenaments 
accidentals, així mateix, en els supòsits d'absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària de 
funcionari amb habilitació de caràcter nacional, les corporacions locals podran nomenar un dels 
seus funcionaris prou capacitats per a l'exercici accidental del lloc reservat, comunicant-ho en 
els termes que preveu l'apartat anterior. 
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Mitjançant el present, i en aplicació de la normativa en vigor, i fent ús de les facultats que em 
conferix la vigent legislació en matèria de Règim Local contingudes bàsicament en l'article 21.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, RESOLC 
 
Primer. Nomenar secretari accidental d’aquest Ajuntament d'Oliva, durant els dies compresos 
entre el 7 i 8 de juny del 2012, al funcionari municipal D. JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA 
CLIMENT. 
 
Segon. El nomenament accidental produirà efectes igualment  en el cas  que es materialitze la 
finalització de la comissió de serveis de l'actual secretari, D. Cèsar A. Narbón Clavero, amb 
efectes 11 de juny del 2012. 
 
Tercer. Traslladar aquesta Resolució als interessats, i a totes els Departaments municipals. 
 
Ho mana i firma el Sr. alcalde acctal, D. Vicente Fermín Morera Romaguera, en Oliva a 
sis de juny de dos mil dotze. Davant meu, el secretari. Rubricat.” 
 
Assabentada la corporació, es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Nosaltres, des del Grup Socialista, només volem traslladar la 

felicitació i el plaer que és sempre treballar amb Sebastià Estela, donar-li 
l’enhorabona i benvingut.” 

 
� Sr. González Martínez: “Jo, encara que ho havia fet en un altre torn 

d’intervencions, reitere la nostra benvinguda en el temps que estiga fent les funcions 
de secretari accidental, i també, evidentment, done fe de la seua professionalitat i 
entrega a aquesta casa des de fa molts anys.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Des de Projecte Oliva també li donem la benvinguda a Sebastià 

Estela, funcionari, i en alguns moments també companys; i confiem  plenament que 
la tasca que farà serà bona en aqeusta corporació.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Com han dit els companys, donar-li la benvinguda, i 

desitjar-li que el seu treball siga el més òptim i el més laboriós possible, perquè això 
redundarà en benefici del nostre ajuntament, del nostre poble. Sabem de la seua 
capacitat, el coneixem com a funcionari i per tant no dubtem que vosté portarà a bon 
port la Secretaria. Només desitgem que la seua estada en la Secretaria siga més 
llarga que els qui l’han precedit a vosté.” 

 
� Sr. Aparisi Romero: “Per part del Partit Popular, també donar-li les gràcies i que la 

tasca que puga realitzar siga la millor.” 
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DESÉ. DONAR COMPTE DE LA SOL·LICITUD D’EXECUCIÓ 
PROVISIONAL NÚM. 2/001909/2008-PE DE LA SENTÈNCIA DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2011 DE LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU - 
SECCIÓ SEGONA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, EFECTUADA PER JAVIER, PABLO I BERTA 
MARTÍ DE VESES ESTADES I ROSA ESTADES BAÑÓ. 
 
S’informa el Ple de la Providència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, Sala del Contenciós Administratiu-Secció Segona, en què dóna compte de 
l’escrit presentat per la part actora (Javier, Pablo i Berta Martí de Veses Estades i Rosa 
Estades Bañó), en què insta l’execució de la Sentència dictada en autos, la sala acorda 
traslladar a la part demandada i codemandada (Jurat Provincial d’Expropiació i 
Ajuntament d’Oliva, respectivament), per tal que en el termini de vint dies al·leguen allò 
que al seu dret convinga sobre l’execució instada per la part actora. 
 
Tot seguit, el Sr. secretari accidental fa un resum dels antecedents: 
 
Amb data 2 de desembre de 211, la Sala va dictar Sentència del recurs contenciós 
administratiu, interposat per  D. José Javier Martí  de Veses Puig (actualment els seus 
hereus, Javier, Pablo i Berta Martí de Veses Estades i Rosa Estades Bañó), contra 
l’Acord del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de València de 24 de juliol de 2008 
(Exp. 70/2008) que va establir com a preu just 851.659,91 € de la parcel·la actualment 
de titularitat de la part actora i expropiada per l’Ajuntament d’Oliva. 
 
 
L’esmentada Sentència estima parcialment el recurs contenciós administratiu i falla que 
“Estimem en part el recurs interposat contra l’Acord del Jurat Provincial d’Expropiació 
Forçosa de València de 24 de juliol de 2008 (Exp. 70/2008), que declarem contrari a 
dret i anul·lem i el deixem sense efecte. Establim el preu just de les finques expropiades 
en 1.967.937,62 €”. Sentència que es va notificar a l’Ajuntament d’Oliva el 7 de 
desembre de 2011. 
 
L’Ajuntament d’Oliva va interposar recurs de cassació contra la Sentència, i 
l’Ajuntament assenyala, pel que fa a la quantia, “La quantia queda fixada, als efectes del 
recurs en la quantitat d’1.116.277,71 €, a la llum dels articles 40 a 42 de la Llei de 
Jurisdicció, per ser aquesta la diferència quantitativa entre allò que considera la 
Sentència que es recurreix (que la fixa en 1.967.937,62 €) i el preu just fixat pel jurat de  
851.659,91 €. 
 
De tot l’indicat resulta que la Sentència dictada per la Sala amb data 2 de desembre de 
2011 en el present recurs (que anul·la l’Acord del Jurat Provincial d’Expropiació 
Forçosa de València de 24 de juliol de 2008 que va establir com a preu just 851.659,91 
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€ i estableix el preu just de les finques expropiades en 1.967.937,62 €), és ferma en allò 
relatiu a 851.659,91 € (més els interessos). 
 
Amb data 2 d’abril de 2012, la part actora presenta un escrit davant l’Ajuntament 
d’Oliva en què es demana l’execució parcial de la Sentència i sol·liciten a l’ajuntament 
que procedesca al pagament immediat dels 851.659,91 € que és la part que ha quedat 
ferma en la Sentència, més els interessos. 
 
Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Jo espere expressar-me bé; jo no sé xinés Sr. Salazar, i espere 

que m’entenguen bé. A vore, Sra. alcaldessa; en l’anterior govern, en l’anterior 
corporació, no s’ha expropiat res respecte d’aquestos terrenys que estem hui parlant 
ací en el plenari. Ja ho vaig dir en el seu moment, ho recorde, en el plenari. És més, 
poden passar vosté per allí, per la finca, i vore que la varietat de cítrics són marisol o 
valencialate; i estan ben portats. Per tant, l’ajuntament no ha expropiat res, i no té 
res al seu nom. I li vaig dir al seu anterior portaveu, el Sr. Pi, que em portara una 
nota registral d’aqueixa propietat que segons bé diu vosté ha expropiat l’ajuntament; 
el Sr. Pi o no va tindre temps, o no va trobar la nota registral per poder ací i cotejar 
davant de la gent, que això són terrenys expropiats per l’ajuntament. Però bé, a mi 
m’agradaria fer una xicoteta cronologia, el Sr. secretaria ja ha parlat un poc, 
arrancant de 2 de desembre de 2011, quan es produeix la sentència del TSJ. Però a 
mi m’agradaria que la gent que ens acompanya sabera de què estem parlant, perquè 
no estem parlant de 2 d’abril de 2011, ni estem parlant de l’anterior govern. Estem 
parlant de molt enrere; alguns dels qui estan en aquest plenari, possiblement no 
havien nascut encara. Estem parlant de l’aprovació del Pla General de l’any 1982, 
on es contempla l’expropiació. I dins d’aqueix pla general es diu que l’ajuntament té 
cinc anys per formalitzar l’expropiació d’aquestos terrenys. Estem parlant dels anys 
80. Han passat 30 anys des que els responsables tècnics i polítics redactaren el pla 
general, on figuren els 16.236 metres a expropiar per part de l’ajuntament. Ja veu si 
haguérem de demanar responsabilitats, el temps que fa, el que hauríem de tornar cap 
arrere, però bé. En desembre de 2004, pràcticament ja sobre 2005, la família 
propietària demana que l’ajuntament els expropie; el govern, en aquells moments, 
en compliment d’allò aprovat en 1982, encomana als tècnics municipals que facen 
una valoració dels terrenys, que queda xifrada en 812.000 euros, front als 2.800.000 
euros de la primera instància que demanen els propietaris, i que després es queda en 
3.100.000 euros. És a dir, els propietaris demanen 3.100.000 euros, i els tècnics de 
l’ajuntament fixen la valoració en 812.000 euros,. Aquestos, els propietaris, no 
conformes amb la valoració que fan els tècnics de l’ajuntament, acudeixen, en 
defensa dels seus interessos lògics, al Jurat Provincial d’Expropiació perquè aquest 
determine quin és el preu just. Finalment, el Jurat Provincial d’Expropiació efectua 
una valoració dels terrenys de 851.659 €, aproximadament 39.000 euros més d’allò 
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que els tècnics municipals havien posat en l’informe. Com que la xifra tampoc els 
sembla bé als propietaris, porten al contenciós la valoració del Jurat Provincial, no a 
l’ajuntament, al Jurat Provincial; i el Tribunal superior de Justícia, que és qui 
finalment determina quina és la valoració, en la sentència que ha fet referència abans 
el Sr. secretari, pren una decisió salomònica; ni 800.000 euros, ni 3.000.000 euros. 
Partim la diferència, 1.900.000 euros, que és la Sentència a què s’ha fet referència 
abans, de 2 de desembre. Lògicament l’ajuntament fa el que deu fer, i ho fa ja en 
aquesta corporació, presentar un recurs de cassació. La família propietària dels 
terrenys, amb la sentència a la mà, ve a l’ajuntament i presenta un escrit, el 2 d’abril, 
demanant a l’ajuntament que anticipe la quantitat reconeguda pel Jurat Provincial 
d’Expropiació, i com que no rep cap contestació, presenta un escrit al TSJ, i aquest 
dicta una providència el 29 de maig i li dóna vint dies a l’ajuntament perquè 
presente les al·legacions que considere oportunes l’ajuntament, en defensa dels seus 
propis interessos. Per tant, ací s’han dit moltes coses en el punt d’abans. Jo no 
recorde haver rebut cap sentència. A més s’ha parlat de per què l’ajuntament no va 
recórrer en aquells moments els 800.000 euros. Què ha de recórrer l’ajuntament en 
aquells moments? Els 39.000 euros de diferència que hi ha respecte del que els 
tècnics municipals han fixat, els 812.000 euros, que després es converteixen en 
856.000 €? Jo pense, de veritat, i li ho dic amb la mà al cor, Sra. alcaldessa, jo crec 
que aquestes coses, algunes d’elles, estic convençut, si vosté s’haguera reunit amb la 
família dels afectats, pense que aquestes situacions s’haurien pogut resoldre, perquè 
crec que una gran part d’ells són residents de la nostra ciutat, entenen i comprenen 
quina és la situació de l’Ajuntament d’Oliva; i jo crec que parlar per intentar arribar 
a acords, em fa la impressió i estic completament convençut que s’hauria pogut 
arribar a un acord. Aquesta és la història. No hi ha més. La història arranca en 1982; 
hi havia cinc anys per expropiar, fins el 1987. Evidentment la família ha tingut raó, 
ha deixat passar no 30 anys, però va deixar passar 23 anys.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Jo pense que s’ha botat unes xicotetes coses molt interessants, 

molt importants. Jo vaig a fer ací un esclariment. He demanat a les advocades que 
feren un xicotet històric, perquè igual que vosté vol que el personal se n’assabente 
de les coses; però com que s’ha botat unes xicotetes coses, jo vull que ho tinguen 
esclarit del tot. Per això he demanat que amb tot l’expedient davant esclariren. 
Miren, l’any 2002, amb escriptura de data 21 de maig de 2002, es divideix una 
herència, allò referit a l’expropiació, estem parlant de 16.200 metres quadrats, i en 
l’escriptura de separació d’herència consta a 25 euros el metre quadrat; una quantitat 
total en l’escriptura de partició que fa la família, de 405.900 euros. En l’any 2004, 
amb un escrit de data 21 de desembre, sol·licita la família a l’ajuntament, 
l’expropiació sobre aqueixos 16.236 metres quadrats, i no consta senyors en 
l’ajuntament ni que informaren, ni que es manifestaren. Ja en tenim una. Al 2005, 
amb molta paciència, un any després, la família, en escrit de data 26 de setembre, 
reiteren l’expropiació sobre aqueixos 16.236 metres quadrats, per un valor senyor, 
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en aquell moment, demanen a l’ajuntament, jo no havia nascut, de 3.220.269 euros. 
Si no m’he equivocat, més de 536 milions de les antigues pessetes, com tant li 
agrada a vosté fer referència. 535 milions de pessetes. A més en aqueix escrit, la 
família manifesta, i llegiré textualment el que la família manifesta; jo tinc clar Sr. 
Fuster, que la família no actua de mala fe, la família vol que es facen les coses ben 
fetes. La família, en l’escrit diu “que la ubicació de la zona verda en les finques de 
referència és absolutament absurda i inexplicable, per les característiques de la zona; 
a saber, ciutat jardí, casc urbà allunyat, baix índex d’edificabilitat, etc. fins el punt 
que és inimaginable que algun dia es done aquesta destinació.” Jo tinc clar, Sr. 
Fuster, que vosté vol remuntar-se al 82. Ho tinc clar, perquè s’ha d’agarrar per algun 
lloc. Però ací ens hem d’agarrar al 2004, quan sol·liciten l’expropiació per no haver 
portat endavant aqueix pla; i ací ho posen molt clar; “és més –continue llegint de 
forma textual el que diu la família en el seu escrit– aquesta part està oberta a la 
possibilitat de terminació convencional. També el nou pla general pot facilitar la 
solució final.” Pense que més aguant que tenen, i a més estan dient-los, senyors 
solventen això; ho solventen per ací o ho solventen per allà. Està clar. Però. 
Aquestes persones estaven donant una solució per no continuar aquestes persones 
amb l’expropiació, que estan en el seu dret de solucionar. Però vostés què fan? Ni 
informen, ni contesten. Mut. Al 2008 fan un escrit al Jurat Provincial d’Expropiació 
Forçosa, amb data 28 de febrer. Fan una nova valoració i augmenten la superfície 
afectada; en lloc de ser 1.236 m2, ara va i resulta que diuen que són 1674 m2, la 
nova valoració que fan. Però el valor ja no és ni de 25 €/m2, ara resulta que el valor 
és de 149 €/m2, que fan, el brut més el vol, un total de 2.853.411,38 euros. Han 
baixat un poc, abans eren 3 milions i escaig, i ara en són 2 milions i escaig. Mire, 
davant tot això, perquè la família pense que ja havia donat bones mostres durant 
quatre anys, de donar-los fins i tot una solució a vostés, una solució a aquest 
ajuntament per si no se’ls havia ocorregut. Mire, facen això, els estan donant una 
solució. Front a això l’ajuntament manifesta, i ho manifesta aquest ajuntament 
davant el jurat, el 16 de juny de 2008, que és sòl rural, i que el seu valor no arriba ni 
a 11,5 €/m2, sense cap informe de valoració ho porten, i tan sols, de forma ridícula 
el trauen que aquest valor d’expropiació és el mateix, per acollir-se a alguna cosa, de 
la variant de la Safor. Davant aquestos arguments senyors, per part d’aquest 
ajuntament, torne a repetir, ridículs i vergonyosos per qui diu que governa pel poble. 
El Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa diu que el valor del sòl és de 43,40 €/m2, 
que per a 16.200 metres i escaig, fa un total del brut i del sòl, de 851.659,91 €. 
Senyors, aquest ajuntament, com hi havia algú que es fregava les mans abans quan 
parlàvem de l’ordenança, deia barat, barat. I com manava. Bé, és una vertadera 
llàstima no poder fer que ho pagara de la seua butxaca. I ara és el poble qui anem a 
pagar. Perquè l’ajuntament no va recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, perquè clar, per a què fer-ho si consideraven que era barat, 
els 851.000 euros, per a què havien de recórrer. Ho pagarem, sí senyors. Ho 
pagarem tots els ciutadans. Pagarem això a causa de la mala gestió del govern 
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anterior. Ho pagaré jo, ho pagaré com a ciutadana. I possiblement, davant la segona 
notificació hauré de pagar com a Chelo Escrivá, la mala gestió i la vergonya de no 
saber defensar els interessos de tots els ciutadans. Mire, jo mai ho hauria consentit, 
perquè això només és l’inici del que, vorem què passa, més endavant; perquè 
sentint-se perjudicats amb els 851.000 euros, senyors, sol·liciten els tres milions a 
què feia referència el Sr. Fuster, que el Tribunal Superior de Justícia diu que tres 
milions no, 1.900.000 €, i és quan ja estem nosaltres ací; i l’única cosa que podem 
fer, senyors, és anar-nos-en al Suprem; però al Suprem no es poden aportar proves, i 
les úniques proves que tenim són les vergonyoses que o no va presentar, o va 
presentar aquest ajuntament dient que 11 euros, segons la variant de la carretera, 
l’expropiació dels terrenys. Aqueix és l’històric amb un expedient davant, fet per 
unes advocades que dilluns van haver d’anar a dir-li al jutge que deixara que aquest 
ajuntament prenguera una solució perquè no podia pagar. Encetem una segona 
roda?” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “I les que facen falta.” 
 
 
� Sra. alcaldessa: “No, el ROFRJEL només ens en permet dues.” 
 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Jo sé que vosté és molt hàbil pegant-li la bolta a les coses. Li fa 

la bolta, ara parla dels advocats, no vol que remuntem realment a quan partix i naix 
el problema. I a partir d’ahí allà va. El culpable, sempre, els d’abans. Després per 
acabar li diré una cosa. Anem a vore, vosté realment ha parlat de metres, preu per 
metre quadrat, vosté ha vist la valoració dels tècnics? Té l’informe dels tècnics 
municipals, en la valoració. El té ahí? Mire’l, i mire també l’administració general 
de l’estat, Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, Jurat Provincial 
d’Expropiació. Ací està, la valoració dels tècnics municipals, a requeriment de 
l’anterior govern. Davant dels tres milions que demana, molt just, una altra cosa és 
que li ho donen, la família propietària. Aquesta és la valoració. Vosté la té ahí? 
Mostre-la i parlem.” 

 
 
� Sr. alcaldessa: “Sr. Fuster, si vosté m’ha escoltat a mi, i m’ha entés, li he dit que de 

forma vergonyosa, aquest ajuntament sí que fa una valoració, li ho he dit, d’11,45 
€/m2, remuntant-se i fent referència, sense cap informe jurídic de valoració, al preu 
de valoració.”,  

 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Jo a vosté, Sra. alcaldessa, no l’he interrompuda.”  
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� Sra. alcaldessa: “Disculpe, M’ha dit que li contestara i que li ho mostrara. M’ho ha 

demanat vosté, Sr. Fuster. A 11,5 € no arribava. Aqueixa és la valoració que fan. 
Aqueixes són les proves. L’única cosa que vostés diuen.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Jo he sigut molt respectuós quan vosté ha intervingut, no l’he 

tallada per a res. Si vosté continua així, jo em voré obligat a deixar-li la paraula. 
Vosté és la Sra. alcaldessa, vosté és qui marca els temps, i vosté, si ha de surar 
sempre com l’oli, per damunt de l’aigua, doncs res, que prevalga el que diga vosté. 
Estic dient si vosté, li torne a repetir, té la valoració. Els tècnics municipals, en 
aquell temps, valoren els terrenys en 812.000 €. Tècnics municipals. El Jurat 
Provincial d’Expropiació, davant la sol·licitud de tres milions que demana la 
família, 3.100.000 crec recordar, diu que s’han equivocat els tècnics municipals, que 
han valorat 39.000 euros per sota els terrenys. Jurat Provincial d’Expropiació; el 
preu just no són 812.000 euros, per al Jurat Provincial són 856.000 euros. Front a 
aqueixa decisió, la família el que fa, com que no està d’acord amb el que diu el Jurat 
Provincial, és anar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Li 
he dit abans, en defensa dels seus interessos. I el tribunal, el TSJ, en una decisió 
salomònica, torne a repetir, diu que ni 3.100.000, ni 856.000 que ha dictat el Jurat 
Provincial d’Expropiació, que fa referència a la Sentència de 2 de desembre, 
1.900.000 euros. Mire, d’açò podem parlar el que vulga vosté. Ens ha acusat que 
està expropiat, ja li he dit jo que no està expropiat, la convide ara, si acabem abans 
que es faça de nit, ve amb el meu cotxe i vorà que allí la finca es porta, és una finca 
que a més es porta molt bé, li torne a repetir, en cap moment, vosté és la Sra. 
alcaldessa, demà mateix pot demanar una nota registral a l Registre de la Propietat i 
vorà com això no és de l’ajuntament. Mire, ha dit una cos que a mi no m’ha agradat 
gens; i ho dic perquè vosté ho ha deixat caure, i després d’ahí la gent que pense el 
que crega. Vosté és molt aficionada a les mitges veritats, i això comença a fer mal; 
perquè a vosté no li agrada que li diguen però a vosté sí que li agrada dir-ho als 
altres. Ha dit que en algun moment algú va dir això és barat, en clara al·lusió, 
m’imagine, a qui parla. I vosté sap que en cap moment, aquesta persona que parla, 
no ha mostrat la seua opinió de si és barat o és car; perquè qui li parla li semblen les 
coses molt cares totes. Però vosté la llança ahí, perquè la gent pense que qui parla va 
dir en el seu moment que això era barat. Supose que vosté tindrà proves concloents 
perquè davant aqueixa acusació, tindrà proves concloents per manifestar el que esta 
dient. I després, mire, ha parlat de si la família, que si és veritat que la família 
defensa els seus interessos, que té raó, en això crec jo que tots els qui estem ací 
podem donar fe; però per què no s’ha reunit amb ells? Vosté porta un any governant 
aquesta ciutat. Per què no s’ha reunit amb ells? Perquè davant la situació del 2 de 
desembre, que hi ha la Sentència del TSJ, el despatx d’advocats no li aconsella a 
vosté que es reunesca amb els propietaris. Per què davant l’escrit del 2 d’abril, dels 
propietaris, vosté no els crida a vore què pensen? Per saber què volen, què 
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necessitem i cotejar què pensen de l’ajuntament? No ho entenc, perquè li torne a 
repetir que pense que hi ha coses que parlant es poden solventar. I per acabar, li vull 
dir una cosa; ja ho ha dit abans el portaveu del Bloc-Compromís, i jo li vull dir, el 
dia que vosté vulga seiem tranquil·lament vosté i jo, i parlem de les herències, les 
que vosté ha rebut i les que l’anterior govern va rebre del govern anterior del Partit 
Popular. El dia que vulga. Seiem i posem en una bàscula unes i altres, vorà quina 
sorpresa s’emporta.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Perfecte Sr. Fuster. En primer lloc vaig a contestar-li cosetes que 

ha dit. Jo no sure. M’enfonse en l’aigua. El TSJ no pren decisions salomòniques, per 
favor. Tribunal Superior de Justícia; si vosté creu que una decisió salomònica la 
pren un tribunal dient ni per a tu, ni per a mi, tres milions no, 1.900.000; bé. I no 
feia al·lusions a vosté. S’ha sentit al·ludit? Ho sent molt, ho lamente. No feia 
al·lusions a vosté, i supose que vosté ho sap que no feia al·lusions a vosté. I per un 
altre costat, mire, justament, jo no necessite que m’acompanye pel terme a vore la 
finca de Martí de Veses, la conec perfectament; ha sigut la zona on he viscut jo, on 
m’he criat. La conec perfectament, sé o està, i l’he recorreguda pam a pam. De 
l’altra forma, la veritat és que jo estic esglaiada, no sé si vostés m’han posat un 
guardaespatlles, m’han posat un detectiu, perquè vosté parla com si les 24 hores del 
dia sabera amb qui vaig, amb qui parle, a la millor és que hi ha micròfons en la casa, 
a ma casa, en els despatxos, escodrinyen l’ordinador. A la millor; no sé, perquè a mi 
em sorprén això. O és que m’han posat un detectiu que em persegueix. Però mire, 
Sr. Fuster, jo entenc perfectament que vosté vulga remuntar-se a l’any 82, on es fa el 
Pla General d’Ordenació Urbana, però és que en l’any 82 no sorgeix aquest 
problema. El problema sorgeix en l’any 2004. I en l’any 2004, aquestes persones, la 
família Martí de Veses, ja els diuen miren es un dret que tenen de sol·licitar una 
expropiació, però el que fan és dir que prenguen una decisió. Els he llegit de forma 
textual el que manifesten aquestes persones en el seu escrit en 2004, el que fan en 
2005, de forma textual, que ens diuen que “aquesta part està oberta a la possibilitat 
de terminacions convencionals”, “també el nou pla general, que pot facilitar la 
solució final.” O siga, estan donant solucions, i quan les persones ja veuen que 
l’ajuntament, ni informa, ni contesta, ja diuen que van cap allà, que s’acullen al dret 
que tenen. Però està clar. Jo el que no entenc és per què quan en 2004 ix aquest 
problema, i es deixa per a 2005 i es torna a reiniciar, per què no es pren una decisió 
per a no enfonsar aquest ajuntament. Per què no s’agarra i vosté haver-se reunit 
vosté que era l’alcalde d’aleshores, i haver dit, anem a vore com que tenim el pla 
general d’ordenació urbana per ahí, o com podem requalificar el terreny, anem a fer-
ho d’una altra forma, perquè jo veig que vostés volen una solució. Però no, com és 
barat, ja dic que ni informen, ni es manifesten. I fins i tot, és lamentable, quan ens 
cauen els 851.000 euros, que són els que hem de pagar, i hem de pagar-los dilluns. 
Dilluns passat, hui ja és dijous, hauríem d’haver-los pagat, el jutge va reclamar a les 
advocades a dir-los que anàrem a portar els diners. I li vam dir, Sr. jutge espere’s als 
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terminis que tenim uns terminis; intentem buscar una solució; aqueixes van ser les 
paraules de les advocades al jutge. Però vosté sí que s’hauria pogut reunir amb ells, 
vosté i l’equip de govern, que jo no sé si governaven a trossos vostés o governaven 
com una pinya, perquè un equip de govern és el que la paraula indica, equip; i 
haver-se reunit amb la família, i haver acceptat, la família va donar moltes solucions 
per a no arribar a aquest extrem; en va donar moltes, però en canvi, l’ajuntament va 
decidir no recórrer i ara tenim el que tenim, de moment senyors. De moment tenim 
els 851.000 euros, més els interessos; esperem-nos, que com no van recórrer, només 
allò que ha dit el Sr. Fuster, que l’he interromput però disculpe’m, és que pensava 
que vosté estava preguntant-me i per això li he volgut contestar. Sí, amb aqueix 
informe lamentable i patètic dient que valia 11,5 euros. I ens cauen els 851.000 
euros; i ara vorem, perquè torne a repetir per segona vegada, no podem tornar a 
portar proves, Sr. Fuster; tot el que no es va aportar en un primer moment no es pot 
portar quan un va al Suprem. Per tant ens caurà el que ens caurà. I d’ahí, els 851.000 
euros, més els interessos dels anys que han passat, fins 1.900.000 o fins saber on, 
vorem. Per tant, li torne a dir, no se’n vaja a l’any 82, que jo era molt menuda, no 
me’n recorde; i parlem de 2004, de 2005 quan es planteja vertaderament el problema 
ací dins. Aquestes persones en el 82 no plantegen res. I no hauria arribat a la llosa 
que tenim damunt ara, i més ara en aquest moment. I si vostés ja sabien en 2008 que 
s’havien de pagar els 851.0000 euros, jo el que no entenc, Sr. Fuster, no ho entenc, 
per què no ho van pressupostar per pagar-ho, perquè no ho van recórrer, 
consideraven que era una bona oferta i que l’ajuntament s’ho podia quedar, i mira 
tenim això amb 851.000 euros. Haver pressupostat i haver pagat. I problema 
solucionat. Ni més, ni menys. I no cal remuntar-se a l’any 1982 que el problema no 
existia. No existia Sr. Fuster.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “No anem a parlar de l’any 82, deixem de parlar de l’any 82. Jo 

simplement molt breu i per al·lusions. Quan parla de 2004 i que s’inicia en 2005, 
vosté sap que la família demana damunt de Nadal de 2004, quasi 2005, que 
l’ajuntament inicie les expropiacions. És que a la millor la gent entén 2004 que ha 
passat tot un any i no han fet res. No, damunt de Nadal. És a dir, acabant 2004 la 
família demana que s’inicie l’expropiació, i per tant l’ajuntament inicia el capítol 
d’expropiacions amb les valoracions dels tècnics municipals en 2005. Que quede 
una cosa clara. Per separar les coses, perquè si no ho separem diu que han estat un 
any sense fer res. Després dues qüestions. En l’any 2008 a nosaltres no ens diu 
ningú que hàgem de pagar. Entre altres coses perquè la mateixa família, en defensa 
dels seus propis interessos, recorre la valoració, torne a repetir, del Jurat Provincial 
d’Expropiació al TSJ; i no hi ha més, en espera que hi haja un pronunciament. I per 
últim, m’alegre, de veritat m’alegre moltíssim, que vosté haja esclarit la pressumpta 
acusació sobre allò del barat.” 
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� Sra. alcaldessa: “Jo pense que finalitzem ja el debat, però és clar el que tenim 
damunt. És clar que no es va gestionar en el moment que tocava per no haver arribat 
aquesta situació. I, a vore, si l’ajuntament no recorre, accepta, Sr. Fuster. Per tant, és 
el que tenim ahí. La resta ja ho vorem. JO pense que el ciutadà, almenys els qui 
estan hui ací en el saló de plens, tenen clar el que tenim damunt, els diners que 
devem, que hem de donar solucions, que portàvem una solució, que no s’accepta la 
solució. Per tant vorem què ens passa, i que Déu ens pille confessats.” 

 
 
 
ONZE. DONAR COMPTE DE L’ACTE DEL JUTJAT DEL MERCANTIL NÚM. 
2 DE VALÈNCIA, DE MIDASCÓN SL I ADMINISTRACIÓ CONCURSAL, EN 
LES MESURES CAUTELARS 001155/2009. 
 
 
S’informa el Ple de l’acte del Jutjat del Mercantil de València núm. 2, en el procediment 
de mesures cautelars 001155/2009, de MIDASCON SL i ADMINISTRACION 
CONCURSAL 1364/08, contra l’Ajuntament d’Oliva. 
 
Amb data 18 de juliol es va realitzar vista concursal núm. 1145/09, sent les parts 
MIDASCON SL, ADMINISTRACION CONCURSAL 1364/08, i l’Ajuntament 
d’Oliva. A la vista de l’acord a què han arribat les parts s’acorda deixar sense efecte la 
mesura cautelar dictada en el present procediment (Resolució dictada amb data 
13/10/2009, esclarida per acte de 28/10/2009). 
 
La resolució és ferma, davant el compromís de les parts de no interposar cap recurs. 
 
Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Des del Grup Socialista ens agradaria manifestar la nostra 

satisfacció per la sentència del Jutjat núm. 2 del Mercantil de València, que dóna la 
raó, per tercera vegada consecutiva a l’Ajuntament d’Oliva, i per tant suposa 
l’alçament de les mesures cautelars, desbloquejant la urbanització Aigua Blanca IV. 
M’agradaria recordar que aquestes mesures cautelars que impossibilitaven qualsevol 
actuació sobre la mateixa urbanització, va ser imposada en el mes de febrer de 2010 
pel jutge del Mercantil que en aquell moment estava representat per D. Fernando 
Presencia. A partir d’aquells moments i fins que es resolguera, amb el 
pronunciament i sentència del jutjat, no es podia fer res dins de la urbanització. 
Malauradament la justícia és molt lenta i s’ha tardat més de dos anys i mig a dictar 
sentència. Però sense dubte ho hem aconseguit, i el jutjat ens ha donat la raó i ha 
reconegut que el jutjat del Mercantil no es competent en temes administratius i de 
competència de l’administració local; això va ser la argumentació que la lletrada 
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Emma Ramon va usar com a base de la nostra defensa en febrer de 2010. Sé que 
aquesta notícia és motiu de satisfacció per a tots els ací presents, almenys això és el 
que pense, per a totes les forces polítiques, per als propietaris d’aquesta urbanització 
que al cap i a la fi són els qui més ho han patit, i també per a la resta de ciutadans, 
perquè portem molts anys arrossegant aquesta problema. Però em permetran que per 
al nostre grup, per al Grup Socialista, encara ens sentim un poc més satisfets de vore 
que la justícia ens torna a donar la raó, i que sempre hem defensat els interessos dels 
ciutadans, i en aquest cas, com no, els interessos dels propietaris d’Aigua Blanca IV; 
i no perquè ho diga jo com a portaveu d’un grup polític sinó que ho diu la justícia, a 
través de tres sentències judicials consecutives, que ens torna a donar la raó; i estic 
convençuda que en vindran moltes més. Per a nosaltres suposa netejar el nom, de tot 
el fem que s’ha abocat sobre el govern anterior, l’ús partidista i electoralista que 
s’ha fet d’una problemàtica enquistada que a la fi han patit els propietaris d’Aigua 
Blanca IV. Això sí, també m’agradaria aprofitar, i felicitar a totes les parts actores 
que han participat en defensa dels interessos generals i dels mateixos propietaris. 
Felicitar als tècnics, felicitar com no a la lletrada Emma Ramon, ja que al cap i a la 
fi és qui va sentar les bases d’una bona defensa; ella és qui va dir i va manifestar que 
el Jutjat del Mercantil no tenia competències, i aqueixa és la sentència que tenim del 
Jutjat del Mercantil, que ens dóna la raó i reconeix que no tenia cap competència en 
els temes administratius. També m’agradaria donar l’enhorabona a la resta de 
gabinets jurídics que també han participar i a tots els qui han participat en defensa 
de la justícia, i com no també m’agradaria agrair el granet d’arena que ha sigut la 
substitució del jutge Presencia, a causa com hem pogut vore en els mitjans de 
comunicació dels maneig il·lícit, a través dels alumnes de màsters, i l’han desterrat a 
Talavera, cosa que ha portat que el substituesca la Sra. Rosa Sonsoles Hernández, 
que al cap i a la fi crec que ha aportat el seu granet d’arena. Per no fer-ho més 
extens, desitgem que ara es facen els estudis necessaris, les valoracions pertinents, i 
que s’adjudique a una nova empresa i es reinicie el més aviat possible. En resum 
estem molt contents d’aquesta sentència, és la tercera, i ho dic, a favor de 
l’Ajuntament d’Oliva , i per tant no puc més que manifestar la nostra alegria.” 

 
� Sr. González Martínez: “Nosaltres, des del Bloc-Compromís, ja vam fer una 

valoració positiva del fet, encara que nosaltres no manifestarem alegria per respecte 
als propietaris, que sabem que fa molt de temps que estan patint una situació de la 
qual ells no en són causants; per tant, nosaltres no manifestem excessiva efusivitat, 
simplement celebrem; certament celebrem això, perquè és el primer pas per al final 
del túnel, i el que ara convé és acabar ben prompte la urbanització. Simplement, 
abans d’acabar aquest primer torn, ja que vosté està acostumada, Sra. alcaldessa, a 
guardar-se gran part de la informació per al plenari, com a efecte sorpresa, pel que 
veiem en els últims plenaris, li torne a preguntar el mateix que li vaig preguntar en 
la Junta de Portaveus, on vosté ens va lliurar, després d’assabentar-nos-en pels 
mitjans de comunicació, això sí, còpia de l’acte i de la sentència. En què consisteix, 
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quins són els termes de l’acord a què han arribat les parts. És que crec que això és 
important, perquè en l’acord pot haver un altre tema implícit, que és el tema del 
contenciós i de les quantitats econòmiques que ens reclama Midascon a 
l’ajuntament, i que l’ajuntament reclama també a Midascon, o als administradors 
concursals. En què consisteix aqueix acord.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres, Projecte Oliva, hem de manifestar la nostra 

satisfacció també; creiem que és molt positiu que s’alcen les mesures cautelars de la 
urbanització. Estem convençuts que la tasca que s’ha fet en els últims mesos ha 
sigut important, així ho vam manifestar i fins i tot crec recordar fer una reunió de 
portaveus dels grups municipals, amb les advocades, i es va plantejar el tema que es 
demanara l’alçament de les mesures cautelars, i per tant que s’acostaren postures en 
aquest sentit. Jo sí que voldria manifestar que aquesta sentència el que ens diu és 
que el Mercantil, el núm. 2, s’inhibeix i per tant alça les mesures cautelars. Això és 
un tema, important; perquè almenys es desbloqueja el que és la urbanització. Però 
no oblidem que tenim un contenciós en marxa, i que aqueix contenciós encara no 
està decidit. Tenim un contenciós i diversos plets oberts. Jo sóc caut i voldria que la 
corporació siga caut en el sentit d’esperar i deixar que la justícia ens diga al final de 
la correguda qui assumeix les responsabilitats, què ens ha de costat, i fins on 
arribarà l’assumpte. Dit això també vull dir que no crec que siga convenient, a data 
de hui, intentar fer una política partidista de si ara estan fent-se les coses bé, i abans 
es feien malament. Vull dir, i des de projecte Oliva sempre ho hem manifestat, que a 
la fi els màxim perjudicats de la urbanització van ser els propietaris; això, des de 
Projecte Oliva ho tenim claríssim. Que les coses no es van fer com s’haurien de fer, 
també ho tenim claríssim, que l’ajuntament té l’obligació de prendre mesures, i 
solucionar com s’ha executat l’obra, també ho tinc claríssim, bé a través de 
l’ordenança que espere que al llarg d’aquestes setmanes puguen seure i parlar-ho, 
però el que sí que demanaria, torne a dir-ho, és un poc de sentit comú; deixem de fer 
política d’un tema que genera una problemàtica important en el nostre poble, 
posem-nos tots a buscar la solució definitiva entre tots els grups municipal, i que 
cadascú, jo crec que a data de hui tots sabem qui va estar governant i tenia la 
responsabilitat d’aqueixa urbanització, qui governa ara i té la responsabilitat de la 
urbanització; per tant deixem que les coses vagen pel seu camí, i a la fi les 
sentències ens diguen les coses que s’han de fer. I sí que li demane també, i és un 
tema que pregue a l’Alcaldia, que igual que se’ns va dir que férem una reunió amb 
les advocades, que estàvem tots els grups municipals, jo crec que és important que 
tots estiguem presents i ens informen de si hi ha un acord previ per a l’alçament 
d’aquestes mesures, de si en el contenciós administratiu s’anirà per un costat o per 
un altre. És molt important la informació, perquè si no a la fi acabarem fent 
batalletes polítiques de la urbanització d’Aigua Blanca IV. I Aigua Blanca IV és un 
tema molt important, però la ciutat és Aigua Blanca IV, i moltes més coses; tant pel 
que fa a les ordenances com als diners. Per tant, tots a intentar solucionar el 



Pàgina: 41 

problema, però no fem política d’aquest tema.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo també pense que no devem fer política d’aquest tema; 

la veritat és que no devem fer-la, encara que de vegades sembla que se n’està fent 
massa en aqueix aspecte. Satisfacció com no pot ser d’altra forma; satisfacció 
pensant en els veïns, propietaris d’Aigua Blanca IV, tot el calvari que han patit, i 
que encara estan patint, tot i que ara sembla ser que amb l’alçament de les mesures 
cautelars, ja ho han dit ací, almenys ara es veu i fa la sensació que és el principi del 
final del problema que estan patint en la urbanització; i almenys ara l’ajuntament ja 
podrà acabar aqueixes obres, que fins ara, i amb la mesura cautelar a favor de 
Midascon, era impossible fer res en la urbanització. Per tant, en aqueix aspecte 
satisfacció, perquè després d’un calvari llarg, que ha durat més del que ens 
pensàvem tots, i del que hem volgut que durara, es veu la possibilitat, la llum al final 
del tunel, perquè els propietaris puguen fer un ús normal d’aqueixes parcel·les que 
amb tant de sacrifici han pagat; han pagat en tots els aspectes. Jo també pense que 
bàsicament, independentment de les gestions que s’han fet ara, i les que es van fer al 
final de la legislatura passada en aqueix aspecte, el que ha sigut fonamental perquè 
canviara el criteri jurídic, el criteri judicial i que s’alçara la mesura cautelar, ha sigut 
el canvi del titular del Jutjat del Mercantil núm. 2 de València. És evident que 
l’anterior, el Sr. Fernando Presencia, no estava per la labor; vàries vegades es va 
anar i ell estava en la mateixa. Ha sigut al poc de canviar al titular, i entrar la Sra. 
Rosa Sonsoles, que amb el seu criteri jurídic, ha vist que no és competència del 
Mercantil núm. 2 de València, dilucidar sobre aquest assumpte, i per tant s’ha llevat 
el tema de damunt. També ens agradaria, si hi ha lletra xicoteta en aqueix pacte 
entre l’empresa Midascon i l’Ajuntament d’Oliva, si això també ha possibilitat que 
no recurrira l’empresa Midascon, volem saber exactament, si això s’ha donat així, 
quin és l’abast del pacte si és que existeix el pacte. Per tant, en aquest moment, com 
he dit, pense que és un moment important, un moment de satisfacció, i un moment 
que esperem que el més breu possible es puguen reprendre aqueixes obres, que 
s’acaben d’una vegada per totes, que ja està bé, que els veïns i propietaris d’Aigua 
Blanca IV han patit des que en agost de 2006 s’adjudicaren les obres a l’empresa 
Midascon, i fins ara que encara no s’han acabat; i esperem, com he dit, per al seu bé, 
l’acabament de les obres siga una realitat el més prompte possible.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Després de la intervenció dels quatre grups polítics, jo he pres 

alguna nota, però la veritat és que pràcticament tots coincideixen en alguna cosa. El 
Partit Socialista s’estén un poc més, la veritat és que jo que sóc l’última a aterrar ací, 
és curiós escoltar ací que és la tercera vegada consecutiva que es guanya un judici 
l’Ajuntament d’Oliva. O ací no sabem el que està passant, o no sabem entendre; no 
ho sé. Al cap i a la fi vostés ho han viscut in situ, de ple, i ahí han estat, a peu de 
canó. No passa res, però per a no fer aqueixa política, possiblement vostés no 
haurien d’haver anat a dir el jutge Presencia; és perquè han llevat al jutge Presencia; 
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val? Perquè ara els ho argumentaré per què no ha sigut el jutge Presencia; ací el que 
passa és que jo no vull fer política, jo vull solventar els problemes del ciutadà; això 
és el que he de fer. Problemes, torne a repetir, com els anteriors, heretats. I ara els 
diré per què; i com jo no vull fer política, jo no me’n vaig que en facen una foto i dir 
no és l’alcaldessa; si jo tinc igual que em diguen alcaldessa que no alcaldessa. No és 
l’alcaldessa, és el jutge Presencia. Molt bé; ara voran vostés el jutge Presencia, o la 
Sonsoles. O la Emma Ramon, esmentem-la, que diners ens ha costat i molts i per 
tant la podem esmentar molt. Midascon presenta una demanada contra l’Ajuntament 
d’Oliva, no al contrari senyors, demandant Ajuntament d’Oliva; ho entenem? 
Perquè és que per ahí s’han llevat el trompó de dir que l’Ajuntament d’Oliva ha 
demandat a Midascon; traguen vostés on han demandat a Midascon alguna vegada. 
Midascon ens demanda a nosaltres, senyors. Ahí sol·licita tres coses; la resolució del 
contracte de l’execució d’obres, la devolució de la fiança sense indemnització de 
danys i perjudicis, el cobrament de 329.788,90 euros, en concepte de treballs 
pendents de certificar importa, que modifiquen a la baixa i queden 208.000 euros i 
escaig. En la mateixa demanda, sol·licita que s’adoptenm mesures cautelars, i 
retindre, per Midascon, la possessió de les obres Aigua Blanca IV. I el Jutjat del 
Mercantil núm. 2, el dia 13 d’octubre de 2009, acorda la mesura cautelar; sense 
fiança. L’ajuntament s’oposa, però el jutjat ho desestima, confirmant aqueixa 
mesura cautelar. El 30 de març de 2011, l’ajuntament sol·licita la modificació de la 
mesura cautelar, a la vista de nous fets i circumstàncies, que curiosament no es 
demostren mai. És molt curiós com la Sra. advocada nostra, de 60.000 euros, diu 
que té noves cosetes per ahí, i va i curiosament no es demostra mai. Segons diu la 
providència, i és molt curiós; diu que el dia 27 d’abril de 2011, desestima la 
sol·licitud perquè entén que l’ajuntament no aporta elements, fert, ni circumstàncies 
noves que degudament consideren i valoren que es puga modificar la mesura 
cautelar, tenint en compte la falta total i absoluta de proves noves, per part d’aquest 
ajuntament; o siga, la nostra advocada de 60.000 euros, va i resulta que no aporta 
més proves; curiós. I acaba dient que el que pretén la demanda amb les seues 
modificacions de les mesures cautelars, és que la mateixa es modifique davant els 
propis actes que ve portant a cap a fi de dotar d’aparença de bon dret a les seues 
peticions; i senyors, saben qui ho dicta, saben qui dicta això contra l’Ajuntament 
d’Oliva, després que aqueixa brillant a la qual el Partit Socialista i l’equip de govern 
anterior, que a la millor no vol manifestar-se com ha dit, la feliciten tantíssim, 
aquexies són les proves que diu que té i deosrés no té; i això ho dicta la jutge Sra. 
Rosa Sonsoles Hernandez Gonzalez, senyors. Per tant pense que d’ahí ve el seu 
parlar sense coneixement de causa, que l’alçament de les mesures cautelars es deu al 
canvi del jutge Presencia; que ja ens ha informat la Sra. Ana Morell on se n’ha anat 
a viure i tot, allà a Talavera, que poc ens importa. Se n’adona? Entenen el que ens 
diu la Sra.l Sonsoles, que substitueix al jutge Presencia, ens posa de full de jolivert. I 
tot per què? Perquè la nostra brillant advocada, Emma Ramon, diu que té cosetes 
noves, i després resulta que no les porta. És molt curiós que aqeusta senyora no 
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aportara; tinc una cosa, la jutgessa que li la mostre, que no la tinc; aqueixa és 
l’advocada, que la veritat és molt lamentable. L’advocada que defensava Aigua 
Blanca. La mateixa que va deixar, dues vegades, l’expedient arxivat. Dues vegades 
l’expedient dins d’un calaix. Això és penós, això és lamentable. Això é patètic. I 
sabeu qui diu que isca l’expedient del calaix una altra vegada? Doncs és Midascon; 
va haver de ser Midascon qui demana la seua reanudació; perquè la nostra brillant 
advocada, mut i xitón i dos punts en boca, que es muira en un calaix. Això és els 
diners empleats d’aqeust poble. I ja li ho he dita abans, m’agradaria que es diguera 
quan s’ha denunciat l’Ajuntament d’Oliva a Midascon. A més dir-los per altra 
banda, que el Partit Popular treballa, i vol treballar de forma ràpida per donar 
solucions. I continuarem donant solucions i treballant, si ens ho permeten vostés. 
Fiscalitzant tot el que vulguen, però no obstaculitzant. I amb això vull dir-los que ja 
s’han incoat diligències d’investigació penant i s’ha designat fiscal instructor en la 
Fiscalia penal de València, perquè de Gandia senyors se n’ha anat a València, i ja 
ens han dit que n’hi ha instructor, ja s’ha assignat; feina avançada, molt ràpida, molt 
feta. Coses demostrades. I mire, vull dir-los una cosa, perquè la veritat és que jo n’hi 
ha moltes coses que lamente. Vostés contínuament parlen de mans netes, si alguna 
cosa tinc clar, més que car claríssim, i això sí que puc dir-ho amb la cara molt alta i 
mirant als ulls a molts dels propietaris d’Aigua Blanca que hi ha ahí, és que jo tinc 
les mans netes que diuen vostés contínuament; jo les tic, exactament igual que els 
meus regidors, que no han estat ací; però exactament igual que els grups que estaven 
ací en l’oposició, perquè no governaven, i no consentien; i fins i tot vaig a dir-los 
més. Alguns regidors d’aquesta part que governava, que tampoc existien. I el que 
tinc encara més clar que tot, però clar no, claríssim, molt clar, és que els propietaris 
tenen les mans netes. Jo ho tinc clar. I m’agradaria preguntar-los-ho. Tenen les mans 
netes, senyors propietaris d’Aigua Blanca IV? Les tenen netes? Doncs diguen-ho, 
perquè jo ho tinc molt clar. per tant, jo pense que així com hi ha qui no vol, el Sr. 
David González, no vol manifestar alegria ni res, jo sí; i plore d’alegria; perquè 
aquest és el moment que ja està demostrat la classe d’advocada que tenia 
contractada aquest ajuntament, pagant-li més de 60.000 euros que ja ho vam deixar 
clar en el ple passat. Ho vam deixar molt clar, fins i tot la Sindicatura de Comptes 
ens ho va deixar claríssim, senyors. I és més, jo no sé si vostés han tingut temps, els 
afectats han presentat hui un escrit, no sé si han tingut temps de llegir-se’l i 
d’estudiar-se’l, però de veritat jo continuaré donant solucions i treballant per ells, 
mentre ens deixen vostés; però jo vull transmetre-li, per si no tenen temps de llegir-
se’l jo els ho avance, que els afectats d’Aigua Blanca, diuen que el Partit Socialista 
diu que ha defensat els interessos generals de tots els ciutadans; s’ha d’esclarir què 
entenen vostés per interessos generals, a mi m’agradaria que els ho explicaren als 
propietaris, alguna cosa molt personal i particular, igual que no sé si encara no 
recorden vostés la mala execució de les obres, que es demostraren en les cates 
d’abril de 2008, el concurs de creditors de Midascon en desembre de 2008; pense 
que això són coses molt particulars, molt personals, que sí que haurien vostés, ja que 



Pàgina: 44 

estan tan contents i tan desvanits, ahurien d’esclarir-los; exactament igual que a 
Bloc-Compromís, que prenguen vostés una posició, perquè ni blanc ni negre? Bé, 
pense que els ho deuen esclarir. Els demanen un compromís a vostés, no els el 
demane jo; jo sé el compromís que tinc, i estic complint-lo. I és el compromís de 
treballar per aquest poble i pels ciutadans. Però vostés, que ja existien ací, i que ja 
anaven abanderant una causa, prenguen una posició clara respecte al seu problema, i 
ho manifesten; si ho manifesten públicament. I no els ho demane jo, els ho demana 
qui es mereix tot el respecte, pense, perquè el meu el tenen, que són els propietaris 
d’Aigua Blanca. I vull dir alguna cosa més per tranquil·litzar, perquè com ací tot 
funciona llançant campanes per fer política per sota., dir-los senyors d’Aigua 
Blanca, que en cap moment, i les advocades ho poden ratificar, aquesta alcaldessa 
ha parlat d’únicament vial C, com volen marejar-los a alguns de vostés. Parlem 
contínuament d’urbanització Aigua Blanca, de tota, sencera, senyors. I les mesures 
cautelars no s’han alçat sobre el vial C, s’han alçat sobre Aigua Blanca; i anirem 
actuant. I és això tot el que els he de dir. Si vostés volen dir-los alguna cosa, o 
després a títol personal volen contestar-los. Sra. Morell, per al·lusions, o encetem 
segona roda?” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Encetem segona roda. Primer m’agradaria esclarir, vosté 

sempre llança les coses ací. Ha dit que ha sigut Midascon qui ha portat a 
l’ajuntament al jutjat, i no vostés a Midascon. Si està clar, si és que l’ajuntament se 
li ha negat a pagar el que està mal fet a Midascon; faltaria més, que l’ajuntament li 
haguera de pagar el que està mal fet a Midascon. Està clar que Midascon fa pataletes 
i diu que si no li paguem que ens porta al jutjat. És el que ha de fer, però nosaltres 
hem fet el que havíem de fer, i és no pagar, perquè part de les obres estan mal 
executades; i el que hem fet és defensar els interessos dels ciutadans; li agrade o no 
li agrade. Aqueix és el primer aclariment. En l’altra sessió plenària, abans no ho he 
dit en la primera intervenció, m’ho he deixat; ha dubtat de la professionalitat de la 
Sra. Emma Ramon. En la sessió plenària anterior li vam preguntar si estava segura 
del que estava dient, perquè va deixar en dubte que la Sra. Emma Ramon demanara 
l’alçament de les mesures cautelars. Vosté no va contestar. Però nosaltres sí que 
hem fet la feina, i hem anat a averiguar i investigar, perquè a mi no m’agrada que la 
gent professional, o la no professional, a un ciutadà normal, se li pose en dubte el 
seu treball i la seua professionalitat sense aportar cap prova, ni cap document; però 
nosaltres sí que hem fet la feina, i portem els documents ací; nosaltres presentem ací 
la vista de 4 de febrer de 2010, en la intervenció d’Emma Ramon, és una 
transcripció literal de tota las vista, i portem ací també el recurs de reposició que fa 
la Sra. Emma Ramon el 15 de febrer de 2010. No ho diu la portaveu del PSOE, ni 
del Grup Socialista, sinó que són documents que estan a disposició, en qualsevol 
moment, de qui vulga. També esclarirem quan nosaltres diem que és en defensa dels 
ciutadans, perquè ací queda molt clar, i llegiré la transcripció de la vista de 4 de 
febrer de 2010. En el minut 10, la Sra. Emma Ramon diu “aportem un certificat del 
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secretari de l’ajuntament, on es justifica que entre els béns patrimonials de 
l’ajuntament, només un d’ells, un solar, té un valor superior a 500.000 euros, que 
cobriria, això sí seria mesura cautelar, que no és la sol·licitada, però que cobriria els 
imports econòmics que pretén Midascon. Si Midascon el que pretén és retindre la 
possessió de l’obra fins que el concurs acabe, haurà de prestar una caució que 
garantesca que el deteriorament que naturalment es produirà en la dita obra el podrà 
esmenar, el podrà atendre, el podrà reparar, i podrà indemnitzar, si fa el cas, si no es 
mantingueren les seues pretensions, a l’Ajuntament d’Oliva; no només a 
l’Ajuntament d’Oliva, sinó als interessos que representa l’Ajuntament d’Oliva, que 
són els de tots els ciutadans, especialment els d’aqueix sector. I diem de tots els 
ciutadans d’Oliva, especialment els d’aqueix sector, perquè es tracta de vials 
accessos a les seus vivendes, i com demostrem en la prova documental que aportem, 
hi ha persones ja empadronades i que viuen en aqueix sector”. En el minut 18.45 “es 
proposa la prova documental que ens ha facilitat el secretari de l’ajuntament.” i en el 
minut 21.42, el jutge diu que no s’admet la suspensió de la mesura cautelar i la 
substitució dels terrenys de la Unitat d’Actuació Aigua Blanca IV, pel solar que està 
proposant la Sra. Emma Ramon. No ho diu la portaveu del Grup Socialista, és la 
vista de 4 de febrer de 2009, on Emma Ramon fa la seua feina ben feta. Després 
vosté ha llançat un patracol de coses que em permetrà que vist el que hem patit 
aquest any, i la seua veracitat, que pose en dubte el que vosté està dient. Jo no li 
porte xarradetes, ni jo dic. Li porte documentació i proves. Espere el mateix de 
vosté. Jo no sóc jutge per sentenciar qui té raó i qui no té raó; no és la meua 
professió, no he estudiat això. Però sí que hi ha tres sentències judicials. Les tres no 
són del Mercantil; però l’última sí. Són tres sentències judicials que diu que 
l’ajuntament va fer el que hauria d’haver fet. També m’agradaria açò parlar-ho en el 
punt de després, perquè ací estem parlant de les mesures cautelars, i per tant part de 
la meua intervenció me la deixaré. Pot agradar-li o no aquesta sentència judicial; no 
ho sé, li ho deixe perquè vosté dins de la seua privacitat opine. Jo estic molt satisfeta 
que hi haja tres sentències judicials que diu que l’ajuntament ha fet el que havia de 
fer. No parle del Partit Socialista; que l’ajuntament ha fet el que hauria de fer, que és 
la defensa dels ciutadans. De moment no hi ha res, absolutament cap prova, cap 
sentència que diga el contrari. I nosaltres no ens amaguem, ni acatxem el cap; i mai 
hem dit que tenim les mans netes perquè quan es governa tenim responsabilitat. Els 
que estàvem en l’anterior corporació, i els qui no estem, perquè ací som un partit i 
som un grup municipal, i tots assumim les mateixes conseqüències.” 

 
� Sr. González Martínez: “Mire, Sra. alcaldessa, jo no sé com vol vosté que ens 

manifestem adequadament amb tota la informació, si vosté ens nega la informació 
quan ens reunim; i se la reserva amb paquetets de sorpresetes per al plenari per a 
intentar fer-nos quedar malament. Aqueix és la seu joc continu. Vosté quan es va 
reunir amb nosaltres aqueixa informació ens l’hauria pogut donar però se la va 
reservar; i no serà perquè no li vam preguntar. Vosté se la va reservar i després vol 
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que fem manifestacions. Primer ens vam assabentar per la premsa; ja li ho dic, que 
primer ens vam assabentar per la premsa; els periodistes ens cridaven abans perquè 
férem valoracions que vosté tinguera la delicadesa d’informar-nos, de passar-nos 
l’acte, i la sentència; i vosté allí es guarda la informació per al plenari, per a intentar 
fer-nos quedar malament, i després vol que ho diguem bé, en els mitjans de 
comunicació; no sé com vol que ho fem, si vosté ens nega la informació; insistesc. 
Per cert, no m’ha contestat si hi ha un acord, o quins són els termes de l’acord 
respecte de l’altre judici que hi ha en el contenciós. Mire, en el ple de 23 de febrer, a 
una petició del portaveu de Projecte Oliva, va cedir que ens reunírem l’endemà amb 
les advocades assessores, i allí ens va dir que no patírem, que en tindre els informes 
ens ho donaria i que tots junts pendríem una solució, i s’informaria a tota la 
corporació, perquè aquest és un problema de tots. Això ho va ratificar després vosté 
en una entrevista a Telesafor o Tele 7 Safor, on va dir que en tindre els informes 
reuniria tots els portaveus, reuniria els propietaris d’Aigua Blanca IV, les advocades, 
i amb els informes sobre la mesa jo vull que ahí isca una determinació de l’acord 
amb l’empresa d’Aigua Blanca, que té paralitzat i fins o tot té tancat l’accés, perquè 
puguen entrar i fer alguna cosa; i va dir més coses. De tot el que va dir, no va fer res. 
Com sempre, com ja estem acostumats. Vosté ve ací, és molt clara sempre, però ens 
diu una cosa i després no la compleix, que és la seua dinàmica habitual, com a 
mínim amb la resta de portaveus de l’oposició. Per tant, no diga i no pretenga vosté 
que donem la informació correcta, si vosté en s la nega; insistesc, ens la nega, i se la 
guarda per al plenari. Mire, nosaltres la posició no és aigualida en Aigua Blanca IV; 
les dues últimes votacions van ser un acord el passat 28 d’abril, on vam votar 
contràriament, encara que érem govern, a l’altra part del govern; i després, sent 
vostés govern, vam votar també un suplement de crèdits, pel qual estem en aquest 
moment l’ajuntament en el jutjat, té una demanda, i ho vam votar; per tant, no sé 
quina posició vol vosté. A vosté ja sé que no li he d’explicar res; per tant, a les 
proves em remet, i això és el que hi ha. I mire, no necessitem intermediaris amb els 
propietaris d’Aigua Blanca IV, afortunadament; i menys a vosté. Per tant, no 
pretenga llegir-me el text i dir-me que si els diga, que si es vol, que no necessitem 
intermediaris; afortunadament, a pesar que mantenim, i hem mantingut en ocasions, 
discrepàncies, afortunadament les vies de comunicació estan obertes, i com a mínim 
parlem amb ells. Per tant, el que li demane és que no ens amague informació, i no 
ens acostume a aquesta dinàmica, de reunir-nos per a no dir-nos res, i després 
guardar-ho per la ple, i després tirar-nos en cara coses que no podem dir si no 
sabem. Li ho demane per favor, Sra. alcaldessa.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Jo crec que la meua intervenció anterior és un poc que ve 

ratificada o contrastada per les intervencions que estem fent tots els grups. Està clar 
que Aigua Blanca IV els màxim perjudicats, tots ho sabem, i no cal repetir-ho tantes 
vegades, que són els propietaris, que es ha costat diners de la butxaca; i que a la fi 
hem de traure responsabilitats de qui les haja fetes, per suposat; però no seré jo qui 
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s’alce sent jutge de res. Hi ha uns tribunals, hem donat tots els passos, jo crec que 
tota la corporació per esclarir el tema, i quan les coses isquen, i els jutjats parlen serà 
el moment de donar nosaltres la nostra valoració; mentrestant anar traent coses amb 
comptagotes, bé; és positiu que s’alcen les mesures, molt positiu el que li he 
comentat abans, i sí que li demane en aqueix tema que siguem rigorosos; el tema 
d’Aigua Blanca IV nosaltres tenim les mans blanquíssimes, ja li ho podem dir; fins i 
tot hi ha una regidora de Projecte Oliva que es va quedar sola en una moció 
defensant els propietaris. Com alguns companys han dit, estem en el jutjat perquè 
hem volgut que a la fi el responsable màxim del que ha passat siga l’ajuntament, no 
els propietaris, perquè a la fi és el responsable; vulguem o no vulguem els 
propietaris no tenen la culpa de com s’ha executat l’obra; per tant ells són els qui no 
són responsables. Fora d’ahí haurem de buscar Midascon i l’ajuntament, i cadascú 
haurem d’assumir la nostra responsabilitat. Jo li demane que efectivament busquem 
solucions entre tots, que se’ns tinga, això sí que és cert, més informats dels passos 
que estan donant els advocats que paguem entre tot el poble, i j a li dic jo que 
Projecte Oliva vol esclarir fins a l’últim punt; d’això no li càpiga el menor dubte; 
nosaltres, l’ajuntament, els propietaris, l’Alcaldia, els grups de l’oposició, tots 
volem el mateix, que s’esclaresca. Però dit això també li dic, treballem com vosté 
diu que treballa, fem la feina, i la valoració sobre les sentències o les hipotètiques 
sentències, esperem-nos que es dicten per poder parlar.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que comencem ja avorrir a la gent en aqueix 

aspecte, perquè estem repetint ja més del mateix, tots els mateix. Les vegades que he 
parlat d’Aigua Blanca IV, tots els mesos sempre he dit el mateix, per tant, tornar a 
repetir el que acabe de dir és un poc el que he dit sempre. Jo crec que en aquest 
moment el que hauríem de fer és felicitar-nos tots, intentar buscar els recursos 
necessaris, acabar les obres, i que acabe el patiment d’aquestes persones. És que a la 
fi, tantes paraules no soluciona absolutament res, i per tant, efectivament, per això 
estan els jutges. Nosaltres no som jutges; els qui han de sentenciar, judicialment 
parlant, són els jutges, els qui tenen l’obligació de portar a cap les sentències, i de la 
forma més justa possible. Per tant, esperem. En tot allò que s’ha fet en Aigua Blanca 
IV, hi ha una responsabilitat patrimonial, en tot allò que s’haja fet malament? Doncs 
ja ho diran els jutges el que hagen de dir. En aquest moment estem, ja dic que 
hauríem de felicitar-nos tots, i anar tots de la mà, que espere que siga així, perquè 
s’acabe ja el patiment aquest. I no que sí tu, que si jo, que si l’altre, que si el de més 
enllà; i efectivament que tots tenim gana que s’acabe, i tots volem el mateix; però 
sembla ser que uns volen des del punt de vista amb les mans ben netes, 
efectivament, i els altres, estic parlant de la part política, el que volen és traure el 
rèdit polític el màxim possible, i això és el que em sembla que, efectivament com 
s’havia dit adés, s’està polititzant massa, més del compte, un tema que tots hem 
d’anar de la mà per acabat ja d’una vegada per totes, i més ara que s’ha desbloquejat 
la situació, que l’ajuntament pot fer ús d’aqueixos terrenys per acabar d’una vegada 
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per totes les obres. I això és l’important, i sembla ser que això queda en un segon pla 
i no és l’important; ací l’important és traure com més rèdit polític al tema, millor. I 
l’única cosa que estem fent és aprofundir en la ferida dels veïns, que són els qui 
estan pagant les conseqüències, i han pagat les conseqüències durant tot aquest 
temps; i això és el que em sembla greu, molt greu, i per tant jo ja he dit tot el que 
havia de dir, no ara, sempre he dit el que havia de dir, i per tant no puc dir més del 
que ja he dut perquè tornaria a redundar en le mateix; i crec que a estes altures ja ens 
estem fent pesats.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Molt bé, a mi m’agradaria esclarir certes coses que s’han dit en 

aquesta roda, en aquesta segona roda, i dir-li a la Sra. Morell que vosté, torne a 
repetir-li, no té gens clar allò de les tres sentències que ha guanyat l’ajuntament. I 
després, alguna cosa que m’ha sorprés, feina ben feta de l’advocada Emma Ramon? 
Sense cap solució durant tant d’any? Curiós. I després, una altra cosa molt curiós, 
què passa, la Sra. Emma Ramon encara continua donant-li a vosté les intervencions 
en el minut tal i qual perquè vosté les repetesca? Doncs quina alegria, es nota que la 
van contractar vostés; perquè vol que li diga una cosa, Sra. Morell, mire, és penós 
dir-ho però quan vam anar al despatx de la Sra. Emma Ramon, les mil i una traves 
per donar-nos la documentació; vam anar un dijous, perquè va i resulta que ella ens 
havia dit que ens setembre era la vista aquesta, pe`ro va i resulta que era mentida, 
que era el dia 18 de juny; i dijous anterior, perquè el dia 18 de juny era dilluns, vam 
anar a requerir-li la documentació, i es va fer boja, ella, la secretària i tota la gent 
que hi havia allí dins. Que no podien, que si açò, que si allò, que el de més enllà. 
Val? A dures penes ens va donar la documentació que feia falta per a dilluns, i era 
dijous. Però mire, gràcies a Déu teníem un dia pel mig, divendres, i l’advocada del 
despatx de Monforte, que de veritat jo pense que sí que s’ha de felicitar, sense fiar-
se de la documentació d’una companya, se’n va anar al jutjat a contrastar 
informació; a contrastar tota la documentació que tenia, i era penós vore-la, i la vista 
era dilluns. I això era divendres quan va al jutjat. Per tant, vostés deien tindre molta 
amistat, vostés feliciten-la, però jo ja li dic que una feina que no dóna el seu fruit, 
que no dóna solucions, per a mi és una feina mal feta; i està comprovat que ha sigut 
canviar de despatx d’advocades, igual el de Monforte com el de Juan Olabarrieta, 
compaginar-se, començar a esclarir coses, i li torne a repetir, se n’ha adonat que no 
era perquè havíem canviat de jutjat? I ahí li conteste jo a vosté sr. González, jo 
simplement li dic que el que vosté no pot pretendre és que jo, després de treballar 
vint-i-quatre hores en un dia, sega a fer-me una cervesa amb vosté, i li conte tot el 
que he fet; perquè vosté, que està alliberat i cobra igual que jo, vinga-se’n i estiga tot 
el dia al meu costat, i vaja on jo vaja, i se n’assabentarà, se n’assabentarà de tot; 
perquè mire el que li dir-li, és que va i resulta que a nosaltres també se’ns ocultava 
informació; perquè en un calaix trobem això, on la jutge Sonsoles en posa de full de 
julivert, com he dit abans; perquè vegen que és la mateixa jutge que després amb la 
feina ben feta de l’altre despatx, alça les mesures cautelars sobre aigua Blanca. I 
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mire, en un calaix trobem una cosa que deia “Bon dia César, et trasllade l’última 
notificació que m’ha remés el Jutjat del Mercantil, resolent el nostre recurs contra la 
mesura cautelar. Mantenen la mesura cautelar. Aprofite l’ocasió per informar-te que 
atesa la existència de la mesura cautelar, el jutjat ens ha avançat –això ho diu el dia 
4– la vista el dia 18 de juny d’enguany. Sense res més, rep una cordial salutació, 
César.” Aquest és un correu de la Sra. Emma Ramon, al secretari César, que apareix 
i el trobem en un calaix. Per tant, senyors, això és lamentable i patètic. I més 
lamentable encara que la Sra. Emma Ramon, no informe com cal; perquè està 
cobrant d’aquest ajuntament, i molt ben cobrat. Que la feliciten, doncs la veritat és 
que no sé per què. I que s’alegren; s’alegren? De veritat, s’alegren? Ui, si va i 
resulta que el Partit Socialista ens ha portat al jutjat a tots, de forma particular. Ens 
ha portat a tots. I jo li torne a dir, a vosté, Sr. González, li torne a repetir que 
m’alegra, perquè vosté em diu que resulta que em segueix en premsa, ràdio, i 
televisió. De veritat, és que jo no sé com de famosa m’he convertit, o el seguiment, 
o l’obsessió que té vosté en mi; deu ser això, però ja li dic, si jo no oculte res, Sr. 
González, el que no puc és seure a fer-me una cervesa amb vosté per contar-li el que 
faig, perquè no li ho conte ni al meu home, perquè no tinc temps; perquè estic 
esgotada de parlar. Perquè n’hi ha qui ací arriba a bona hora i se’n va a molt bona 
hora a dinar, senyors. Jo hui encara no he abandonat aquest ajuntament des d’aquest 
matí; encara no l’hem abandonat. Perquè no tenim prou hores, perquè vostés no 
ajuden, perquè vostés no recolzen, perquè vostés ens critiquen, perquè no ens deixen 
fer feina, que és l’única cosa que demanem. Deixe’ns fer feina, per favor. No ens 
obstaculitzen; i si volen saber, torne a repetir per la que ja fa mil vegades, com estan 
alliberats, vinguen al costat nostre. Vinguen, que vostés no entenen perquè no ho 
han fet mai, quan governaven portaven una regidoria; ací, els regidors de l’equip de 
govern del Partit Popular, qui menys en porta en porta tres, jo inclosa. Vostés ací, 
segons ha dit gent que també estava de regidor, apareixien quan apareixien; 
passejaven prou, i això és el que feien; perquè amb les bosses plenes de la botiga 
arribaven. Per tant, que sàpiguen que no obstaculitzem. Per tant, agarren vostés i 
posen-se al nostre costat, i treballen. És l’única cosa que els demanem. Som uns 
empleats del poble; jo sóc una empleada del poble, i em guanye el que em paguen. 
Per tant, si el poble vol mantindre a qui no treballe, decisió del poble, però pense 
que això no és just. I res més. Passem al punt; sr. Salazar, vosté està hui molt 
gracioset, no sé què li passa. Sr. Salazar, sap que tenim un ROFRJEL que s’ha de 
respectar? Ho sap? És l’article 94. Hem acabat el segon torn d’intervencions. Si 
vosté se sent al·ludit, o qualsevol altre, jo li torne a donar la paraula; però Sr. 
Salazar, perdone, ha demanat abans no sé si la Sra. Morfell, o el sr. González, si no 
li la volen deixar. Però per favor, respecte; que li torne a dir, de veritat li agraïm 
molt que ens alegre l’estada en el ple, però ja està bé; tela ja. Sembla mentida aqueix 
bagatge de regidor de tants anys, que encara no ho haja aprés. Va, per al·lusions, 
Sra. Morell. ” 
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� Sra. Morell Gómez: “Vosté, li preocupa que nosaltres tinguem la transcripció, i la 
documentació? Li preocupa? No. Li he comentat abans que la data és de febrer de 
2010. Jo crec que governàvem, i per tant no és rar que nosaltres tinguem la 
informació; no sé, potser li moleste, però crec que si nosaltres governàvem hem de 
tindre la documentació. Una altra cosa; vosté té vici de llegir els correus privats; ara 
ha llegut el del secretari, Sr. César; una altra vegada va llegir un correu privat meu 
en una sessió plenària, sense tindre la meua autorització. Parla de respecte? Parla de 
lamentable i patètic? Lamentable i patètic és parlar d’una persona que no es pot 
defensar ací com és la Sra. Emma Ramon. El Partit Socialista sí que ha portat al 
jutjat una decisió d’aquest plenari, és un suplement de crèdits; però és per una raó, 
és perquè era il·legal, perquè tant la interventora en el seu informe, com el TAG 
d’Urbanisme, deien que era il·legal; i no sé si a vosté li pot agradar que anem al 
jutjat, o no li pot agradar que anem al jutjat, però home, representem un grup polític, 
i ací no anem a consentir prevaricacions, i això era una prevaricació. Per tant crec 
que és legítim que el Grup Socialista vaja al jutjat a defensar els interessos, i li torne 
a dir, perquè abans no ho ha entés molt bé, dels interessos dels ciutadans de la nostra 
ciutat. Una altra cosa que em sembla que és, i per acabar perquè crec que el Sr. 
Salazar té raó, està allargant-se massa; jo només vull convidar a una reflexió; hem 
parlat si qui ha portat més granet d’arena, si han sigut els advocats, si ha sigut 
l’última, si ha sigut l’Alcaldia, si ha sigut el grup anterior, qui ha sigut. Jo només 
llance una reflexió; podria ser que si hem guanyat és perquè tenim raó; simplement 
perquè estàvem defensant el que era just. Ací no s’ha parlat d’això; parlem de 
persones; però m’agradaria, hem guanyat, però al cap i a la fi teníem raó, i el jutjat 
ha reconegut simplement un sentiment de justícia, independentment; ja he dit en la 
meua primera intervenció tots els actor que han participat, absolutament tots els qui 
han participat en això, han aportat el seu granet d’arena. Clar que sí, Sra. alcaldessa, 
vosté també ha aportat el seu granet d’arena, no ho pose en dubte, i Emma Ramon, i 
l’última advocada que vosté va contractar en deu dies; que no dubte que en deu dies 
s’haja llegit la documentació, i fins i tot que la puga subratllar; si es que té raó, és 
veritat, alguna cosa haurà aportat. Per tant, jo crec que al cap i a la fi si hem guanyat 
és perquè teníem raó, i era un sentiment de justícia.”  

 
� Sr. González Martínez: “Intentaré ser breu, Sra. alcaldessa, perquè la veritat és que 

després d’escoltar la deriva amb la qual vosté s’ha dirigit cap a aquest regidor, no 
tenia ni gana de contestar-li; però bé, ha fet algunes al·lusions. Jo no la seguesc a 
vosté, sembla que vosté em segueix a mi que sap quan vaig a comprar, quan no, 
quan vaig a dinar, quan torne; o això es desprenia de la seua intervenció. Ja li he 
repetit adés que tinc la consciència molt tranquil·la del temps que li dedique als 
ciutadans d’Oliva, quan he sigut govern i quan he estat a l’oposició; i sempre que 
algun dels regidors del seu equip de govern m’han requerit, m’han tingut, sempre. I 
no gire vosté les coses. Vosté acostuma molt a girar les coses, i a contestar i anar-
se’n per peteneres, i contestar el que li ve en gana. Jo he sigut molt clar en la meua 
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intervenció. A més acostume a ser concís. Li he dit, vosté ens reuneix per explicar-
nos, per explicar-nos tampoc, per a donar-nos la sentència, i tota la informació que 
ens està donant ara, quan li preguntem vosté no ens la dóna, i se la reserva per al 
plenari; i vosté la pot repetir en el plenari les vegades que vulga, però quan li 
preguntem, vosté no ens dóna aqueixa informació; i això és un fet. Igual que és un 
fet que vosté ens va dir que ens reuniria a tots, que ens donaria els informes i ens 
informaria a tots, i vosté no ho ha fet; i això és un altre fet també. I això és el que li 
demane que canvie en la seua forma de fer la política i de tractar, com a mínim a 
aquest grup polític.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Jo no em sent al·ludit, perquè Projecte Oliva dos regidors no 

estan alliberats cap dels dors. Li podem dir que a pesar de no cobrar fem tot l’esforç 
possible per treballar per l’ajuntament i pel poble.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo li he de dir també que si vostés tenen tres regidories 

cadascú és perquè ha volgut; no ha donat participació als altres grups de l’oposició. 
Ens vam brindar, sí; Projecte Oliva i Gent d’Oliva es van brindar a col·laborar amb 
el govern. Vosté després de dir un munt de mentides en la premsa, que ens havia 
donat participació, doncs no és així; en cap moment ens han donat la participació, i 
vostés han volgut carregar-se amb no sé quantes regidories, perquè han volgut, no 
perquè no han tingut la possibilitat de cedir delegacions a altres regidors que estan 
ací presents. Per tant, això és culpa seua, no és culpa dels qui estem ací. I si sóc 
graciós, o deixe de ser-ho, la veritat és que després d’escoltar-la a vosté un no pot 
deixar de riure’s, i jo de bona veritat i amb tot el respecte del món a les persones que 
hi ha ací en el ple, i a aquesta institució, em sap molt greu que hàgem de viure 
aquesta experiència que estem vivint amb vosté. De bona veritat; i no ho dic amb 
ànim de faltar-li al respecte, de bona veritat. I li dic una altra cosa, abans de polític 
jo sóc persona; porte vuit o nou anys de regidor, però jo sóc persona abans que 
polític; i això ni ho posa el ROFRJEL, ni cap llei, ni res; i l’educació tampoc ho arca 
ahí. Per tant vosté l’única cosa que fa és faltar el respecte a les persones que estan 
ací; ací els qui estem asseguts ací de mala manera. I acabe dient-li, en l’aspecte que 
vosté treballa tant i si tal i qual, hi ha una dita que diu “dis-me de què presumeixes i 
et diré què et falta.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Perfecte. Anem a vore per on comence, que ací n’hi ha tant; a 

vore, vosté Sra. Ana Morell abans diu que no era jutge, i ara jutja; i diu que 
nosaltres estàvem prevaricant, i per això ens porta al jutjat; ui, sí que és jutge, Sra. 
Morell, jo pensava que vosté era química, d’un àcid i una base, sal més aigua; i ara 
resulta que és jutge. Vosté per què no s’espera, com ha dit abans, a la sentència? Per 
què ara ens jutja i diu que estem prevaricant? És molt curiós. De veritat és que em 
clama l’atenció per la seua part. Vaja, vosté acaba de dir que nosaltres hem 
prevaricat. I que no és jutge, i després sí que jutja; molt bé. Primer. Segon, a mi no 
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m’importa que vosté tinga documentació, faltaria més; ni informació de la Sra. 
Emma Ramon, si era la seua advocada. Perquè vol que li diga una cosa, la Sra. 
advocada pagada per aquest ajuntament, en un any que fa que estic d’alcaldessa no 
va consentir vindre, només que quan va vore la cosa malament i la vam sol·licitar 
perquè vinguera, juntament amb el despatx de Juan Olabarrieta. No va consentir. No 
volia vindre. A mi no m’estranya que donara la documentació a vostés, i que 
continue donant-los-la, i que continue fent-los informes, i continue fent-los decrets, 
el que a vostés els faça falta; bé decrets no cal que ens els faça que ara els faig jo, i 
jo sí que sé fer-los. Val? I a vore, jo li dic una cosa, vosté lloe tot el que vulga a la 
Sra. Emma Ramon, però jo d’ella només he de dir que no ha sabut defensar. L’única 
cosa que ha sabut fer és obstruir. I tinc tot el dret de parlar d’aqueixa senyora perquè 
és una empleada d’aquesta casa, que per això ens ha costat una pasta exagerada, 
exageradíssima. I jo, el que li he dit a vosté, d’aquest correu, jo no sóc hàquer, jo no 
sé escodrinyar dins d’un ordinador, jo no sé traure correus electrònics d’una 
ordinador que no és meu. Jo no domine com altres els ordinadors dels altres per 
control remot; jo no sé fer-ho. Jo no sé fer-ho senyora, però vull dir-li una cosa, el 
correu que vosté diu que jo ací no vaig llegir, per respecte, perquè respecte més que 
vosté, a mi me’l van enviar. Si vosté després li fot que el llija una persona que a 
vosté no li interessa que el llija, dient-me els improperis que em deia en aqueixos 
dos correus electrònics, cure’s un poc en salut Sra. Morell, i a vore a qui li l’envia 
que després el pot tornar a reenviar. Perquè de fet vosté el va reenviar a tots els del 
seu grup, el Grup Socialista; i algú del Grup Socialista, que li va sentar molt mal la 
forma de parlar i de dir, me’l va reenviar a mi. Imagine’s, i jo no li he escodrinyat 
res al Sr. César Narbón, ho tenia en un calaix. Però és que no ha calgut. És que ha 
aparegut per ahí. Jo no he tret res del Sr. César Narbón del seu ordinador, perquè li 
torne a repetir, del seu correu de secretaria, perquè ni el tinc ni m’interessa, ni tinc 
temps, ni és la meua feina; d’acord? No és la meua feina. I li dic, que jo admire a qui 
defensa, a qui dóna solucions; i les solucions no ens les ha donades la Sra. Emma 
Ramon. Ha obstaculitzat, ha impedit, i així com m’acusen que als cinc dies la lleve i 
pose un altre despatx, senyors, tant de bo l’haguera pogut posar molt abans, perquè 
està clar que no ha sabut defensar res, i les proves les tenim ahí. Solucions cap. 
Obstaculitzacions moltes. Arxiu dels expedients dues vegades. Vol més? Si vol més, 
a la millor pregunte als propietaris que saben més, que jo estic posant-me al dia ara; 
vostés ja tenen experiència. I a vore, Sr. González, el que li toca a vosté. Jo no sóc 
qui diu que vosté em segueix, ho ha dit vosté, que jo he dit en la tele, he dit en la 
ràdio, etc. ho ha dit vosté; per tant això significa que em segueix. Sí o no? Que es 
diferent a que l’assetge; jo no l’assetge, no tinc temps. Però vosté ha dit qeu no em 
segueix, i abans ha dit que ho he dit en la tele, que ho he dit en la ràdio, que he dit 
no sé què. Mire, vol que li diga una cosa, el dia que jo els vaig reunir per donar-los 
l’acte i la sentència, això no ho teníem; si s’ho vol creure, s’ho creu; perquè jo sé 
que vosté passa molt, ja ho va dir en l’anterior plenari i consta en acta, del que jo 
opine. Vosté li fa igual el que jo opine. Però li conteste. No ho teníem; perquè si la 
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Sra. Emma Ramon haguera sigut professional, una vegada demanada el dia 1, 
demanar-li l’altre despatx la venia, li l’hauria d’haver donada això inclós. I no li ho 
dóna. No li diu que era el dia 18; quan ho diu? Ho diu dijous, divendres, dissabte, 
diumenge, i dilluns; quatre dies abans. La Sra. del despatx de Monforte, l’advocada, 
no va tindre deu dies, com ha dit abans la Sra. Ana Morell. En va tindre quatre, amb 
un cap de setmana per davant, havent d’anar divendres al jutjat, perquè la Sra. 
Emma Ramon no li havia donat tota la documentació. I vaig a dir-li més. Ens diu, 
vingueu divendres per la documentació, i li diem que anirem dilluns o dimarts; 
perfecte. Apareixem dimecres i ens en tornem amb les mans llavades, perquè la Sra. 
Emma Ramon ha d’extraure documentació dels expedients, i perquè l’hauríem 
d’haver avisada, i perquè ens posa condicions. Vostés saben senyors de qui és la 
documentació que la Sra. Emma Ramon s’aferra a ella com una llepassa i que no vol 
soltar? És d’aquest ajuntament. És del client, és de qui paga. I ella no pot dir-me a 
mi que bé, que ja vorem, que m’ho emporte, a vore si ho tinc dos dies i que després 
li ho torne. Perdona. M’ho emporte i no t’ho torne. I punt. Que aqueixa 
documentació és de tots els ciutadans d’Oliva, que l’ha pagada l’Ajuntament 
d’Oliva; els diners de l’ajuntament són dels ciutadans. I si parlar que em té molt de 
respecte, Sr. Salazar, jo torne a dir-li que els qualificatius que acaba de fer en les 
intervencions anteriors, pense que es contradeix; bé, de totes formes jo no entre ni 
ix. Tots sabem on anem i d’on venim, i sense més. Per tant, jo pense –no se li grava 
el que diu Sr. Salazar; no se li grava, demane la paraula si vol, si se sent al·ludit– per 
tant pense que és el moment de passar al següent punt.” 

 
 
 
DOTZE. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT DEL 
MERCANTIL NÚM. 2 DE VALÈNCIA, EN EL INCIDENT CONCURSAL 
COMÚ NÚM. 1145/2009, PROMOGUT A INSTÀNCIES DE MIDASCÓN SL I 
ADMÓ. CONCURSAL.  
 
 
S’informa de la Sentència núm. 000220/2012, del Jutjat del Mercantil de València en 
l’incident concursal comú 001145/2009, que declara la falta de competència del Jutjat 
del Mercantil per al coneixement de la demanda plantejada per la procuradora Sra. 
Herrero Gil en nom i representació de MIDASCON SL, contra l’Ajuntament d’Oliva i 
Administració Concursal D. Leopoldo E. López Mañez. 
 
Assabentada la corporació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica: 
 
� Sra. alcaldessa: “Per la meua part dir que han vist la diferència de qui és el 

demandat i qui és el demandant; i de forma curiosa, sentència ferma. Midascon és la 
primera vegada que no s’oposa. Supose que ho entenen. Per la nostra part res més.” 
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TRETZE. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA 
 
El Sr. secretari accidental dóna compte dels decrets de l’Alcaldia des del núm. 1765 fins 
el núm. 2131, l’extracte dels quals és com tot seguit s’indica: 
 
� Decret núm. 1765 Concessió de llicència ambiental a CRISTINA LLORCA SAVALL, 

EXP. LA291/2007 

� Decret núm. 1766 Aprovació de la nòmina del personal al servei de l'Ajuntament 
corresponent al mes de maig 2012 

� Decret núm. 1767 Aprovació de la despesa corresponent a factures de TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU per import de 1.370,34€ 

� Decret núm. 1768 Aprovació de la despesa corresponent a factures de GALP ENERGIA 
ESPAÑA SAU per import de 6.502,86€ 

� Decret núm. 1769 Declaració de desistiment en sol·licitud de llicència municipal ambiental 
per a l'activitat de carnisseria i venda de productes alimentaris 

� Decret núm. 1770 Desestimació de petició de devolució de taxa abonada per prestació de 
serveis de poliesportiu, curs de zumba a CHRISTINE HEATHER 

� Decret núm. 1771 Concessió de fraccionament de deute per taxa OVP mercat dels 
divendres 2011, lloc núm.87 a ENRIQUETA BARRULL LARROSA 

� Decret núm. 1772 Desestimació de devolució a FRANCISCA GILABERT GARCIA taxa 
per concurrència a proves selectives d'una plaça de netejadora i ajudant de cuina 

� Decret núm. 1773 Aprovació de la certificació núm. 20 a TORRESCAMARA Y CIA DE 
OBRAS S.A I ESTUDIOS DE LA RESTAURACION SL per rehabilitació i adequació del 
Centre Olivense. Casa de la cultura 

� Decret núm. 1774 Iniciació de l'expedient núm. G/06/2012 de modificació de pressupost 
per generació de crèdits per ingressos 

� Decret núm. 1775 Aprovació de l'exp. G/06/2012 de modificació del pressupost per 
generació de crèdits 

� Decret núm. 1776 Anul·lació de l'expedient de modificació de crèdits G/03/2012 per 
imprort13.036,12€ 

� Decret núm. 1777 Aprovació de l’expedient núm. T/05/2012 de modificacions de crèdit 
mitjançant transferències d'unes aplicacions pressupostàries a altres. 

� Decret núm. 1778 Desestimació de la petició de fraccionament de taxa de llicència 
d'activitat a ANICA BUTURUGA 

� Decret núm. 1779 Concessió de llicencia de gual a KIKOTUR SL Exp. 073/2012 

� Decret núm. 1780 Aprovació de SUCESORES DE PASCUAL BOLINCHES SL la 
compensació del cànon per la concessió administrativa per al subministrament d'aigua 
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potable en el casc urbà d'oliva i Taxa per prestació de servei de clavegueram 

� Decret núm. 1781 Requeriment a JEAN MICHEl CANESCHI sol·licitud de canvi de 
titularitat de llicència d'obertura de PIZZA STOP 

� Decret núm. 1782 Requeriment a FRANCISCO ANTONIO MALONDA PEIRO en 
representació de KING REGAL SA iniciació de tràmit per a la legalització de l'activitat 

� Decret núm. 1783 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en el QUIOSCO PEPE a MARIA BENAVENT BENITO 

� Decret núm. 1784 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en el IRI EL ROIG a IRINEO BLASCO LAZARO 

� Decret núm. 1785 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en el BAR ROCIAL a SEBASTIAN CAMPOS RODIRGUEZ 

� Decret núm. 1786 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en EL GALANO a ENCARNA CISCAR NALDA 

� Decret núm. 1787 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en el BAR TIO PEP a TIO PEP SC 

� Decret núm. 1788 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en el BAR L'ALBARGINA a JOSE VICENTE CABRERA MORLL 

� Decret núm. 1789 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en LA GRANVIA a JUAN VICENTE LORENTE SANCHIS6 

� Decret núm. 1790 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en EL MAMBYS a JOSE MIGUEL MENA ROIG 

� Decret núm. 1791 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en el BAR FORQUETES a JUAN VICENTE MAS LLOPIS 

� Decret núm. 1792 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en el NOU FASE a ENRIQUE CLIMENT BONET 

� Decret núm. 1793 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en el BAR EVARISTO a IVAN PIERA RUIZ 

� Decret núm. 1794 Reconeixement de la pròrroga per al 2012 autorització de OVP terrassa 
en el BAR NOU EUROPA a INMACULADA SORIA CALATAYUD 

� Decret núm. 1795 Concessió d'autorització a MARCELINO CAÑAMAS AUNION 
ocupació de la via en Plaça Ganguis en Supermercado Gama 

� Decret núm. 1796 Aprovació del compte justificatiu d’ANDRES SANCHEZ GAMEZ per 
import de 65,25€ 

� Decret núm. 1797 Denegació de llicencia de gual en c/Cotlliure 7 ANTONIO PEREZ 
VICENTE 

� Decret núm. 1798 Prendre raó de la cessió de crèdit de DECOVIAL SL a CAJA RURAL 
DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA CARCAIXENT 

� Decret núm. 1799 Autorització d'exhumació de cadàver a MARIA DESAMPARADOS 
GIRAU DEVESA 

� Decret núm. 1800 Acord d'obertura de llibretes d'estalvi/imposició a termini fix en la CAM 
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i en EL BANCO DE VALENCIA. Rendibilització Puntes de Tresoreria 

� Decret núm. 1801 Aprovació del document de pagament de L’AGENCIA TRIBUTÀRIA, 
DELEGACIÓ ESPECIAL DE VALENCIA, MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA Nº 
G4613312000291 

� Decret núm. 1802 Realització de controls preventius d'alcoholèmia el dia 2 i 3 de juny. 

� Decret núm. 1803 Adjudicar el contracte menor de prestació de serveis de instal·lació de 
equip de so i altres per al IV CONCURS DE KAROKE OLIVA 2012 a D. JOSE ORTEGA 
PARREÑO. 

� Decret núm. 1804 Aprovar el Projecte-Memòria de l'obra denomina "Treballs de neteja i 
restauració de llits i sèquies l Municipi d'Oliva 2012. 

� Decret núm. 1805 Aprovar el Projecte-Memòria de l'obra denominada: "Treballs de neteja i 
restauració de llits i sèquies al Municipi d'Oliva, Fase II. 

� Decret núm. 1806 Aprovar el Projecte-Memòria de l'obra denomina "Treballs de neteja i 
restauració de llits i sèquies al Municipi d'Oliva, Fase III. 

� Decret núm. 1807 Delegar atribucions d'Alcaldia al Sr. VICENT FERMIN MORERA 
ROMAGUERA, del 1 al 5 de juny de 2012. 

� Decret núm. 1808 Ordenar l'inici de l'expedient administratiu per a la contractació dels 
serveis de docència de diferents cursos esportius municipals. 

� Decret núm. 1809 Desestimació de les al·legacions presentades e imposició de multes a 
VICENTE MIGUEL MARTINEZ MIÑANA I RELACIO 

� Decret núm. 1810 Concedir a CDAD PROPIETARIOS ILLA DE MALTA llicència 
urbanística per a la realització d'obres en C/ Illa de Malta, 4. 

� Decret núm. 1811 Donar de baixa del Padró Municipal d'Habitants a D. STOIL KOTSEV 
CHEPARSKI i altres. 

� Decret núm. 1812 Aprovar la relació número 28/2012 R de factures per import de 
83.479,63 euros. 

� Decret núm. 1813 Autoritzar a l'Associació d'Empresaris d'Hosteleria GASTROLIVA a 
l'organització i gestió d'una sèrie d'actes relacionats amb la V Mostra de Gastronomia 2012, 
des del divendres 15 de juny fins al diumenge 17 de juny. 

� Decret núm. 1814 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de D. JOSE 
MARTINEZ CONTRERAS. 

� Decret núm. 1815 Donar de baixa els rebuts de l'IBI de C/ Roger de Lauria, 24 i altres. 

� Decret núm. 1816 Procedir a la baixa dels rebuts de BOIS PIA VOUX i altres. 

� Decret núm. 1817 Aprovar la baixa en comptes de valors de MARIA ALEMANY GOSP i 
altres. 

� Decret núm. 1818 Ordenar l'inici de l'expedient administratiu per a la contractació dels 
serveis de projecció cinematogràfica al TEATRE OLIMPIA DE OLIVA. 

� Decret núm. 1819 Declarar el vehicle amb matrícula C6163BSG propietat de Dª 
PATRICIA BALCAZAR GOMEZ residu urbà. 

� Decret núm. 1820 Desestimar la petició formulada per Dª KARINA MASQUEFA 
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HERRAIZ per la que sol·licita la devolució de l'import abonat per curs de "Pilates". 

� Decret núm. 1821 Desestimar la petició formulada per Dª BEATRIZ MASQUEFA 
HERRAIZ per la que sol·licita la devolució de l'import abonat en concepte de "Curs de 
Pilates". 

� Decret núm. 1822 Desestimar la petició formulada per D. JASSON ALEJANDRO 
CASSERA per la que sol·licita la devolució de part de la taxa abonada en excés per error en 
la prestació de serveis públics de Poliesportiu. 

� Decret núm. 1823 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de Dª 
ISABEL MARIN MARIN. 

� Decret núm. 1824 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de D. VICENTE 
GONZALEZ VILA. 

� Decret núm. 1825 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de D. DIETER 
DREISKY MANFRED. 

� Decret núm. 1826 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de D. BOUALEM 
BOUKRAIDI. 

� Decret núm. 1827 Aprovar la baixa en comptes de valors incobrables de D. JUAN CANET 
CID. 

� Decret núm. 1828 Imposició sanció tributària a AIGO CLARA SL UNIPERSONAL. 

� Decret núm. 1829 Imposició sanció tributària a D. ABDELALI BOUGHAFOUR. 

� Decret núm. 1830 Imposició sanció tributària a D. ABDELALI BOUGHAFOUR. 

� Decret núm. 1831 Procedir a l'arxiu de l'expedient de comprovació limitada de CAIXA 
D'ESTALVIS DE CATALUNYA. 

� Decret núm. 1832 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de D. BERNARDO PLATA TORRES. 

� Decret núm. 1833 Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana de Dª NATHALIE PONS. 

� Decret núm. 1834 Imposició de sanció tributària a D. JUAN JOSE GONZALEZ MARI. 

� Decret núm. 1835 Imposició de sanció tributària D. JUAN JOSE GONZALEZ MARI. 

� Decret núm. 1836 Autoritzar l'inici del procediment sancionador als subjectes passius D. 
RODOLFO AZNAR BOTELLA i altres. 

� Decret núm. 1837 Iniciar les actuacions de comprovació limitada de D. FELICSE 
ALEXANDRU i altres. 

� Decret núm. 1838 Autoritzar la instal·lació de l'activitat de Associació Deportiva 
Ambiental CA 011/2012. 

� Decret núm. 1839 Autoritzar la instal·lació de l'activitat de Roba infantil de Dª ROSANA 
RONDA ROSELLO. 

� Decret núm. 1840 Autoritzar la instal·lació de l'activitat de DIEZ MARQUES SL. 

� Decret núm. 1841 Autoritzar la instal·lació de l'activitat de TRANSOLIVA 2011 SL. 

� Decret núm. 1842 Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d'obertura i funcionament 
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de Café Bar Nou Europa de Dª ISABEL TORRES NUÑEZ. 

� Decret núm. 1843 Autoritzar el canvi de titularitat de la Llicència d'Obertura LC038/2012 
de CALATAYUD Y ALCARAZ SL. 

� Decret núm. 1844 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a D. JUAN MILLET FUSTER. 

� Decret núm. 1845 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a LLACER Y NAVARRO SL. 

� Decret núm. 1846 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a D. FERNANDO GONZALEZ MANSO. 

� Decret núm. 1847 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a D. ALFONSO SORIA MAÑO. 

� Decret núm. 1848 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a Dª JOSEFA DALMAU CASELLES. 

� Decret núm. 1849 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a D. RAMON GALLEGO GIGANTE. 

� Decret núm. 1850 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a D. MIGUEL SALVADOR LLIDO TOMAS. 

� Decret núm. 1851 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a D. VICENTE PERICAS COTS Y Dª ROSA M PASTOR MORERA. 

� Decret núm. 1852 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a Dª ROSA MARIA SOLERA MONCHO. 

� Decret núm. 1853 Revocar i deixar sense efecte el D.A. 1390/12 que resol l'expedient 
sancionador per infracció urbanística 166/09 de D. JAVIER MARTINEZ LLORET. 

� Decret núm. 1854 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a D. FRANCISCO MIÑANA SABATER. 

� Decret núm. 1855 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
a Dª DOLORES LAZARO MANZANEDA. 

� Decret núm. 1856 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Sancionador 122/2010 a nom de D. SALVADOR JUST SALORT. 

� Decret núm. 1857 Estimar el Recurs de Reposició interposat per D. DANIEL DIAZ 
GARCIA contra el D.A. 565/11. 

� Decret núm. 1858 Delegar en D. VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA, segon 
Tinent d'Alcalde, l'exercici de les atribucions de l'Alcalde segons la legislació vigent, des 
del dia 6 al 7 de juny de 2012. 

� Decret núm. 1859 Concedir Tràmit d'Audiència en expedient de disciplina urbanística 
70/06 de D. SALVADOR PALOMARES AZNAR. 

� Decret núm. 1860 Concedir Tràmit d'Audiència en expedient de disciplina urbanística 
67/11 de D. SERGIO FERNANDEZ SOLIS. 

� Decret núm. 1861 Desestimar el Recurs de Reposició interposat contra D.A. 821/12 de D. 
NICOLAS ANTHONY EDWARDS. 
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� Decret núm. 1862 Estimar, en part, el Recurs de Reposició interposat per D. JUAN DE LA 
FE GARCIA contra D.A. 1001/12. 

� Decret núm. 1863 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient Ordre d'Execució 53/11 a 
nom de LA DORADA SL. 

� Decret núm. 1864 Concedir a D. VICENTE SABATER FELIU tràmit d'audiència en exp. 
36/2011. 

� Decret núm. 1865 Concedir Tràmit d'Audiència en expedient de disciplina urbanística 
114/09 de D. JOSE PASTOR SISCAR. 

� Decret núm. 1866 Declarar el vehicle de D. ISAIAS PEREZ DIAZ abandonat en la via 
pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1867 Declarar el vehicle de TURISJAVEA SL abandonat en la via pública i 
procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1868 Declarar el vehicle de D. MIGUEL LLORCA GARCIA abandonat en la 
via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1869 Declarar el vehicle de D. SCHEMETZER MARKUS TOBIAS 
abandonat en la via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1870 Declarar el vehicle de D. BERCHIN IOAN MIHAI abandonat en la via 
pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1871 Declarar el vehicle de D. FRANCISCO ASCO SANLEON abandonat en 
la via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1872 Declarar el vehicle de D. VOLKER HEDENUS DIRK abandonat en la 
via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1873 Declarar el vehicle de D. SLEVIN JOHN PATRICK abandonat en la via 
pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1874 Declarar el vehicle de D. TRAORE MORIBA abandonat en la via 
pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1875 Declarar el vehicle de D. EL KHARFAQUI EL HASAN abandonat en 
la via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1876 Declarar el vehicle de D. EL SOLIZ SORUCO SAUL abandonat en la 
via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1877 Declarar el vehicle de D. FRANCISCO ANTONIO MALONDA 
GIRAU abandonat en la via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1878 Declarar el vehicle de D. VIRGILI SAVALL ALEJANDRA abandonat 
en la via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1879 Declarar el vehicle de D. HOLDEN DAVID FREDERICK abandonat en 
la via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1880 Declarar el vehicle de D.COSTEL BUJOR abandonat en la via pública i 
procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1881 Declarar el vehicle de D. MAJID ALI abandonat en la via pública i 
procedir a la seua destrucció. 
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� Decret núm. 1882 Declarar el vehicle de D. GONZALO MONCHO RODRIGUEZ 
abandonat en la via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1883 Declarar el vehicle de D. HOLDING CATHERINE abandonat en la via 
pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1884 Declarar el vehicle de D. M ANGELES BAUSAN TORRES abandonat 
en la via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1885 Declarar el vehicle de ASESORIA ASTIC GANDIA SL. abandonat en 
la via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1886 Aprovar el comte justificatiu presentat per la Sra. Alcaldessa Dª MARIA 
CONSUELO ESCRIVÀ HERRÁIZ acreditat pels justificants de la despesa. 

� Decret núm. 1887 Incoar els tràmits pertinents per a l'adscripció del Sr. JOSE RAMON 
ALEMANY SALORT a les feines de segona activitat dins del cos de la Policia Local, si el 
seu estat de salut ho requereix. 

� Decret núm. 1888 Acceptar la renúncia del Sr. CESAR A. NARBON CLAVERO, al lloc 
de secretari de l'Ajuntament d’Oliva, en règim de Comissió de Serveis- 

� Decret núm. 1889 Nomenament com a Secretari Accidental durant el dies 07/06/2012 fins 
el dia 08/06/2012 D. JOSE-SEBASTIAN ESTELA CLIMENT 

� Decret núm. 1890 Aprovació de l'expedició del manament a justificar de SALVADOR 
ESCRIVA TORMO per un import de 854,13€ corresponent a pòlissa d'assegurança pel 
concert de MALDITA NEREA 

� Decret núm. 1891 Aprovar el Calendari de Fases del procediment de Concurs en 
l'Adjudicació de les Instal·lacions Temporals de 2012. 

� Decret núm. 1892 Aprovar la liquidació i ordenar el pagament als membres del Tribunal de 
les proves selectives per a la provisió en propietat de 3 places de Peons. 

� Decret núm. 1893 Declarar el vehicle de D. KOSTADINOV PLAMEN PETROV 
abandonat en la via pública i procedir a la seua destrucció. 

� Decret núm. 1894 Atorgar la defensa en el procediment de Mesures cautelars coetània 
1155/2009 interposat per MIDASCON SL i ADM. CONCURSAL 1364/08, als lletrats D. 
JOSE DOMINGO MONFORTE, D. VICENTE SOLER MONFORTE i Dª EVA Mª DE 
HARO GARCIA i Dª M. MERCEDES SOLER MONFORTE. 

� Decret núm. 1895 Atorgar la defensa en el procediment de Incident Concursal 1145/2009 
interposat per MIDASCON SL i ADM. CONCURSAL 1364/08, als lletrats D. JOSE 
DOMINGO MONFORTE, D. VICENTE SOLER MONFORTE i Dª EVA Mª DE HARO 
GARCIA i Dª M. MERCEDES SOLER MONFORTE. 

� Decret núm. 1896 Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al 
procediment selectiu per a la formació de la borsa d'educadora de carrer 

� Decret núm. 1897 Aprovació de la prolongació de l'horari d'obertura de locals 

� Decret núm. 1898 Suspensió del procediment de licitació per a la contractació de les obres 
d'Urbanització de la Unitat d'Actuació núm. 11-Àrea Poble-Oliva 

� Decret núm. 1899 Reconeixement de un nou trienni a Mª CONSUELO LLORCA 
GARCIA amb efectes 1de juny2012 
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� Decret núm. 1900 Reconeixement de un nou trienni a JOANNA JACK amb efectes 1de 
juny2012 

� Decret núm. 1901 Reconeixement de un nou trienni a MATEOS APARICI MARTNEZ, 
DONATO amb efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1902 Reconeixement de un nou trienni a ARCOS VINUESA ROSARIO amb 
efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1903 Reconeixement de un nou trienni a ESCRIVA COTS, ANTONIO amb 
efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1904 Reconeixement de un nou trienni a ARANDA MALONDA MARIA 
FERNANDA amb efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1905 Reconeixement de un nou trienni a SALABERT NADAL,Mº 
ANGELES amb efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1906 Reconeixement de un nou trienni a MAS PIZARRO, Mª ROSA amb 
efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1907 Reconeixement de un nou trienni a MAURI CASTELLO, MONICA 
amb efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1908 Reconeixement de un nou trienni a MOLL ENGUIX, JOSEFA amb 
efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1909 Reconeixement de un nou trienni a SANCHIS BALAGUER, LAURA 
amb efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1910 Reconeixement de un nou trienni a VILAPLANA GUIJARRO, 
ADELINA amb efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1911 Reconeixement de un nou trienni a VICENS CALDERON, OLGA amb 
efectes 1de juny2 012 

� Decret núm. 1912 Reconeixement de un nou trienni a ANCIO UBER, RAFAEL amb 
efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1913 Reconeixement de un nou trienni a ALEMANY SALORT, JOSE 
RAMON amb efectes 1de juny2012 

� Decret núm. 1914 Reconeixement de un nou trienni a GUEROLA GIMENEZ, ANTONIO 
amb efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1915 Reconeixement de un nou trienni a PEIRO NAVARRO MIGUEL amb 
efectes 1de juny 2012 

� Decret núm. 1916 Aprovació de la contractació laboral interina com a Auxiliar de Turisme 
de BLANCA MOLIO GUILLEM 

� Decret núm. 1917 Aprovació de la contractació laboral interina com a Auxiliar de Turisme 
a RODICA FILIP 

� Decret núm. 1918 Aprovació de l'expedició de manament a justificar al Sr. JESUS 
APARISI ROMERO per un import de 600€ 

� Decret núm. 1919 Acordar la compensació de deutes a FRANCISCO JUST SEMPERE per 
import de 1750,78 i aplicació de crèdits a pagament de deute de LINA SEMPERE 
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BERTOMEU PER import de 761,45€ 

� Decret núm. 1920 Aprovació de la devolució d'avals depositats per PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA per a respondre a obres de pavimentació i reposició de ferms VII 
fase. Zona Camacho-Eras de Juan i restitució i reposició ferm solera formigó imprés en 
cementiri mpal 3ªfase 

� Decret núm. 1921 Aprovació de devolució d'avals depositats per PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA per a respondre obres de condicionament i reordenació del trànsit 
de rotonda central creuament Ps. Rajolars, Carrasca, Cavall Bernat VII Fase i 
condicionament camí del Captiu 

� Decret núm. 1922 Aprovació amb caràcter provisional la liquidació de ICO a PEDRO 
NAVARRO BALLESTA en Exp. LTIU 000010/2011 

� Decret núm. 1923 Aprovació amb caràcter provisional la liquidació de ICO a JOSEFA 
LLIDO SORIA en Exp. LTIU 000008/2011 

� Decret núm. 1924 Aprovació amb caràcter provisional la liquidació de ICO a JOSEFA 
MARIA FERRER AVIAR en Exp. LTIU 000005/2011 

� Decret núm. 1925 Aprovació de la liquidació definitiva de ICO en Exp. LTIU 44/09 a 
DAVID MORENO GARCIA 

� Decret núm. 1926 Ordre d'iniciació d'expedient administratiu per a la contractació dels 
serveis d'educadores per a la vivenda tutelada 

� Decret núm. 1927 Delegació de firma en resolucions de procediments relacionats en 
matèria tributària a ANDRES CARDONA MICO 

� Decret núm. 1928 Aprovació del Plec de Clàusules econòmiques administratives i 
tècniques en el contracte de serveis de transport adaptats per a persones discapacitades i la 
gent de la tercera edat 

� Decret núm. 1929 Admetre la documentació presentada per CLUB GIMNASTICA 
RITMICA RITMOLIVA aprovant la seua inscripció temporal en el registre mpal d'entitats i 
associacions amb el núm. 224. 

� Decret núm. 1930 Aprovació de la devolució de fiança depositada per CDAD DE 
PROPIETARIOS C/PEDRO III, 1 per a la reposició del domini públic per obres de 
connexió de desaigüe del Local a la xarxa de clavegueram 

� Decret núm. 1931 Autorització de celebració del sopar veïnal a la plaça de Gangis dia 
09/06/2012 a ASS. VEINAL RAVAL-GERRERIA 

� Decret núm. 1932 Autorització de la celebració de dinar a la COMISSIÓ DE LA FALLA 
INSTITUT per al dia 10/06/2012 

� Decret núm. 1933 Declaració de vehicle abandonat. Exp. 1591/11 de MARIA JOSE 
MORAN ALVAREZ 

� Decret núm. 1934 Declaració de vehicle abandonat. Exp. 1634/11 de MIGUEL 
FERNANDEZ GAZQUEZ 

� Decret núm. 1935 Declaració de vehicle abandonat. Exp. 1569/11 de KOSTADINOV 
PLAMEN PETROV 

� Decret núm. 1936 Declaració de vehicle abandonat. Exp. 1655/11 de ANDRES MUÑOZ 
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GILA 

� Decret núm. 1937 Declaració de vehicle abandonat. Exp. 1338/11 de ROSA NUÑEZ 
COLLADO 

� Decret núm. 1938 Declaració de vehicle abandonat. Exp. 1647/12 de JUAN FRANCISCO 
NOQUEZ ESPINOSA 

� Decret núm. 1939 Denegació de llicencia urbanística a JUAN VICENS ESCRIVA I 
TERESA BARRERES GREGORI 

� Decret núm. 1940 Concessió llicència urbanística a JUAN FAUS FORNES EXP. 
000101/2012-OME 

� Decret núm. 1941 Concessió llicència urbanística A JUAN BAUTISTA LOPEZ 
MORERA EXP. 000240/2012-OME 

� Decret núm. 1942 Concessió llicència urbanística a SALVADOR PASCUAL COTS EXP. 
0001088/2012-OME 

� Decret núm. 1943 Concessió llicència urbanística a ANGELA PARRA PEREZ EXP. 
0000092/2012-OME 

� Decret núm. 1944 Concessió llicència urbanística a IRENE GALIANO COLECHA EXP. 
000089/2012-OME 

� Decret núm. 1945 Concessió llicència urbanística a MARIA VICENTA GONZALEZ 
SAVALL EXP. 000104/2012-OME 

� Decret núm. 1946 Concessió llicència urbanística a JUAN JOSE MARTINEZ SOROLLA 
EXP. 000095/2012-OME 

� Decret núm. 1947 Concessió llicència urbanística a FRANCISCO JAVIERS ROCHER 
SAVALL EXP. 000094/2012-OME 

� Decret núm. 1948 Concessió llicència urbanística a PHILIP CLIVE SMITH EXP. 
000093/2012-OME 

� Decret núm. 1949 Concessió llicència urbanística a REBOLLET MARTINEZ MELIS 
EXP. 000085/2012-OME 

� Decret núm. 1950 Concessió llicència urbanística a EL ALGAR MATERIALES DE 
CONSTRUCCION SL EXP. 000008/2012-OME 

� Decret núm. 1951 Concessió llicència urbanística a MERCADONA SA EXP. 
000102/2012-OME 

� Decret núm. 1952 Concessió llicència urbanística a MARIA PILAR CATALA OLTRA 
EXP. 0000035/2012-OME 

� Decret núm. 1953 Ordre de pagament a determinats proveïdors per un import de 
118.730,68 € 

� Decret núm. 1954 Aprovació de la certificació núm. 4 D'ALESA PROYECTOS Y 
CONTRATAS SA en obra "Red de colectores pluviales y ampliacion de aceras Fase III" 

� Decret núm. 1955 Renuncia de la subvenció donada Diputació per import de 37,500€ 
destinada a activitats culturals i festeres donat que s'accepta la proposta de la Diputació de 
València de fer-se càrrec del pagament directe del cost total del concert Malidta Nerea 
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� Decret núm. 1956 Autorització de celebració de sopar i disco-mòbil dia 16/06/2012 a LA 
FEDERACIO DE MOROS I CRSITIANS D'OLVIA 

� Decret núm. 1957 Encarregar la receacció de Plecs de condicions Econòmiques 
administratives per a la contractació del subministrament i instal·lació d'elements 
d'il·luminació a SOLUMED CONSULTORES SL per un import concretat de 8.000€ 

� Decret núm. 1958 Encarregar l'elaboració de diagnòstic i auditoria energètica para la 
posterior contractació de subministrament i instal·lació d’elements d'il·luminació en edificis 
públics municipals, a JOSE MORANT ARBONA per un import concretat de 17.392,80€ 

� Decret núm. 1959 Encarregar l'elaboració d'un diagnòstic y auditoria energètica per a la 
contractació de subministrament i instal·lació d'elements d'il·luminació de a JOSE 
MORANT ARBONA per un preu concretat de 11.595,25€ 

� Decret núm. 1960 Sotmetiment de l'Expedient LC 062/2012 a Tràmit d'audiència. 

� Decret núm. 1961 Sotmetiment de l'Expedient LC 059/2012 a Tràmit d'audiència. 

� Decret núm. 1962 Concessió de llicència d'obertura Exp. LA 135/2010 

� Decret núm. 1963 Concessió de llicència d'obertura Exp. LA 182/2009 a ASESORES 
FINANCIEROS OLIVA SL 

� Decret núm. 1964 Declaració de la baixa de gual núm. 323 de ANTOLIN ALVAREZ, 
MORAIMA 

� Decret núm. 1965 Declaració de la baixa de gual núm. 1662 de RIPOLL FUSTER, 
TERESA 

� Decret núm. 1966 Declaració de la baixa de gual núm.102 de ROSA JUST SENDRA 

� Decret núm. 1967 Concessió de tràmit d'audiència de 15 dies en Exp. Núm. 30/08-RC 
Restauració de la Legalitat Urbanística 

� Decret núm. 1968 Concessió de tràmit d'audiència e 15 dies en Exp. Núm. 89/09-RC 
restauració de la legalitat Urbanística 

� Decret núm. 1969 Concessió de la llicència ambiental en exp. LA 015/2012 de CARNES 
OLIVA SL 

� Decret núm. 1970 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat 
urbanística núm. 137/09 de JOSEFA GREGORI CARMONA 

� Decret núm. 1971 Declaració de la caducitat del procediment de restauració de la legalitat 
urbanística núm. 133/09 de RAFAEL SENDRA SENDRA 

� Decret núm. 1972 Desestimació de Recurs de Reposició interposat contra el DA 822/12 en 
Exp. Protecció urbanística 22/09 DE ENRIQUE MENA COSTA 

� Decret núm. 1973 Concessió de tràmit d'audiència en Exp. Restauració de la legalitat 
urbanística núm. 000138//2010 de DANIEL MILLET COTS 

� Decret núm. 1974 Incoació d'exp. administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm. 000119/2010-ERU de SERGIO FERRER ESCRIVA 

� Decret núm. 1975 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm.230/08 de NAUMANN RICHARD FRIEDRICH 

� Decret núm. 1976 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
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núm.43/2010-ERU de JOSE MIGUEL LORENTE COSTA 

� Decret núm. 1977 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm. 62/2011-ERU de SANMATEO RODRIGUEZ, ENCARNACION 

� Decret núm. 1978 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm.62/2010-ERU de SALVADOR GISBERT ANGEL 

� Decret núm. 1979 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm.044/2010-ERU de JOSE SOLER NADAL 

� Decret núm. 1980 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm.0052/2010-ERU de JOSEP VICENT SALORT SALA 

� Decret núm. 1981 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm.0000033/2012-ERU de CALOS MENGUAL VICENS 

� Decret núm. 1982 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm. 000060/2010-ERU de JOSE DOMINGO PEIRO SANTAPAU 

� Decret núm. 1983 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm.000054/2010-ERU de FUENTES RUBIO SANTIAGO 

� Decret núm. 1984 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm018/2010-ERU de REFRESCO IBERIA SL 

� Decret núm. 1985 Incoació expedient administratiu de restauració de la legalitat urbanística 
núm.000035/2010-ERU de GARDEN DENIA SL 

� Decret núm. 1986 Aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball de les obres de 
enderrocament de dos edificis ruïnosos situats en c/ Palau nº 9, i 11 

� Decret núm. 1987 Aprovar la temporada de bany per al 2012. 

� Decret núm. 1988 Declarar desert el procediment obert per a la contractació dels serveis de 
vigilància, salvament, socorrisme i primers auxilis. 

� Decret núm. 1989 Adjudicar el contracte de prestació de serveis de vigilància, seguretat i 
protecció de bens i establiments en el recinte de la "Fira del Motor 2012" a favor de VGM 
SEGURIDAD (VIGILANCIA GENERAL DEL MEDITERRANEO SL). 

� Decret núm. 1990 Adjudicar el contracte menor de prestació del servei de Salvament i 
Socorrisme a la platja d'Oliva a favor de L'ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA 
ESPANYOLA A OLIVA. 

� Decret núm. 1991 Aprovar la relació núm. 029/2012 de factures per import de 87.670,28 
euros. 

� Decret núm. 1992 Aprovar la relació núm. 030/2012R de factures per import de 105.340,50 
euros. 

� Decret núm. 1993 Assabentar-se de la cessió de crèdit de GRUAS Y TALLERES 
BURGOS SL a favor de CAJA MAR CAJA RURAL SCC. 

� Decret núm. 1994 Aprovar la concessió d'ajudes sol·licitades per D. LARBI ROUBIOU i 
relació. 

� Decret núm. 1995 Ordenar el pagament referent a la relació de factures 013/201 i altres. 

� Decret núm. 1996 Aprovar a D. JESUS BORRAS FAUS sanció econòmica per infracció 
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urbanística. 

� Decret núm. 1997 Acordar el sobreseïment i arxiu de l'expedient de Protecció de la 
Legalitat Urbanística 63/2011 de D. JOSE OLTRA MIÑANA. 

� Decret núm. 1998 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat 
Urbanística 84/09 de Dª ISABEL MARIA ALEMANY ALEMANY. 

� Decret núm. 1999 Incoar a Dª MARIA VICENTA LLORCA MÁS expedient administratiu 
sancionador. 

� Decret núm. 2000 Declarar la caducitat del Procediment de Restauració de la Legalitat 
Urbanística 236/08 de D. JUAN RAMON FUSTER SERRANO. 

� Decret núm. 2001 Aprovar la imposició a D. ALFREDO BOLO ESTEVE d'una sanció 
econòmica per infracció urbanística. 107/09 

� Decret núm. 2002 Iniciar expedient núm. G/08/2012 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos. 

� Decret núm. 2003 Aprovar l'expedient número G/08/2012 de modificació del Pressupost 
per generació de crèdits per ingressos. 

� Decret núm. 2004 Iniciar l'expedient número G/08/2012 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits. 

� Decret núm. 2005 Aprovar l'expedient número G/07/2012 de modificació del Pressupost 
per generació de crèdits per ingressos. 

� Decret núm. 2006 Anul·lar i deixar sense efecte l'expedient de modificació de crèdits 
G/08/2012. 

� Decret núm. 2007 Aprovar la factura MS12-000530676 i ordenar el pagament de 178,06 
euros. 

� Decret núm. 2008 Aprovar la factura número MS12-000678434 i ordenar el pagament de 
178,06 euros. 

� Decret núm. 2009 Aprovar el compte justificatiu presentat per la Sra. Alcaldessa per import 
de 50,94 euros per a "ITV del vehicle 0303BHR". 

� Decret núm. 2010 Concedir llicència ambiental de l'activitat LC094/2011 a PASTISSERIA 
SALVA OLIVA SL. 

� Decret núm. 2011 Concedir llicència ambiental de l'activitat LC 136/2010 de D. VICENTE 
LLOPIS LLORCA. 

� Decret núm. 2012 Concedir llicència ambiental de l'activitat LA107/2011 a KIKOTUR SL. 

� Decret núm. 2013 Concedir llicència ambiental de l'activitat LA033/2011 a AUTOCARES 
LLACER SL. 

� Decret núm. 2014 Concedir llicència ambiental de l'activitat LA021/2011 a BC FERTILIS 
SL. 

� Decret núm. 2015 Concedir llicència ambiental de l'activitat LA113/2010 a WORKING 
PROGRESS SLNE. 

� Decret núm. 2016 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de D. 
BOUGHAFORU ABDELALI. 
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� Decret núm. 2017 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de D. JOSE 
JUAN POZO TARANTINO. 

� Decret núm. 2018 Aprovar la baixa en comptes de valors declarats incobrables de D. JOSE 
MARIA NUÑEZ GINESTAR. 

� Decret núm. 2019 Autoritzar la instal·lació del MERCAT MEDIEVAL de la mercantil 
ESPECTACULOS SILVESTRE SL en els actes programats de la "Fira d'Oliva 2012". 

� Decret núm. 2020 Aprovar les liquidacions corresponents als preus públics per la prestació 
del servei de l'Escola Infantil Municipal d'Oliva del mes de Juny de 2012. 

� Decret núm. 2021 Declarar el vehicle V5034GW propietat de D. JUAN CARLOS 
CARBAJAL CASTRO residu urbà. 

� Decret núm. 2022 Prorrogar la comissió de serveis del funcionari D. LORENZO 
GONZALEZ BORRAS per a ocupar temporalment el lloc de treball denominal Agent de 
Policia Local. 

� Decret núm. 2023 Aprovar la mobilitat de la funcionària d'aquest Ajuntament Sra. OLGA 
VICENS CALDERON per a que a partir del dia 1 de juny de 2012, passe a exercir les seues 
funcions d'auxiliar d'Administració Gral. En el Departament de Arxius i Biblioteques. 

� Decret núm. 2024 Aprovar els nomenaments de SR. VICENTE LLORET FERRER, SR. 
VICENTE DOMINGO BALLESTER MORELL i SR. JOSE VICENTE BENAVENT 
MORELL amb efectes del dia 1 de juliol de 2012, com a peons de naturalesa funcionarial, 
Adm. Esp., grup E. 

� Decret núm. 2025 Aprovar la constitució d'una borsa de treball de peons formada per D. 
VICENTE CANET ORTOLA i altres. 

� Decret núm. 2026 Autoritzar la pròrroga de la Comissió de Serveis a D. PEDRO TORRES 
PALLARES. 

� Decret núm. 2027 Aprovar la reincorporació de la Sra. M ROSA MAS PIZARRO a la 
plaça de netejadora amb efectes del dia 1 de juliol de 2012. 

� Decret núm. 2028 Aprovar, la mobilitat de la treballadora Sra. LIDIA ORTIZ GILABERT 
per a que a partir del dia 1 de juliol de 2012 passe a exercir les seues funcions de conserge 
en el Centre Social de Sant Vicent. 

� Decret núm. 2029 Aprovar, la mobilitat de la treballadora Sra. M JOSE GOMEZ PARRA 
per a que a partir del dia 1 de juliol de 2012, passe a exercir les seues funcions de conserge 
en el Centre Social Sant Francesc i el Llar dels Jubilats. 

� Decret núm. 2030 Concedir a D. FRANCISCO JAVIER TORRIJOS UTRILLA llicència 
de Segona Ocupació en Ctra. Dénia, 2-1-2. 

� Decret núm. 2031 Concedir a D. AGUSTIN PICORNELL TERRADES una bestreta de la 
nòmina. 

� Decret núm. 2032 Aprovar la devolució a D. MARIA JOSE GOMEZ PARRA de la 
quantia de 6 euros pagada en excés en procés selectiu de netejadores. 

� Decret núm. 2033 Aprovar la devolució a D. GUILLERMO MOLLA VIDAL de la quantia 
de 6 euros pagada en excés en procés selectiu de netejadores. 

� Decret núm. 2034 Aprovar les despeses relacionades, amb efectes del dia 1 de juny de 
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2012 per import de 14,45 euros de BANKIA. 

� Decret núm. 2035 Aprovar la factura relacionada amb efectes del dia 1 de juny de 2012 per 
import de 3,33 euros de la CAM. 

� Decret núm. 2036 Aprovar la factura relacionada amb efectes del dia 4 de juny de 2012 per 
import de 14,16 euros de la CAM. 

� Decret núm. 2037 Aprovar la factura relacionada amb efectes del dia 4 de juny de 2012 per 
import de 438,37 euros de LA CAIXA. 

� Decret núm. 2038 Aprovar la factura relacionada amb efectes del dia 30 de maig de 2012 
per import de 132,36 euros de LA CAIXA. 

� Decret núm. 2039 Aprovar la factura relacionada amb efectes del dia 30 de maig de 2012 
per import de 4,72 euros de LA CAIXA. 

� Decret núm. 2040 Aprovar la factura relacionada amb efectes del dia 24 de maig de 2012 
per import de 2,50 euros de BANKIA. 

� Decret núm. 2041 Aprovar la factura relacionada amb efectes del dia 24 de maig de 2012 
per import de 0,72 euros de BBVA. 

� Decret núm. 2042 Aprovar les despeses bancàries, amb efectes de 24 de maig de 2012, per 
les operacions rebutjades en el cobrament de rebuts de la "Guarderia Infantil" del mes de 
maig. 

� Decret núm. 2043 Aprovar les despeses relacionades amb efectes del dia 22 de maig de 
2012 per import de 0,72 euros de la BBVA. 

� Decret núm. 2044 Aprovar les despeses relacionades amb efectes del dia 21 de maig de 
2012 per import de 21,30 euros de la BANESTO. 

� Decret núm. 2045 Aprovar les despeses relacionades amb efectes del dia 21 de maig de 
2012 per import de 29,67 euros de la LA CAIXA. 

� Decret núm. 2046 Aprovar les despeses relacionades amb efectes del dia 12 de maig de 
2012 per import de 21,60 euros de la BBVA. 

� Decret núm. 2047 Aprovar les despeses relacionades per import de 49,56 euros de la 
BANCAJA. 

� Decret núm. 2048 Denegar les ajudes sol·licitades per D. BERNARDO BOLUDA 
PELLICER, Dª MANUELA HITA LOPEZ i Dª CECILIA TARDIO ANGULO, pels motius 
indicats. 

� Decret núm. 2049 Aprovació constitució borsa de treball de netejadora/ajudant de cuina. 

� Decret núm. 2050 Contractació fixa-discontinua a la Sra. Mª DEL VALLE VILAR 
ARROYO, com netejadora/ajudant de cuina. 

� Decret núm. 2051 Autoritzar al CLUB KITESURF D'OLIVA, L'ACTIVITAT NO 
LUCRATIVA DE PRÀCTICA DEPORTIVA DE Kitesurf en zona marítima terrestre de la 
Platja Terranova. 

� Decret núm. 2052 Autoritzar la substitució del vehicle adscrit a la llicència de 
funcionament d'autoturisme núm. 15 

� Decret núm. 2053 Concedir a la Sra. MARIA GARCIA PELLICER, llicència per gual en 
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el c/. Isla de Creta, 3. 

� Decret núm. 2054 Adjudicar al Sr. JOSE FRASQUET VIDAL, en representació de 
KIKOTUR SL, la instal·lació i explotació del xiringuito, Entitat núm. 5. 

� Decret núm. 2055 Adjudicar al Sr. JOSE VICENTE GOMEZ SAVALLA, la instal·lació i 
explotació del xiringuito, Entitat núm. 10. 

� Decret núm. 2056 Adjudicar al Sr. JUSTO MENA BORRAS, la instal·lació i explotació 
del xiringuito, Entitat núm. 14. 

� Decret núm. 2057 Adjudicar al Sr. RAFAEL MENA TORRES, la instal·lació i explotació 
del xiringuito, Entitat núm. 16. 

� Decret núm. 2058 Adjudicar al Sr. OSCAR ALCOCER ROGER, la instal·lació i 
explotació del xiringuito, Entitat núm. 18. 

� Decret núm. 2059 Adjudicar al Sr. SALVADOR FENOLLAR COTS, la instal·lació i 
explotació del xiringuito, Entitat núm. 20. 

� Decret núm. 2060 Adjudicar al Sr. CARLOS ESCRIVA SOLVES, la instal·lació i 
explotació del xiringuito, Entitat núm. 22. 

� Decret núm. 2061 Adjudicar a la Sr.a. ROSA Mª JUST SALORT la instal·lació i 
explotació del xiringuito, Entitat núm. 24. 

� Decret núm. 2062 Adjudicar al Sr. GUILLERMO LLOPIS CLIMENT, la instal·lació i 
explotació del xiringuito, Entitat núm. 31. 

� Decret núm. 2063 Adjudicar al Sr. JOSE VICENTE GOMEZ SAVALL, la instal·lació i 
explotació del xiringuito, Entitat núm. 36. 

� Decret núm. 2064 Adjudicar al Sr. JOSE FRASQUET VIDAL, en representació de 
KIKOTUR SL, la instal·lació i explotació de toldos i hamacas, Entitat núm. 4. 

� Decret núm. 2065 Adjudicar al Sr. JUAN FERNANDO CANET BALAGUER, la 
instal·lació i explotació de "tendals i hamaques", Entitat núm. 11. 

� Decret núm. 2066 Adjudicar al Sr. ENRIQUE CLIMENT BONET, la instal·lació i 
explotació de "tendals i hamaques", Entitat núm. 15. 

� Decret núm. 2067 Concedir a la COMN. PROPIETARIS EDIFICI CALIXTO III, 28, gual 
de 4 m. 

� Decret núm. 2068 Adjudicar al Sr. RAFAEL MENA TORRES, la instal·lació i explotació 
de "tendals i hamaques", Entitat núm. 17. 

� Decret núm. 2069 Adjudicar al Sr. OSCAR ALCOCER ROGER, la instal·lació i 
explotació de "tendals i hamaques", Entitat núm. 34. 

� Decret núm. 2070 Adjudicar al Sr. SALVADOR FENOLLAR COTS, la instal·lació i 
explotació de "tendals i hamaques", Entitat núm. 21. 

� Decret núm. 2071 Adjudicar al Sr. CARLOS ESCRIVA SOLVES, la instal·lació i 
explotació de "tendals i hamaques", Entitat núm. 23. 

� Decret núm. 2072 Adjudicar a l a Sra. ROSA Mª JUST SALORT, la instal·lació i 
explotació de "tendals i hamaques", Entitat núm. 25. 

� Decret núm. 2073 Adjudicar al Sr. GUILLERMO LLOPIS CLIMENT, la instal·lació i 
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explotació de "tendals i hamaques", Entitat núm. 32. 

� Decret núm. 2074 Adjudicar al Sr. ESTANISLAO RIERA LLORCA, en representació de 
ALL GOLF SA, la instal·lació i explotació de "tendals i hamaques", Entitat núm. 35. 

� Decret núm. 2075 Adjudicar al Sr. FERNANDOBONET ESCANDELL, en representació 
del CENTRE UMA, la instal·lació i explotació de "massatges", Entitat núm. 30. 

� Decret núm. 2076 Adjudicar al Sr. JOSE IGNACIO TAPIA LOPEZ, la instal·lació i 
explotació de "ESCOLA DE VELA", Entitat núm. 33. 

� Decret núm. 2077 Concedir l'autorització al Sr. MIGUEL SEMPERE CAMARASA per a 
la venda de xurrros en la Plaça d'Europa. 

� Decret núm. 2078 Concedir l'autorització al Sr. SALVADOR PAU GONZALEZ per a la 
venda de xurros en Aigua Morta. 

� Decret núm. 2079 Concedir autorització al SR. IVAN PIERA RUIZ per a posar una 
televisió en la terrassa en Bar Evaristo. 

� Decret núm. 2080 Extinció contracte subscrit entre l'Ajuntament d'Oliva i la Sra. Susana 
Escrivá Faus, amb data 30 de juny de 2012. 

� Decret núm. 2081 Desestimació petició devolució aval dipositat per ALES PROYECTOS 
Y CONTRATAS, SA. Per respondre obres: "Casa de la Festa". 

� Decret núm. 2082 Denegar llicència sol·licitada de gual en el carrer Calixt III núm. 5. 

� Decret núm. 2083 Concedir a la Sra. ELIANA MICLAUS canvi de titularitat de gual de 
3m. Emplaçat al carrer Honda, 6. 

� Decret núm. 2084 Concedir canvi de titularitat de gual emplaçat al carrer San Marcos núm. 
49. 

� Decret núm. 2085 Aprovar les liquidacions del impost sobre activitats econòmiques, per un 
import de 1.417,34 Euros. 

� Decret núm. 2086 Elevar propostes de resolució aprovant baixes de liquidacions de 
MARIA BLASCO ESCRIVA i relació. 

� Decret núm. 2087 Elevació de propostes a resolució, i aprovar baixes de liquidació de 
MERCEDES SANCHIS SATACATALINA I RELACIÓ. 

� Decret núm. 2088 Declarar el vehicle propietat de JUAN CARLOS CARBAJAL 
CASTRO, residu urbà. 

� Decret núm. 2089 Autoritzar al Sr. VICENTE JOSE SALA ANDRES, la celebració de un 
concert el proper 30 de juny de 2012. 

� Decret núm. 2090 Autoritzar a la FEDERACIO DE MOROS I CRISTINAS, la celebració 
de diverses activitats sol·licitades per la Filà Marràqueix. 

� Decret núm. 2091 Declarar el vehicle propietat del Sr. LUPOAIE ANUTA MARIOARA, 
residu urbà. 

� Decret núm. 2092 Reconéixer ajudes econòmiques individualitzades a LARBI ROUBIOU 
i altres. 

� Decret núm. 2093 Reconéixer la pròrroga per aquest any 2012 de la autorització de terrassa 
a nom de FABIAN BOQUER GARCIA, en Av. Sisteron núm. 7. 
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� Decret núm. 2094 Reconéixer la pròrroga per aquest any 2012 de la autorització de terrassa 
a nom de DANIEL GONZALEZ LILLO, en C/Ausiàs March núm. 19. 

� Decret núm. 2095 Reconéixer la pròrroga per aquest any 2012 de la autorització de terrassa 
a nom de CALATAYUD MONCHO S.L., en front de la Pastisseria-Cafeteria Sant Vicent. 

� Decret núm. 2096 Reconéixer la pròrroga per aquest any 2012 de la autorització de terrassa 
a nom de MIGUEL CALATAYUD TOMAS, en Passeig Lluís Vives.. 

� Decret núm. 2097 Reconéixer la pròrroga per aquest any 2012 de la autorització de terrassa 
a nom de ROSA MARIA TUR MENA en C/. Menéndez y Pelayo núm. 23. 

� Decret núm. 2098 Reconéixer la pròrroga per aquest any 2012 de la autorització de terrassa 
a nom de MIGUEL JOSE ALCARAZ JUST, en Plaza Juan Bautista Escrivá núm. 4. 

� Decret núm. 2099 Reconéixer la pròrroga per aquest any 2012 de la autorització de terrassa 
a nom de DEJESLARI SL, en Ps. Joan Fuster núm. 5. 

� Decret núm. 2100 Reconéixer la pròrroga per aquest any 2012 de la autorització de terrassa 
a nom de ISABEL GARCIA MAYANS, en Ps. Gregori Maians, 22. 

� Decret núm. 2101 Reconéixer la pròrroga per aquest any 2012 de la autorització de terrassa 
a nom de JUSTO JAVIER MENA BORRAS, en Av. Sisteron núm. 7. 

� Decret núm. 2102 Concedir autorització municipal a D. MARCELINO CAÑAMAS 
AUNION per a ocupar superfície en supermercat GAMMA. 

� Decret núm. 2103 Concedir autorització municipal a D. JOAQUIN FUENTES DOLZ per a 
ocupar superfície en DON XIMO. 

� Decret núm. 2104 Concedir a Dª JOSEFA ENCARNACION CLIMENT AZNAR llicència 
urbanística per a la realització d'obres en C/ Alcalde Fco. Llorca, 15. 

� Decret núm. 2105 Concedir a Dª VICENTA GREGORI AGUD per a la realització d'obres 
en C/ Alcalde Juan Sancho, 4. 

� Decret núm. 2106 Aprovar la factura 712.059129-7 de data 06/06/12 de AUMAR SA per 
import de 42,75 euros. 

� Decret núm. 2107 Rectificar el D.A. 1780/12 de SUCESORES DE PASCUAL 
BOLINCHES SL de compensació del Cànon per la concessió administrativa de 
subministrament d'aigua potable al casc urbà. 

� Decret núm. 2108 Aprovar la despesa i el pagament de 65,90 euros a D. VICENTE 
MORERA ROMAGUERA en concepte de despeses de desplaçament. 

� Decret núm. 2109 Nomenar per a l'any 2012 Inspectora Municipal, a la funcionària adscrita 
al Departament d'Urbanisme Dª LARA PEREZ BESSONE, amb les atribucions previstes en 
la Norma 16 del Plec de Normes reguladores d'adjudicació i explotació d'Instal·lacions 
Temporals. 

� Decret núm. 2110 Concedir a D. VICENTE ARACIL PORTES llicència de Primera 
Ocupació en Pda. Revolteta. 

� Decret núm. 2111 Autoritzar a Dª ROCIO YANCO BUENO per a la instal·lació del Circ 
JAMAICA els dies 20 a 29 de juliol de 2012. 

� Decret núm. 2112 Concedir a D. JUAN JOSE SIMO SAVALL llicència de Segona 
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Ocupació en C/ Roís de Corella, 5-3. 

� Decret núm. 2113 Concedir a D. MIGUEL JORDA LLORCA llicència urbanística en C/ 
Islote de Alboran, 6. 

� Decret núm. 2114 Concedir a D. ANGELINO MAS GARI llicència per a l'ocupació de la 
via pública. 

� Decret núm. 2115 Concedir a D. ANGEL GARCIA DURA llicència urbanística en Ronda 
del Rebollet, 8-9. 

� Decret núm. 2116 Concedir a D. VICENTE CANET ORTOLA llicència urbanística en C/ 
Aigua Blanca, 78. 

� Decret núm. 2117 Denegar a D. ANTONIO COLLADO GARCIA llicència urbanística en 
Ptda. Manegues Pol 14. 

� Decret núm. 2118 Concedir a D. JAIME SAPENA SERRAT llicència urbanística en C/ 
San Rafael, 20. 

� Decret núm. 2119 Requerir a D. DAVID MENA BARRERES per a que presente 
comunicació de canvi de titularitat de CAFÉ BAR CAPRICCIO. 

� Decret núm. 2120 Requerir a D. PEDRO SANCHEZ MANJAVACAS per a que presente 
comunicació de canvi de titularitat de OLIBABA PIZZERIA SL. 

� Decret núm. 2121 Declarar revocació de la llicència municipal de gual permanent 
concedida a Dª DIANA ADAM. 

� Decret núm. 2122 Declarar la caducitat de la llicència municipal d'obertura de Bar 
GLOPET. 

� Decret núm. 2123 Declarar la caducitat de la llicència municipal d'obertura de cafeteria 
BASH. 

� Decret núm. 2124 Declarar la finalització del procediment de concessió de llicència 
municipal d'obertura de rentador manual de vehicles de D. ESTEBAN GONZALEZ 
BAÑO. 

� Decret núm. 2125 Adjudicar a Dª DOLORES PONZODA ESCRIVA la instal·lació i 
explotació d'Entitat 37 de Serveis de Temporada. 

� Decret núm. 2126 Rectificació autoliquidació IVA 1º Trimestre 2011. 

� Decret núm. 2127 Autoritzar la celebració de la XXIII Fira del Motor i Maquinària 
Industrial els dies 20 i 30 de juny de 2012. 

� Decret núm. 2128 Resoldre trametre escrit d'al·legacions formulat pel Sr. VICENTE 
CANET ORTOLA al Tribunal Qualificador de les proves selectives per la provisió en 
propietat de 3 places de peons. 

� Decret núm. 2129 Aprovar la sol·licitud a la Conselleria de Turisme, Cultura i Deport de la 
Generalitat d'ajuda per al millorament d'equipament de les biblioteques públiques 
municipals d'Oliva. 

� Decret núm. 2130 Adjudicar el contracte menor de prestació dels serveis de manteniment 
de les aplicacions informàtiques a favor de l'empresa T-SYSTEMS ITC IBERICA, S.A.U. 

� Decret núm. 2131 Sol·licitar als tècnics municipals l'elaboració d'un esborrany de 
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l'Ordenança que regule el nou règim de llicències d'obres menors i llicències d'obertura de 
locals comercials. 

 
 
ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ DE L’ALCALDIA 
SOBRE ELS SERVEIS DE SALVAMENT I SOCORRISME PER LA CREU 
ROJA. 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció presentada, el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat, acorda aprovar-la i consegüentment s’entra en el seu estudi i debat. 
 
Vista la moció que presenta l’Alcaldia,  que és del següent tenor literal: 
 
“Vist l’informe jurídic emés per al Secretaria General de data 22 de juny de 2012, on entre altres 
consideracions es fa constar que per Resolució de l’Alcaldia 1988/12, de 15 de juny d’enguany, 
s’ha declarat desert el procediment obert convocat per aquest ajuntament per a la contractació de 
serveis de vigilància, salvament, socorrisme, i primers auxilis en les platges d’Oliva, davant la 
qual cosa podria iniciar-se de nou un altre procediment obert, o bé, emparant-nos en allò regulat 
en l’apartat c) de l’article 1709 del Reial Decret Legislatiu 2/2011, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, un procediment negociat. 
 
Donades les dades en què ens trobem, ni un ni l’altre procediment contractual permetrien arribar 
a una adjudicació d’un determinat contracte abans de l’1 de juliol de 2012, i per altra banda és 
del tot necessari i imprescindible que les nostres platges compten amb cobertura de serveis que 
es pretenen; davant això cap argumentar evidents raons d’interés general. 
 
Per tot això s’han mantingut converses i contactes amb la Delegació de la Creu Roja, arribant a 
la conclusió que l’única possibilitat, a la data en què ens trobem, es subscriure un conveni de 
col·laboració i subvencionar activitats/serveis que es proposen. 
 
Atés que en el pressupost municipal existeix consignació suficient per poder sufragar les 
despeses  que comportaria l’execució del conveni, i assabentada l’Alcaldia del contingut de 
l’informe jurídic emés a l’efecte, proposa al Ple de l’Ajuntament  que s’adopten els següents 
acords: 
 
PRIMER. Que s’aprove el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i la Creu Rioja  
Espanyola per a 2012, en els termes en què ha estat redactat, el qual comporta una col·laboració 
econòmica com a subvenció, a sufragar per part d’aquest ajuntament de 186.420,00 euros, el 
text literal del qual s’adjunta a la proposta. 
 
SEGON. Que per part de l’entitat beneficiària d’aquesta contraprestació econòmica 
assenyalada, es justifiquen l’aplicació de les quantitats rebudes a la finalitat objecte del conveni, 
en la forma legalment establerta a l’efecte. 
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TERCER. Que es faculte a aquesta Alcaldia, amb vista a ka signatura de l’esmentat conveni 
amb la Creu Roja Espanyola, així com la resta de tràmits que se’n deriven de l’execució del 
clausulat del conveni. 
 
Oliva, 25 de juny de 2012. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Únicament donar per bo l’informe dels tècnics municipals, i 

agrair a Creu Roja Espanyola que una vegada més ens ha demostrat que quan 
l’ajuntament no sap on agarrar-se, perquè l’empresa ha deixat desert el tema, sempre 
la tenim al costat. Per tant, gràcies a l’associació de la Creu Roja.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Per part del Partit Popular dir que la Creu Roja, com tots sabem, 

ha estat al nostre servei durant molts anys, que enguany vam prendre una decisió, no 
només a Oliva sinó en molts pobles més, que no podien presentar-se al contracte, 
perquè les condicions, o perquè presentant-se com a contracte ells havien de pagar 
l’IVA, i en canvi si hi ha un conveni no és aqueix cas. Ells van prendre la decisió; 
nosaltres ho vam lamentar perquè havíem estat molt en contacte per redactar aqueix 
tipus de contracte amb ells. I després, l’empresa que se l’adjudica es retira per no 
poder dipositar la fiança definitiva. Aquest és el moment que l’equip de govern, 
donant prioritat al fet que les platges d’Oliva tinguen salvament i socorrisme, per a 
entre altres coses donar seguretat al ciutadà, a tot el turisme que vinga, i a més 
perquè és una cosa necessària, perquè tenim unes banderes, tenim una Q de qualitat, 
i moltíssimes coses més que això requerim, en comentar-los a Creu Roja la retirada 
d’aquesta empresa, i que ells ja poden accedir amb un conveni, ja no han de pagar 
IVA, la cosa els ix millor, i la veritat és que també s’alegren de poder-se fer càrrec 
d’aquesta platja, perquè n’han perdut moltes, per no poder-se presentar. Per tant, 
nosaltres ens alegrem moltíssim, i pense que des de fa diversos dies estem gaudint 
tots de la seua presència i de la seguretat que ens ofereixen.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i la Creu Rioja  
Espanyola per a 2012, en els termes en què ha estat redactat, el qual comporta una 
col·laboració econòmica com a subvenció, a sufragar per part d’aquest ajuntament de 
186.420,00 euros, el text literal del qual és el següent: 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 
En la ciudad de Oliva, provincia de Valencia, siendo las diez horas del día -------  de ------
--- de dos  mil doce, y en la Casa Consistorial de dicha ciudad, 
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REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE, la Sra. Mª CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ, que actúa como  
Alcaldesa – Presidenta y en representación del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de 
OLIVA   (Valencia).                 
 
DE OTRA PARTE, el Sr. JUAN ÁLVAREZ ESTEVE, que actúa como Presidente y 
en representación de la Asamblea Local de la Cruz Roja Española en Oliva.  
 

CONSIDERAN 
 
PRIMERO: Que la Cruz Roja Española, Institución Humanitaria de carácter voluntario y 
de interés público, esta configurada legalmente como auxiliar y colaboradora de las 
Administraciones Publicas en las actividades humanitarias y sociales impulsadas por las 
mismas. 
 
SEGUNDO : Que entre los fines estatutarios de la Cruz Roja Española figura la 
promoción y la colaboración de acciones de bienestar social de servicios asistenciales y 
sociales, con especial atención a colectivos o a personas con dificultades para su 
integración social, la prevención y reparación de daños originados por siniestros, 
calamidades publicas conflictos, enfermedades y epidemias, la cooperación en programas 
de prevención sanitaria y acciones de tipo asistencial y reparador en el campo de la salud, 
y en general, el ejercicio de toda función social y humanitaria, compatible con el espíritu 
de la Institución. Todo ello, bajo los principios de Humanidad, Imparcialidad, 
Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad. 
 
TERCERO : Que al amparo del Real Decreto 415/96 de 1 marzo y su modificación por 
Real Decreto 2219/1996, de 11 de octubre, por que el que se establecen las normas de 
ordenación de la Cruz Roja Española, y de los Estatutos de la misma, publicados por 
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 4 de Septiembre de 1997 y en 
cumplimiento de la R (85)9, de 21 de junio, del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa sobre trabajo voluntario en actividades sociales, la Cruz Roja Española es una 
entidad idónea para contribuir al desarrollo de la política social del Ayuntamiento de 
OLIVA. 
 
CUARTO: Que es competencia municipal, la prestación del servicio de Salvamento y 
Socorrismo en las Playas de acuerdo con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, con el articulo 115 de la Ley de 22/1988 
de 28 de julio de Costas y la Orden de 31 de julio de 1972 (Presidencia) por la que se 
dictan normas  e instrucciones para  la seguridad humana en los lugares de baño. 
(Clasificación de la playa, servicio de vigilancia, servicio de auxilio y salvamento) 
 
QUINTO: La Cruz Roja esta dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento en la cobertura 
de playas, poniendo a disposición de este la infraestructura, los recursos materiales y lo 
mas importante, el elemento humano; los voluntarios. Este servicio representa una gran 
carga económica para Cruz Roja, considerando el gasto que supone la formación, la 
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amortización y mantenimiento del material, la reposición del material fungible, el 
combustible de embarcaciones y ambulancias, la reposición de gastos de manutención y 
transporte a los voluntarios, etc. 
 
Por la consiguiente, ambas partes formalizan de mutuo acuerdo este Convenio de 
colaboración en las Playas, de acuerdo con las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA : La Asamblea Local de Cruz Roja en OLIVA se compromete a realizar el 
servicio de salvamento y socorrismo en las Zonas de la Playa de OLIVA que se indican; 
Playa Terranova-Burguera, Playa Paupí , Playa Aigua Blanca, Playa Rabdells, Playa 
Aigua Morta, y Playa les Deveses, durante la época estival del presente año.  
 
SEGUNDA: El presente convenio tiene una vigencia delimitada, extendiéndose entre el 
1 de julio y el 9 de septiembre de 2012, salvo que antes de su término, ambas partes, de 
mutuo acuerdo y de forma expresa lo prorroguen por otro periodo.  
 
La ordenanza Municipal  de uso, disfrute y aprovechamiento del litoral  en su articulo 4 
establece que la Alcaldía previo dictamen del Órgano Gestor de Playas, reglamentará la 
época del año y los horarios en que se habilitará la vigilancia de la zona de baño por el 
personal de salvamento. 
 
En cumplimiento de esta ordenanza, Por Resolución de la Alcaldía núm. 1987/12, de 
fecha quince de junio de 2012, se ha aprobado la temporada de baño para el 2012 de la 
forma siguiente: 
 

Temporada alta Julio y agosto Todas las playas 
Temporada 
baja 

16 y 17 de junio y del 23 al 
30 de junio.  
del 1 al 9 de septiembre  

Pau Pi y Aigua Blanca 
urbana  

 
Sin embargo, este servicio se repartirá en Temporada Baja y Temporada Alta con las 
siguientes fechas: 
 
Temporada Baja:  
Del 1 al  9 de Septiembre de 2012. 
Zona de cobertura: Playa Paupí. Playa Aigua Blanca. 
 
Temporada Alta:   
Los meses de Julio y Agosto de 2012 
Zona de cobertura: Todas la Zonas relacionadas en el punto primero de este convenio.  
 
Horario del servicio: 
De forma ininterrumpida desde las 11:00 horas a las 19:00  horas en ambas temporadas, 
incluidos los domingos y festivos 
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TERCERA :Para llevar a cabo el referido servicio, la Asamblea Local de Cruz Roja de 
Oliva se compromete a  aportar los recursos materiales y humanos relacionados en el 
documento anexo I  y que previamente ha determinado el Ayuntamiento como suficientes 
para la realización del servicio, a partir de la clasificación de Afluencia media que este ha 
establecido para las zonas de cobertura en las playas de Oliva  conforme a la orden de 31 
de julio 1972 ; manifiestan por tanto que con ello la Cruz Roja se hace cargo de la gestión 
de una parte de las competencias que la Ley atribuye al Ayuntamiento y que de el resto el 
único responsable será este ultimo. 
 
CUARTA: La Cruz Roja Española, acreditara que todo el personal asignado a las 
actividades asumidas por la Institución en virtud del presente Convenio, ha realizado los 
correspondientes cursos de formación, debiendo estar en posesión de los cursos de 
Primero Auxilios, Socorrismo Acuático, Auxiliar de Transporte Sanitario etc., según el 
tipo de actividad a la que este adscrito, así como aquellas otras titulaciones especificas 
que exija el desempeño de las tareas que les fueran encomendadas. 
 
QUINTA: El Ayuntamiento pondrá a disposición de Cruz Roja Espanyola 2 postas 
sanitarias, la primera de ellas ubicada en la Plaza de Europa (zona urbana de la Playa de 
Aigua Blanca), y la segunda ubicada en la Calle Jacomart (Urbanización San Fernando de 
la Playa Aigua Morta). 
La Posta Sanitaria ubicada en la Plaza de Europa es una instalación permanente de obra, 
de reciente construcción, para su destino a atención sanitaria, junto con un edificio 
adicional para el uso de los socorristas como comedor o cualquier otro tipo de uso, dotada 
de suministro de energia eléctrica y agua corriente, con espacios independientes para sala 
de curas, aseos y almacén.  
Por otra parte, la Posta Sanitaria a ubicar en la Urbanización San Fernando, se trata de un 
módulo prefabricado de superficie aproximada de 18 m2, y consiguientemente de 
carácter temporal que el Ayuntamiento de Oliva pondrá a disposición de Cruz Roja, para 
el mismo destino que la otra Posta indicada, diferenciando la zona privada, de la sala de 
curas y asistencia de los bañistas. Junto con este módulo se facilitará igualmente otro con 
funciones de almacén para material y/o utilización como comedor del personal.  
Ambas postas contarán con el siguiente material: 
 

- Botiquín fijo 
- Botiquín socorrista 
- Férulas de inmovilización (juego) 
- Juego collarín cervical 
- Equipo comunicación fijo 
- Equipos de comunicación portátiles 
- Balón resucitador 
- Tablero espinal 
- Dos chalecos salvavidas 
- Dos pares aletas natación 
- Dos gafas de buceo 
- Bolsa rescate, torpedos o latas de rescate 
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- Equipo reanimación cardiopulmonar 
- Equipo oxigenoterapia 
- Prismáticos 
- Dos lanzacabos 
- Camilla de curas 
- Maletín de oxigenoterapia portátil 
- Equipo de transmisiones 
- Aros salvavidas 
- Latas de rescate 

 
Dicho material será revisado por el personal de forma diaria, comprobando que se 
dispone del material necesario, en caso contrario se comunicará al coordinador 
correspondiente, el cual deberá reponerlo en un periodo inferior a 24 horas.  
 
SEXTA: El Ayuntamiento cede las  dos postas sanitarias, un mínimo de cinco sillas de 
vigilancia en altura,  a Cruz Roja para su exclusiva utilización durante la vigencia del 
presente convenio. El emplazamiento, instalación, mantenimiento y desinstalación de los 
puestos, las torretas y carteles será responsabilidad de los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento. 
 
SÉPTIMA : El cambio de banderas de señalizacion de utilizacion de la playa se realizara 
de acuerdo con el Protocolo establecido al efecto (Anexo III) entre el Ayuntamiento de 
OLIVA y la Asamblea Local de Cruz Roja de OLIVA Por tal motivo el Ayuntamiento de 
OLIVA delega en el Jefe de Turno de la Policia Local para esta funcion. 
 
OCTAVA: El Ayuntamiento de OLIVA se compromete a satisfacer a la Asamblea de 
Cruz Roja en OLIVA la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (186.420,00)  en concepto de colaboración 
económica para el sostenimiento de gastos , y que se hará efectiva en los siguientes 
plazos : 
 
A la firma del convenio, la cantidad equivalente al                                         
50%..............................                                              93.210,00 € 
A la finalización del convenio, la cantidad restante  
 del 50%  ...........................                                        93.210,00 € 
 
Todo ello previa la justificación documental procedente e imputación a la partida 
presupuestaria 41300.4870000, sobre la que se ha efectuado la correspondiente reserva de 
crédito número xxxxxxxx, del Presupuesto de 2012. 
 
La cantidad total que el Ayuntamiento de Oliva se compromete a satisfacer en concepto 
de colaboración económica para el sostenimiento de gastos debe entenderse como 
cantidad total incluidos gatos e impuestos que correspondiera asumir, en caso de que se 
interpretara como contraprestación por los servicios realizados. 
 
NOVENA: Se crea una comisión paritaria que estará formada: 
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Por parte del Ayuntamiento:  
 
Por la Sra. Alcaldesa  del Ayuntamiento de Oliva o persona en quien delegue;  El 
Concejal-Delegado  de Turismo o persona en quien delegue;   La Concejal-Delegada de 
Cruz Roja o persona en quien delegue. 
 
Por parte de Cruz Roja:  
 
Por el Presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja en Oliva o persona en quien 
delegue; El Coordinador Provincial o persona en quien delegue;  El Coordinador 
Provincial en Socorros y Emergencias o persona en quien delegue. 
 
Ambas partes reconocen a esta comision como valida para realizar las funciones de 
seguimiento, coordinacion y control, asi como para resolver cualquier controversia que 
pueda surgir tanto de la interpretacion como de la aplicación del presente convenio. 
 
DÉCIMA: Sistema de Gestión  de las Playas de Oliva norma ISO 14001:2004 en todas 
las playas  y Norma Q de calidad en Playa Aigua Blanca – urbana – Pau Pi y Aigua 
Morta. 
 
Por parte de Cruz Roja Oliva, en el cumplimiento de los servicios, cometidos y 
actividades objeto del presente Convenio, deberá cumplir con los requisitos derivados del 
Sistema de Gestión de las Playas de Oliva según UNE EN ISO 14001:2004 y de la 
implantación de la norma UNE 187100:2001 conocida como “Q” de calidad en la Playa 
Aigua Blanca- Urbana-, Pau Pi y Aigua Morta. 
 
En concreto le son de aplicación directa los siguientes documentos( Ver anexo ) 
 
Cumplimiento del procedimiento P.14. Salvamento y Socorrismo. 
Cumplimiento de la instrucciones I.07. Gestión de Residuos Sanitarios. 
Cumplimiento de la instrucción I.15. Plan de Salvamento y Socorrismo. 
Cumplimiento de todos los derivados. 
 
Asi mismo participará en la revisión y mejora de los documentos que conforman el 
sistema., las actividades formativas relacionadas con el sistema y asi como en todas 
aquellas actividades que sean de su competencia y estén relacionadas en los documentos 
que conforman el sistema de Gestión  de las Playas de Oliva.  
 
UNDÉCIMA.-  En relación a la gestión de residuos sanitarios se deberá cumplir con los 
requisitos legislativos exigidos en el Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, por el que se 
prueba el Reglamento Reguladora de la gestión de Residuos Sanitarios. 
 
Los residuos sanitarios deberán clasificarse en : 
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Grupo I.  Residuos asimilables a los urbanos: son aquellos que no plantean especiales 
exigencias en su gestión, tales como cartón, papel, restos orgánicos, etc. 
Grupo II. Estos residuos incluyen material de curas, yesos, textil fungible, ropas, objetos 
y materiales de un solo uso contaminados con sangre, secreciones o excreciones. 
Grupo III. Residuos sanitarios específicos o de riesgo: son aquellos en los que, por 
representar un riesgo para la salud laboral y pública, deben observarse especiales medidas 
de prevención. 
 
Operaciones de gestión intracentro. 
 
La recogida de los residuos sanitarios en el interior de las instalaciones de Cruz Roja 
deberán realizarse siguiendo rigurosos criterios de segregación, asepsia, inocuidad y 
economía. 
 
Se implantará un sistema de recogida selectiva y diferenciada de todos los tipos de 
residuos generados atendiendo a la clasificación establecida anteriormente. 
 
Para los residuos de los grupos II y III se utilizarán bolsas o recipientes de un solo uso. 
 
Estas bolsas deberán ir debidamente identificadas: 
 
Los residuos del grupo II llevarán la leyenda “Residuos sanitarios no específicos.” 
Para los del grupo III llevarán la leyenda “Residuos de riesgo”. 
 
Para residuos cortantes y punzantes se utilizarán recipientes impermeables, estancos, 
rígidos y a prueba de corte y perforación. 
 
2.- No podrán depositarse en una misma bolsa, recipiente o contenedor residuos de tipos 
diferentes. 
 
Transporte intracentro de los residuos sanitarios. 
 
Se prohibe depositar los residuos sanitarios en otro lugar que no sea la zona de 
producción de los mismos o los almacenes habiltados para su depósito. 
 
Almacenamiento intracentro de los residuos sanitarios. 
 
Los residuos sanitarios se podrán almacenar dentro del lugar que los ha generado, bajo un 
estricto control, un máximo de setenta y dos horas, prolongables a una semana si el 
almacén de residuos dispone de un sistema de refrigeración. 
El lugar de almacenamiento de los residuos sanitarios deberá estar bien ventilado e 
iluminado, deberá estar acondicionado para poder realizar su desinfección y limpieza. 
El almacén deberá mantenerse cerrado y deberá estar protegido de la intemperie, las 
temperaturas elevadas y los insectos y animales. 
El acceso al almacén sólo estará permitido al personal autorizado. 
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Operaciones de gestión extracentro. 
 
Gestión extracentro de los residuos sanitarios del grupo II. Para la recogida, transporte, 
tratamiento, eliminación, y, en general, todas las operaciones de gestión extracentro de 
los residuos sanitarios del grupo II, se realizarán de la misma forma que se realiza la 
gestión de los residuos sólidos urbanos. 
 
 
Gestión extracentro de los residuos sanitarios del grupo III y de los residuos citostáticos. 
La gestión de estos residuos deberá realizarse a través de gestores autorizados por la 
Consellería de Medio Ambiente, debiendo convservar en todo  
momento los documentos de aceptación y cesión de los residuos, así como las fechas de 
generación y cesión de los residuos. 
 
Deberá existir un registro en el que conste la cantidad, naturaleza, fechas de generación y 
cesión de estos residuos.Los productores de estos residuos deberán entrergar una copia de 
la documentación anteriormente citada al finalizar la temporada durante la cual presta el 
servicio al Coordinador de Playas. 
 
DUODÉCIMA.-FORMACIÓN DE SOCORRISTAS. 
 
En la sección de socorristas que a tal efecto efectúa Cruz Roja Oliva, deberá incorporar 
una formación minima en materia medioambiental y de calidad derivada de las 
condiciones de la Norma UNE IN ISO 14001 y UNE 187100:2011. Playas, en particular, 
conocimiento de la politica del Sistema de Gestión de Calidad del municipio de Oliva, y 
conocimientos de los procedimientos, instrucciones o formatos relacionados con la 
actividad que van a desmpeñar. 
 
Deberá acreditarse documentalmente por dicha Entidad, el total de horas impartidas a tal 
efecto asi como el listado de personal contratado que haya recibido dicha formación. 
 
DECIMO TERCERA.- Las entidades firmantes serán responsables del cumplimiento de 
la normativa reguladora de los datos de carácter personal, y del cumplimiento de la 
normativa en materia de transporte sanitario. 
 
DÉCIMO CUARTA: Para resolver cualquier cuestión, incidencia o controversia que se 
derive de la interpretación y ejecución del presente Convenio, y que no pueda resolver la 
comisión paritaria, ambas partes se someten de modo expreso a la jurisdiccion y 
tribunales de Oliva con renuncia expresa a su propio fuero si lo tuvieren. 
 
 
 
Y en prueba de conformidad, las partes firman por duplicado el presente Documento, 
rubricado en todos los folios y Anexos extendidos en una sola cara, en lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento. 
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Por el Ayuntamiento de Oliva   Por la Asamblea Local de Cruz  
La Alcaldesa     Roja en Oliva, El Presidente. 
 
Mª Consuelo Esrivá Herraiz              Juan Álvarez Esteve 
 
ANEXO I 
DESCRIPCIÓN  DE LOS RECURSOS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
PLAYA DE OLIVA 
 
Descripción de los Recursos Temporadas. 
 
1.- Temporada Baja. 
 
 *  RECURSOS  MATERIALES. 

   
   - 1    Ambulancias. 
   - 1    Vehículo de apoyo al servicio (tipo furgoneta mixta,  
            todoterreno) 
   - 1    Embarcaciones. 
   - 1    Motos Acuáticas de Rescate 
   - 3   Puestos de Vigilancia. 
   - 1   Moto Quad de rescate. 
   - 1    Posta Sanitaria (Centro Coordinación Playas). 
 
 *  RECURSOS HUMANOS 

    -  Coordinador de playas. 
   - 1  Conductores de Ambulancia 
   - 1  Patrones de Embarcación 
   -  2 socorristas acuáticos 
   - 1 DUE 

   Total   6 personas. 
 
2.- Temporada Alta 
 
 *  RECURSOS MATERIALES:  
   -1    Ambulancias 
   -1    Embarcaciones 
   -2    Motos- Acuáticas de Rescate. 
   -2    Motos Coach de Rescate. 
   -1    Posta Sanitaria ( Zona Aigua Morta) 
   -1   Posta Sanitaria (Centro de Coordinación Playas) 
   - 1 furgoneta mixta/todo terreno (vehiculo de apoyo al servicio)  
 
 *RECURSOS HUMANOS:  
   - 2  Coordinadores del Servicio 
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   - 2 Diplomados Universitarios Enfermería 
   - 1 conductor camillero ambulancia 
   - 2 conductores Quad 
   - 2 patrones motos acuáticas  
   - 1 patrones de embarcación 
   - 1 vigía  
   - 27 socorristas acuáticos ( 17 jornada  ininterrumpida de 8 horas 
y 10 jornada partida de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas)  
 

Total : 38 personas ( Salvamento y Socorrismo) 
 
Se destinarán dos personas con formación adecuada a la atención al baño adaptado en 
temporada alta en horari de 12.00 a 14:00 horas.  
 
 
COMPOSICIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DEL 
SERVICIO. 
 
Cada punto de vigilancia independientemente que sea silla en altura o punto de 
observación, deberá dotarse del siguiente material que deberá ser suministrado y aportado 
por Cruz Roja: 
 

- 1 bandera institucional 
- 2 juegos de banderas de señalización del estado del mar 
- 1 sombrilla 
- 1 bolsa de gestión de residuos 
- Poste de 5 metros para colocar banderas del estado del mar 
- 1 bolsa de rescate (25 m de cuerda) 

 
Cada socorrista deberá estar provisto del  material que se indica y que deberá suministrar 
Cruz Roja: 
 

- 1 lata de rescate 
- 1 prismáticos 
- 1 juego de comunicación 
- 1 silbato 
- 1 botiquín portátil de primeros auxilios 
- 1 máscara RCP 

 
 Embarcación 
 
La dotación mínima estará constituida por las siguientes embarcaciones que tendrán, al 
menos, las siguientes características técnicas mínimas. 
 

- 1 embarcación semi-rígida tipo B o al menos tipo C. 
- 2 motos acuáticas de salvamento 
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 El material que será suministrado por Cruz Roja para estas embarcaciones será como 

mínimo el siguiente: 
- 2 chalecos  salvavidas 
- Equipo básico de buceo (aletas, máscaras, tubo….) 
- Ancla 
- Equipo de transmisiones móvil en permanente contacto con el 

resto de socorristas y casetas 
- Lata o torpedo de rescate 

 
 
Material de apoyo 
 

- Equipos de transmisiones portátiles, uno por socorrista y puesto 
de vigilancia 

- Un equipo de radio transmisiones para comunicación directa con 
la Policía Local con frecuencia legalizada por la Dirección 
General de Telecomunicaciones.  

- Latas o torpedos de rescate, uno por socorrista y puesto de 
vigilancia 

- Silbatos de atención, uno por socorrista y puesto de vigilancia. 
- Prismáticos, uno por puesto de vigilancia 
- Juego de banderas de señalización, uno por puesto de rescate 
- Botiquín de primeros auxilios transportable, uno por cada 

socorrista que será el responsable de mantenerlo revisado al día 
y reponer el material utilizado.  

 
Reseñar que en relación a las Playas Adaptadas, este Ayuntamiento de Olivá pondrá a 
disposición de Cruz Roja el siguiente material: 
 

- 1 Silla anfibia 
- 3 pares de muletas con acoples 
- 1 silla de ruedas especial para la ducha 

 
 
TAREAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS DEL SERVICIO 
 
1.- Puesto de Vigilancia. 
 
Los puestos de vigilancia estarán distribuidos estratégicamente por toda la zona de 
cobertura para la correcta vigilancia de los bañistas. 
Los socorristas que se encuentran en estos puestos cuentan con los medios necesarios 
para la correcta comunicación con la Central, y con los elementos necesarios para el 
salvamento de los bañistas así como un botiquín para realizar las primeras curas. 
Realizando otras tareas que sean de nuestra competencia como por ejemplo la 
localización de niños perdidos, etc. 
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2.- Embarcación. 
La embarcación en la que se encarga de la vigilancia por dentro del mar, así como de los 
salvamentos que sean necesarios par su participación. 
La tripulación de la embarcación se compone de un patrón y dos socorristas, ya que esta 
dotación es con la que se realiza un eficaz salvamento y da la seguridad necesaria para 
todos los componentes de este elemento. 
 
3.- Posta, Botiquín 
 
La Posta es el centro de coordinación de los diferentes puestos de Vigilancia, 
Embarcación de la zona designada etc. Así mismo dispone de material sanitario necesario 
para poder realizar los primeros auxilios que sean necesarios, como de un Socorrista 
Sanitario para poder desarrollar las primeras curas con mayor profesionalidad. Sirve de 
punto de referencia para cualquier necesidad de los bañistas de esta  playa, tanto como 
pedir información, como localizar miembros de Seguridad del Estado, etc.  
 
4.- Ambulancia 
 
La ambulancia se encontrará en la Posta, de donde estará preparada para salir a cualquier 
urgencia en alguno de los diferentes puntos de la playa y no haga falta que ninguno de los 
socorristas abandone su puesto de manera que no reste eficacia al servicio que se realiza 
en los puestos de vigilancia. 
 
5.- Centro de Coordinación. Posta, Botiquín. 
 
Se encuentra situado en la playa de Oliva, es el centro que se encarga de coordinar todas 
las zonas de cobertura, como los diferentes recursos que se requieran para el servicio. Al 
mismo tiempo servirá como Posta para realizar las diferentes asistencias a los bañistas. 
Dispondrá de material Sanitario necesario para poder realizar los primeros auxilios que 
sean necesarios. En este Centro estarán ubicadas las ambulancias, así como el personal 
necesario para cada vehículo. También contará con el Socorrista Sanitario y el socorrista 
de apoyo. Sirviendo de punto de referencia para cualquier necesidad de los bañistas, tanto 
de información turística como para poder solicitar la presencia de las fuerzas del estado, 
etc. 
 
En las postas sanitarias, se expondrá en sitio visible el horario de funcionamiento,  y los 
centros sanitarios más cercanos donde dirigirse cuando la posta esté cerrada.  
 
6.- Responsables de Playas. 
 
Tendrá como función General la de Gestionar los servicios prestados por el personal a su 
cargo. Y como funciones especificas las siguientes. La distribución del personal en el 
área de su cobertura. La Motivación del personal a su cargo. El realizar cuantas tareas 
sean necesarias para el buen funcionamiento del servicio. La supervisión del Personal y 
material a su cargo, así como la buena utilización del dicho material. Cumplimentar el 
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parte diario. Así como comunicar las anomalías del servicio y las banderas de seguridad 
al coordinador del servicio.  
 
7.- Coordinador del servicio de playas. 
 
Esta persona será la encargada de la coordinación de todos los puestos, así como de 
solucionar todas las anomalías que se presenten durante el servicio. 
También controlará el material para que se utilice adecuadamente y si fuera necesario es 
la persona que comunicará a los responsables de esta Institución los problemas o 
anomalías del Servicio. 
Además contará con la suficiente autonomía para tomar las decisiones que competan su 
tarea. 
 
NOTA: La ubicación de cada uno de los módulos, será el mismo que en años anteriores, 
Salvo por necesidad del Servicio 
Los fines de semana se verán reforzados dichos Servicios por los Voluntarios de esta 
Institución. 
 
ANEXO  
 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS DE PLAYA 
 
Es imprescindible que todos los puestos de primeros auxilios de las playas estén dotados 
de luz eléctrica y agua corriente. Las razones de tal obligatoriedad son obvias (higiene, 
limpieza, y conservación del recinto, conexión de radiocomunicación, iluminación, etc.) 
 
El puesto constara de cuatro espacios independientes: 
 
Sala de curas, con espacio mínimo para que quepa en su interior, además de una camilla 
donde se instalara el accidentado, el personal sanitario correspondiente y el material 
preciso (mesa para útiles; botiquín, etc.) Deberá  asimismo contar con un lavabo, el piso y 
paredes será de un material en el que se pueda mantener la limpieza e higiene requerida. 
 
Sala de espera-recepción puede formar un conjunto con la sala de curas pero en este caso 
deberá poderse independizar de la sala de curas mediante una puerta plegable, cortina 
corredera etc. 
 
En el techo del puesto se puede habilitar una pequeña plataforma provista de barandilla 
que puede hacer las funciones de torre de vigilancia. Asimismo el mástil de banderas de 
señalización, puede situare en el techo del puesto para favorecer que pueda ser visto 
desde la playa a mayor distancia. 
 
Todos los puestos de primeros auxilios instalados por el Ayuntamiento deberán cumplir 
los requisitos exigidos por el Decreto 240/1994 de 22 de noviembre por el que se aprueba 
el Reglamento Regulador de la Gestión de Residuos Sanitarios, en cuanto a recogida y 
almacenamiento de los mismos. 
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ANEXO III 
 
PROTOCOLO DE CAMBIO DE COLOR DE LAS BANDERAS 
 
Necesidad y puntos básicos  que debe recoger el protocolo de cambio de banderas. 
 
Los distintos problemas que pueden acarrear el establecimiento de un color determinado 
de bandera en una playa y dado que Cruz Roja Española no puede realizar tareas de 
policía y solo puede aconsejar pautas de actuación a los usuarios ante determinadas 
situaciones de riesgo, hace necesario que dichos cambios sean puestos en conocimiento 
de las autoridades municipales para que estas adopten las medidas que consideren 
oportunas 
 
Para ello se establece el siguiente protocolo para la colocación diaria y comunicación al 
Ayuntamiento de la bandera que se considere; 
 
Al comienzo de la jornada, el responsable de cada playa, hará las siguientes 
observaciones comunicando a su base los resultados: 
 
Estado de la mar, valorándola en la escala Douglas 
Velocidad del viento, valorándolo en la escala Baeufort 
Dirección del viento en rumbos cuadrantales 
Corrientes, indicando su dirección en rumbo cuadrantal y su velocidad estimada en nudos 
Posibles desniveles ocasionados por el estado de la mar anterior 
Estado higiénico del agua y de la arena de la orilla 
Existencia de medusas, animales u otros organismos marinos que puedan producir 
picaduras o reacciones alérgicas 
 
Indicará a su vez la bandera recomendable con este tipo de características, y la colocará si 
no hubiese objeción por parte de su coordinador. 
 
La base comunicara esta decisión al Ayuntamiento o a la persona que fuese designada por 
esta Institución, indicando la bandera estimada y el motivo de esta elección. 
 
Este procedimiento, se repetirá cuantas veces sea necesario por cambio de alguna de las 
circunstancias anteriores. 
 
En el caso que se decida el establecimiento de bandera roja, el Ayuntamiento deberá 
comprometerse a reforzar las patrullas de vigilancia de la Policía Local en la Playa para 
disuadir a los bañistas de entrar en el agua. 
 
El protocolo deberá ser firmado conjuntamente por el Presidente Local de Cruz Roja y 
por el Alcalde del Ayuntamiento.” 
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Segon. L’entitat beneficiària d’aquesta contraprestació econòmica assenyalada, haurà de 
justificar l’aplicació de les quantitats rebudes a la finalitat objecte del conveni, en la 
forma legalment establerta a l’efecte. 
 
Tercer. Facultar l’Alcaldia, amb vista a la signatura del conveni amb la Creu Roja 
Espanyola, així com la resta de tràmits que se’n deriven de l’execució del clausulat del 
conveni. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Parlava abans que intentaren esbrinar, en el cas que vosté no 

ho sàpiga, perquè ens preocupa la notícia que ens ha arribat al nostre grup, fa poc, 
de si és cert que el Sr. César Narbón, secretari fins el mes passat de l’Ajuntament 
d’Oliva, ha presentat denúncia en la Caserna de la Guàrdia Civil, perquè li ha 
desaparegut un USB del seu despatx. Si no ho sap sí que ens agradaria que se 
n’assabentara que ens ho comunicara a la resta de companys de corporació, perquè 
pense que és un fet, des del meu punt de vista molt particular i personal, molt greu, i 
que jo recorde no havia passat mai en aquest ajuntament.” 

 
� Sr. González Martínez: “M’agradaria saber en quin estat es troba l’auditoria 

urbanística, per a la qual van ser contractades el despatx de Juan Olabarrieta, perquè 
feia referència el decret a diverses urbanitzacions, Rabdells, Sector IV Oliva-Nova, 
Aigua Blanca IV, si no recorde malament que ho dic de memòria. M’agradaria 
saber, mesos després, com estan aqueixes auditories i en quin estat es troba.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Des de Projecte Oliva volem fer un prec a l’Alcaldia, no volem 

que es perda el fil després de com ha sigut de llarg el plenari, i li demanem que 
aquesta setmana que ve, tal com ha quedat la bona voluntat de començar a treballar 
sobre aqueixa ordenança d’obres, que convoque una Junta de Portaveus, o be a 
finals de setmana, o quan crega convenient, per tal de poder comentar, i tots estàvem 
d’acord, que en deu dies o quinze dies podríem plantejar portar alguna cosa al ple 
que fóra viable.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo li pregunte quan es reprendran les obres tant de la Casa 

de la Cultura del Centro Olivense, com les de l’edifici de la Policia Local. Perquè 
les dues estan paralitzades per qüestions econòmiques.” 
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� Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar, les obres del Centro Olivense no estan paralitzades.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Això ho dirà vosté.” 
 
� Sra. alcaldessa: “Doncs bé, doncs no, ho diu vosté, ja està. No passa res.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Perdone que li diga; en la Comissió d’Urbanisme li vaig 

preguntar al seu ponent com estava; i efectivament allí ens van explicar que estaven 
paralitzades per qüestions econòmiques. Sembla que vosté encara no se n’ha 
assabentat.” 

 
� Sra. alcaldessa: “No m’he assabentat.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Hi havia una série de modificacions que el contractista no 

estava disposat a assumir fins que no s’esclariren. Per tant estan paralitzades les 
obres; i vosté sembla ser que encara no se n’ha assabentat.” 

 
� Sra. alcaldessa: “És que mire, jo hui no sé que fa calor; i sap per què, perquè estic 

fresqueta que en tot el dia no he eixit de l’ajuntament. Vosté que té temps per córrer 
la Seca i la Meca, se n’haurà assabentat; però constància en aquest ajuntament, que 
siga oficial, no se’n té. Que tinga informació de carrer, o de bastida, a la millor la té 
vosté. Ni més ni menys.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La tinc de la comissió. I a més, vosté faça una volta i ho 

comprovarà vosté mateix.” 
 
� Sra. alcaldessa: “Molt bé, després aniré a passejar-me. Sr. Fuster jo vaig a 

contestar-li la seua pregunta perquè pense que és alguna cosa que ha de quedar 
esclarit. Nosaltres també ens vam assabentar l’altre dia del que està comentant vosté 
que al Sr. César Narbón li va desaparéixer una USB; i ho va comentar de forma 
anecdòtica el cap de al policia, perquè resulta que el Sr. César Narbón, és curiós, 
però vosté ha sigut alcalde i a la millor també ho ha comprovat, quan jo; Don 
Francisco era una persona que vosté sap que les portes es comuniquen i que estan 
obertes. Era molt curiós perquè en aquest mes que el Sr. César Narbón va estar ací 
era una persona que tancava tot a pic i martell; tancava la porta del seu despatx, 
tancava la porta que comunica el registre amb el seu despatx de secretari, i de fet va 
ser curiós perquè l’endemà de la celebració de la Pepa el Sr. José Luís Llorca va 
posar totes les cadires del despatx de l’Alcaldia dins del seu despatx; és una cosa 
que li va sentar molt malament que va dir que el seu despatx no estava per a 
aqueixes coses, des d’aqueix dia les claus de la porta aqueixa que comunica des del 
despatx de l’Alcaldia al de Secretaria, també van desaparéixer. I ell ho tenia tot molt 
tancat. Però el curiós és que ell tancant-ho tot, a mi em comunica el cap de la policia 
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que li desapareix, mentre estem tots en el ple. Ell diu que puja abans del ple, posa 
l’USB a l’ordinador, que el deixa posat i en pujar del ple, que ell ho ha tancat tot, 
l’USB ja no està; i li demana l’endemà al cap de la policia, al Sr. Pepe Fuster, que 
l’acompanye a posar la denúncia. I això, exactament igual que diu vosté que té 
coneixement des de fa uns dies, el mateix. No sabem si el Sr. César Narbón l’ha 
trobat, si no l’ha trobat; no sé. Què tindria dins, què no tindria, no sabem res, perquè 
és una cosa que com una anècdota es comenta; i ell se’n va a la caserna de la 
Guàrdia Civil a denunciar-ho; li demana al cap de la policia que l’acompany. Però ja 
li dic ha sigut una persona, pense que ha sigut l’únic secretari, com jo n’he conegut 
tants, que ho tanca tot; vosté sap que això no ha estat mai tancat. Ni la porta que 
comunica el despatx del secretari amb l’Alcaldia, jo tampoc l’he tancada mai, ni la 
del registre d’allí; però ell sí que ho tancava. A mi, en comentar-m’ho, que m’ho va 
comentar el Sr. Pepe Fuster, jo li vaig dir que a la millor se li hauria extraviat; jo no 
ho sé. Però ja no tenim cap notícia més. Perquè clar, si haguera sigut en horari de 
treball, que a la millor entres o eixies, o algú, la porta, encara que ell se n’anava a 
esmorzar i ho tancava tot, també pot ser molt fàcil; però bé, en aquesta casa jo no he 
conegut en aquest any circumstàncies que desparesquen coses; no les he conegudes. 
Ja no sabem res al respecte d’ell. No tenim coneixement. I això sí que és una cosa 
que li he volgut contestar perquè a nosaltres també ens va resultar fins i tot 
desagradable. I més dient que va ser durant el ple. Jo no sé qui pujara ací durant la 
sessió plenària, que va ser llarga, com entraria. Jo no sé. Jo pense, jo vull creure que 
a ell se li ha extraviat en aqueix moment; dic jo, tampoc vull jo. Però per això li he 
volgut contestar. Alcem la sessió i la resta de preguntes que siguen preguntes, per 
escrit.”  

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


