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Minuta núm. 14 
 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 14 DE JULIOL DE 2011. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D'ACABAMENT: 21.40 
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 
JUAN FRANCISCO PI APARICI 
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO 
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: 
FRANCISCO TUR O’RYAN 
 
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 extraordinària 

i pública. 

 
 
Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte. 
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ORDRE DEL DIA 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE 8 DE JULIOL DE 2011. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 8 de juliol de 2011, i s’autoritza la seua transcripció al llibre d’actes corresponent. 
 
 
SEGON. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS 
DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA. 
 
La Sra. alcaldessa dóna compte dels escrits que s'han presentat, sobre constitució de 
Grups Polítics en l'Ajuntament d'Oliva, a l'empara d'allò que disposen els articles 23, 24 
i 25 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
resulta la següent composició: 
 
GRUP PARTIT POPULAR, del qual formen part els regidors Sr. José Jesús Aparisi 
Romero, Sra. Maria Virginia Cotaina Verdú, Sr. Vicente Fermín Morera Romaguera, 
Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez, Sr. Juan Francisco Pi Aparici, Sr. Salvador Escrivá 
Tormo, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz. 
 
GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL D’OLIVA, del qual formen part els regidors Sr. 
Salvador Fuster Mestre, Sra. Francisca López Fernández, Sr. Vicente Santacatalina 
Sanchis, Sra. Inmaculada Mañó Peris, Sra. Rosa Maria Soria Escrivá, i Sra. Ana Maria 
Morell Gómez. 
 
GRUP BLOC – COMPROMÍS, del qual formen part els regidors Sr. David González 
Martínez, Sra. Rosanna Torres Pérez, Vicent Roig Tomás, Sr. Vicent Canet Llidó, i Sra. 
Imma Ibiza Cots. 
 
GRUP MUNICIPAL PROYECTO OLIVA, del qual formen part els regidors Sr. Blai 
Peiró Sanchis, i Sra. Yolanda Pastor Bolo. 
 
GRUP MUNICIPAL GENT D’OLIVA, del qual forma part el regidor Sr. José Salazar 
Cuadrado. 
 
En els mateixos escrits, cada grup polític designa els respectius portaveus en el Ple de 
l'Ajuntament, tant els titulars com els suplents. La designació de portaveus és la que tot 
seguit s'indica: 
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Pel GRUP PARTIT POPULAR, portaveu titular Sr. Juan Francisco Pi Aparici, i 
portaveu suplent Sr. José Jesús Aparisi Romero. 
Pel GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL D'OLIVA, portaveu titular Sra. Ana Maria 
Morell Gómez, i portaveu suplent Sr. Salvador Fuster Mestre. 
Pel GRUP BLOC – COMPROMÍS, portaveu titular Sr. David González Martínez i 
portaveu suplent Sr. Vicent Canet Llidó. 
Pel GRUP MUNICIPAL PROYECTO OLIVA, portaveu titular Sr. Blai Peiró Sanchis, i 
portaveu suplent Sra. Yolanda Pastor Bolo. 
Pel GRUP MUNICIPAL GENT D’OLIVA, portaveu titular Sr. José Salazar Cuadrado. 
 
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat de la constitució i composició dels grups 
polítics i dels respectius portaveus titulars i suplents. 
 
 
TERCER. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA. 
 
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.742/11, sobre constitució de la 
Junta de Portaveus de l’Ajuntament d’Oliva, que és del següent tenor literal: 
 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. La Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana, ha creat, com a òrgan complementari i de deliberació la 
Junta de Portaveus, de la forma que tot seguit s’indica: 
 
Article 136. Junta de Portaveus 
1. Els portaveus dels grups polítics, presidits pel president o presidenta de la corporació, 
integraran la Junta de Portaveus, que tindrà les funcions següents: 
a) Accedir a les informacions que la presidència els proporcione per a difondre-la entre els 
membres del seu grup 
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seua 
participació en els debats corporatius. 
c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades. 
2. La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter d’òrgan complementari i deliberant, en les seues 
sessions no s’adoptaran acords ni resolucions amb força d’obligar davant de tercers. 
 
Conseqüentment, RESOLC 
 
Primer.- Constituir la Junta de Portaveus que tindrà les funcions que tot seguit s’indica: 
a) Accedir a les informacions que la presidència els proporcione per a difondre-la entre els 

membres del seu grup 
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seua 

participació en els debats corporatius. 
c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades. 
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Segon.- Establir que la Junta de Portaveus es compondrà de la forma que tot seguit s’indica: 
 
Presidència: Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz 
Membres: Sr. Juan Francisco Pi Aparici, portaveu del Grup Partit Popular (suplent Sr. José 

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

 
Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
es realitze, i que es notifique a la persones interessades als efectes oportuns. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
 
QUART. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DETERMINACIÓ DE LA 
PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT. 
 
Es dóna compte de la moció de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA. D'acord amb el que disposa l'article 38 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, dins del trenta dies 
següents al de la sessió constitutiva, el Ple de la Corporació ha de realitzar sessió o sessions 
extraordinàries per resoldre determinats assumptes, d'entre ells el de la periodicitat de les 
sessions del Ple. 
 
A tal efecte propose al Ple de l'Ajuntament que adopte els següents acords: 
 
Primer.- Fixar la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament amb caràcter 
mensual, i començar la primera sessió ordinària l'últim dijous del mes de setembre. 
 
Segon.- En el cas que l'últim dijous del mes siga festiu, la sessió ordinària corresponent a aqueix 
mes se celebrarà el dia hàbil anterior. 
 
Tercer.- Durant els mesos d’agost no se celebraran sessions ordinàries. 
 
Quart.- Fixar l'horari que tot seguit s'indica per a les sessions ordinàries del Ple: 
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• octubre, novembre, desembre, gener, febrer i març a les dinou hores i trenta minuts (19.30 h). 
• abril, maig, juny, juliol i setembre a les vint hores (20.00 h). 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, 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. 
Salazar Cuadrado, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (19 vots 
favorables: 7 del Grup PP, 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-Compromís, i 1 del 
Grup MGd’O); i l’abstenció dels regidors Sr. Peiró Sanchis, i Sra. Pastor Bolo (2 
abstencions del Grup PO), acorda: 
 
Primer.- Fixar la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament amb 
caràcter mensual, i començar la primera sessió ordinària l'últim dijous del mes de 
setembre. 
 
Segon.- En el cas que l'últim dijous del mes siga festiu, la sessió ordinària corresponent 
a aqueix mes se celebrarà el dia hàbil anterior. 
 
Tercer.- Durant els mesos d’agost no se celebraran sessions ordinàries. 
 
Quart.- Fixar l'horari que tot seguit s'indica per a les sessions ordinàries del Ple: 
 
• octubre, novembre, desembre, gener, febrer i març a les dinou hores i trenta minuts 

(19.30 h). 
• abril, maig, juny, juliol i setembre a les vint hores (20.00 h). 
 
 
CINQUÉ. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
MUNICIPALS EN EL CONSORCI PROVINCIAL DE PREVENCIÓ, 
EXTINCIÓ D’INCENDIS I DE SALVAMENT DE VALÈNCIA. 
 
Es dóna compte de la moció de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 
EL CONSORCI DE BOMBERS DE VALÈNCIA. 
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Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns 
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 
 
És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen: 
 
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part de l'Assemblea General 
del Consorci Provincial de Bombers de la Província de València la Sra. alcaldessa Maria 
Consuelo Escrivá Herraiz, com a titular, i el Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez, com a suplent. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al Consorci Provincial de Bombers de la Província de València, 
als efectes oportuns. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. González Martínez: “Nosaltres simplement anunciem, i valga la intervenció 

des del punt cinqué, fins el punt onze, que ens abstindrem el Grup Bloc – 
Compromís. M’agradaria matisar que no tenim absolutament res en contra dels 
regidors que es nomenen per als diferents organismes; simplement és una qüestió de 
govern, i en qualsevol cas, nosaltres ens abstenim i desitgem que tinguen sort en la 
seua tasca en aquestos consorcis.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Jo voldria començar per què crec que és important que les 

persones que estan ací sàpiguen el que es votarà en els pròxim punts. Manifestar que 
hi ha vint-i-dos punts en l’ordre del dia, dels quals vuit són per donar compte, cosa 
que implica que l’alcaldessa té competència per poder fer aqueix plantejament, i 
després donar compte al ple; i la resta són tretze propostes de l’Alcaldia on es 
planteja la intervenció dels diferents regidors d’aquesta corporació en els òrgans 
representatius que té l’Ajuntament d’Oliva en diferents òrgans; mancomunitats, 
consorcis, etc. Jo vull aprofitar aquesta primera intervenció per manifestar la meua 
indignació, dic la paraula clara, indignació, de vore com efectivament la corporació 
que hui està ací constituïda no ha sabut, o entenc jo que l’alcaldessa no ha sabut 
canalitzar el que fa escassament un mes es va parlar ací; fa un mes aquesta 
corporació i els membres d’aquesta corporació van manifestar el compromís de 
col·laborar, de cooperar, de treballar tots junts, de posar-nos tots a remar cap al 
mateix costat, i la sorpresa, o no tan sorpresa és vore que després d’un mes, 
l’alcaldessa en el primer plenari ja denota la poca coherència que aquesta alcaldessa 
té, en el sentit que en els òrgans de representació no apareixen, per ser clars, en tots 
aquestos punts que es votaran les persones que estan ací escoltant-nos escoltaran en 
tots els punts els mateixos noms, els sis regidors del Partit Popular, i en algun cas de 
l’alcaldessa; en tots. Repetesc, de manera continuada; de forma que l’alcaldessa 
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proposa a sis regidors d’aquesta corporació, del Partit Popular, per a òrgans de 
representació; en cap moment es planteja que qualsevol dels vint-i-un que resta 
puguen estar en aqueixos òrgans de representació. Nosaltres efectivament advoquem 
i estem a favor del moviment del 15M i democràcia real ja; però és que hui ací 
estem donant ja una prova d’això; vull dir, després de les eleccions i un mes, on tots 
ens vam comprometre a treballar pel poble, i a lluitar tots junts en la mateixa 
direcció, ens portem la sorpresa que hui el PP, totes les propostes que es fan són 
exclusivament, en un govern de minoria, per als seus regidors. Aquesta indignació, i 
ho dic així clarament, no és fruit d’un descontent ni res semblant, simplement la 
poca coherència. Jo voldria dir o llegir algunes frases que l’alcaldessa d’Oliva ha dit 
durant aquest mes en diferents mitjans de comunicació, i que són paraules textuals 
d’ella. Els olivers no m’han elegit només a mi, han votat als vint-i-un regidors; això 
apareix en Levante de 14 de juny. Quina serà la seua prioritat de govern? Ens 
reunirem amb tots els grups per fer un govern molt equilibrat i en el qual tots 
treballem de forma conjunta; això són paraules textuals de l’actual alcaldessa 
d’Oliva. És a dir, que oferirà delegacions a tots els partits? Sí, efectivament, volem 
fer als 21 regidors col·laboradors del govern. També a Proyecto Oliva? –li pregunten 
en aqueixa entrevista que contesta vosté– Transmetrem a tots; esperem que tots 
estiguen disposats; pertanyem a partits polítics distints, però la finalitat és la mateixa 
i podem arribar a un consens. Jo li puc dir que totes aquestes paraules estan molt bé 
dites en la premsa, i dites de forma altruista, fins i tot ja es prou que ací en aquest 
plenari tenim un fedatari públic que en el seu moment va alçar acta del que vosté va 
dir en el discurs d’investidura; però sembla que vosté no és coherent; i no és ja que 
no és coherent sinó que vosté falta a la veritat quan en els diferents mitjans de 
comunicació ha dit que ha parlat amb tots els grups polítics. Això no és cert, i vosté 
ho sap. Amb el Grup Municipal Proyecto Oliva, que és una opció independent i que 
representa 1.400 persones, vosté no ha tingut ni tan sols la delicadesa de seure i 
poder plantejar-nos la nostra voluntat de poder col·laborar amb el seu funcionament 
diari de l’administració. Jo voldria que ho diguera ací davant de tots, el que va dir en 
la Junta de Portaveus, que no representem a ningú i no hi ha sintonia amb nosaltres. 
Aqueixes van ser les paraules, i supose que els portaveus que estaven allí en aquell 
moment en la Junta de Portaveus ho recorden. Per tant, lamente, i estic indignat de 
vore que aquestos onze punts que vénen després, únicament apareixen persones, 
regidors, els sis mateixos del Partit Popular. Vull dir a més que la meua estranyesa, i 
indignació també en aquest sentit, de vore que dos partits importants d’aquest poble, 
que són els tres partits majoritaris i que han estat governant durant molts anys ací a 
Oliva, a la fi han decidit estar en l’oposició. Jo seré coherent amb el que va plantejar 
Proyecto Oliva fa un mes, i continue mantenint-ho; Proyecto Oliva vol treballar per 
Oliva, no vol treballar per Chelo Escrivá, vol treballar pel poble d’Oliva; i el que 
voldria és que els 21 regidors que estem ací intentàrem, això que diem ací en el 
plenari fa un mes, almenys que es tinguera en compte. Jo respecte la postura del 
Bloc i del PSOE, amb els qual sabem que sí que vosté ha parlat, i que els ha oferit el 



Pàgina: 8 

que calga, el que vulguen; aqueixes són les paraules textuals que apareixen en la 
premsa; i que el Bloc els seus motius tindrà, el seu grup municipal, jo ahí no entre, i 
el Partit Socialista; però sí que lamente que després d’un mes vosté no haja sigut 
coherent en el plantejament i haja deixat de costat a una opció independent que 
presenta hui ací a tres regidors, amb 2.400 vots, o 2.500 vots, que són el 25% de la 
població que vota, i que vosté governa amb el 27%, no massa estirat. Lamente 
aqueixa postura; en tot cas, li dic que Proyecto Oliva està a la disposició de 
l’Ajuntament d’Oliva, no de Chelo Escrivá, de l’Ajuntament d’Oliva per col·laborar, 
per participar, i en el que necessite el Partit Popular, Proyecto Oliva s’oferirà a 
treballar el que calga. Lamentem que aqueixa postura, o la falta de sintonia que 
vosté diu que té amb nosaltres, i realment ni tan sols ha sigut amb nosaltres per 
poder debatre-ho, no siga la mateixa.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Pense, per constestar-li a vosté Sr. Peiró, que hi ha una 

contradicció, vosté mateix l’acaba de dir. Vam estar asseguts en una taula. Com diu 
que no ens hem ajuntat amb vostés. Res mes.” 

 
� Sr. Pi Ballester: “Explicar-li al portaveu del Grup Bloc-Compromís, respecte a 

l’abstenció que faran des del punt 5 a l’11, la postura expressiva del Partit Popular 
respecte d’aquestos càrrecs, que seran mocions, únicament és des del punt de vista 
que en ser institucions provincials o supramunicipals, hem pensat que allò més 
escaients és que la presidència d’aquest consistori més aquell regidor vinculat a 
l’àrea. Respecte al portaveu, al Sr. Blai, recordar-li que el punt 5é on estem, i el codi 
bàsic de l’administració local diu que hem de votar allò que està tractant-se en 
aquest moment, és simplement votar els representants municipals d’Oliva en el 
Consorci provincial de prevenció i extinció d’incendis i salvament de València.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Vaig a llegir unes paraules que supose que li sonaran. 

“Estem davant d’un repte per als propers quatre anys; solventar la situació per la 
qual travessem, amb la necessària ajuda de la resta de forces polítiques, perquè entre 
tots representem la voluntat d’un poble que confia en nosaltres, que vol eixir d’una 
situació i que mereix el nostre esforç, el de tots. Estem en l’obligació, tots els vint-i-
un, de demostrar al ciutadà i a la nostra ciutat el que volem aconseguir, el major 
benestar per a Oliva, i per això hem de pensar a formar un equip de govern amb 
estabilitat, i que cap partit ni regidor antepose cap altre interés per davant d’aquest; 
per això vos demanaria que fórem capaços de, més enllà de les diferències 
polítiques, afrontar-los tots junts.” Supose que això a vosté li sonarà, les paraules. 
Són les paraules que vosté va pronunciar el dia de la seua investidura. És a dir que 
vosté estava disposada a donar participació a tots els grups polítics per igual, 
nosaltres també ens vam mostrar partícips i predisposats a col·laborar amb aquest 
govern per poder tirar endavant la nostra ciutat, el nostre municipi, i eixir d’aquesta 
situació que estem patint tots. Bé; ha passat efectivament un mes, aproximadament, 
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des de la seua investidura, i la nostra sorpresa, que a la fi no ha sigut sorpresa per 
cert, ha sigut que ens hem hagut d’assabentar de la majoria de les coses a través dels 
mitjans de comunicació, hem hagut de vore com es reparties les delegacions, jo no 
diré a esquenes d’aquestos dos grups, que representen entre els dos 2.400 persones, 
que per a vosté sembla que això no significa res segons ha dit en alguna 
manifestació, que no representem a ningú; i com he dit hem hagut d’assabentar-nos 
a través dels diferents mitjans de comunicació de com vosté estava disposada a 
repartir les delegacions entre els diferents membres del seu partit; mai, en cap 
moment, vosté ens ha cridat perquè puguérem seure a parlar de com estava la 
situació a Oliva, com es podia afrontar, i entre tot, és evident, llevat dels dos partits 
PSOE i BLOC, que sí que s’ha reunit amb ells, però ha deixat de costat la 
participació de tres regidors i de 2.400 persones que, torne a dir, per a vosté sembla 
ser que això no significa absolutament res, ni representem a ningú. No és que ens 
falta el respecte a nosaltres sinó que falta el respecte a 2.400 persones que han 
confiat en nosaltres, en persones per damunt de sigles. Per tant, en aquest aspecte he 
de dir-li que ens sentim completament agreujats, decebuts totalment de vore com 
l’alcaldessa diu una cosa i en fa una altra totalment d’allò que va prometre. Aquestes 
paraules estan ací, formen part de l’acta, estan reflectides en l’acta, i són paraules 
que vosté va pronunciar, i que per suposat no ha fet cas en cap moment; més bé tot 
el contrari. Per tant, comencem malament la legislatura. Comencem malament 
perquè el mínim que vosté hauria d’haver fet és reunir-se amb nosaltres, i haver dit 
com i de quina forma, si podíem participar d’una forma o altra en aquest govern, o 
aportar el nostra gra d’arena; i per tant, jo trobe que tots junts hauria sigut ideal 
tenint en compte la situació que estem partint; en cap moment em vist aqueixa 
voluntat seua per poder col·laborar amb aquest govern; en cap moment, llevat de les 
paraules que vosté ha pronunciat en el seu moment, i que per suposat no ha complit. 
Altra cosa és, efectivament hui mateix en un mitjà de comunicació vosté diu “els he 
proposat portar alguna regidoria però la van rebutjar perquè no tenia alliberats.” Que 
jo sàpiga, quin dia, en quin moment, i a quina hora, almenys aquesta persona que li 
parla, li va proposar portar alguna regidoria; i en quin moment li ho vaig rebutjar jo 
per no estar alliberat. Diga’m dia i hora. I haurà de demostrar el dia i hora en què 
m’ha dit vosté estes paraules; perquè en cap moment, en cap moment a mi m’ha 
proposat absolutament res; ni portar cap regidoria, ni per suposat li he demanat jo 
cap alliberament. Cap. Ni ara, ni mai ho he fet. Per comencem malament. 
Comencem mentint, i és el pitjor que li pot passar a aquest poble en aquest moment; 
Oliva necessita un alcalde, o una alcaldessa en aquest cas, que no mentesca. Els 
ciutadans d’Oliva estan passant per una situació difícil, complicada; els polítics no 
tenim per què complicar-la més encara. No tenim per què enganyar el poble; hem de 
dir les coses com són.; no com no són. Per tant, em sent molt agreujat i, per suposat, 
també molt indignat, és evident. Aquesta paraula està ara de moda, i a més amb 
molta raó. Per tant, esperàvem de vosté més magnanimitat, que tampoc, torne a dir-
li, no em sorprén, perquè la veritat és que les referències que teníem han anat 
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complint-se, de moment, per a desgràcia nostra. No nostra, faig referència al poble 
d’Oliva en aquest sentit, que era el moment que tinguera un govern fort, format per 
la major part possible de regidors, i que no s’ha donat simplement perquè vosté no 
ha volgut; simplement, i no parle del Bloc, ni del Partit Socialista, perquè vosté ni 
tan sols ho ha intentat amb l’altra part. Per tant, vostés assumiran un govern; un 
govern amb set regidors, perquè volen; perquè no han donat més participació a més 
gent, independentment torne a dir-li del Partit Socialista i del Bloc; als altres tres, 
res. I això significa que no és un govern que pense en els interessos de la nostra 
ciutat, sinó que a la millor pensa més en els interessos partidistes i polítics que en 
l’interés dels nostres conciutadans. Per tant, a partir d’ara jo no puc votar a favor 
d’aquestes propostes, o d’aquestes mocions. He de votar en contra perquè és evident 
que ha deixat almenys de costat a una grandíssima representació de la nostra ciutat, 
almenys li hauria d’haver donat l’oportunitat de poder participar en aquest poble, en 
la seua governació. No ha sigut així, i el que més dol és que vosté s’enteste a acudir 
als mitjans de comunicació dient mentides, si no ha sigut capaç de fer-ho i de parlar-
ho dins dels despatxos. Malament anem.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar; en primer lloc, per respecte a tots els ciutadans 

d’Oliva li agrairia que en aquest saló de plens no s’alce la veu ni s’usen paraules 
incorrectes. Com que vosté ha tornat a repetir les paraules del regidor Blai Peiró, li 
conteste el mateix. Vosté mateix es contradiu en dir que no hem estat asseguts; li 
recorde una Junta de Portaveus de tres hores i un quart, i una altra Junta de 
Portaveus d’hora i mitja.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Era una Junta de Portaveus, on en cap moment es va parlar del 

tema.” 
 
� Sra. alcaldessa: “Sr. Peiró, no té la paraula.” 
 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “En cap moment es va parlar d’això, i vosté ho sap massa. 

Vam estar quatre hores garbellant aigua.” 
 
� Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar, li aconselle que use la paraula si li la té.” 
 
 
� Sr. Pi Ballester: “Torne a repetir-li al Sr. Salazar allò que li he dit al Sr. Blai. El 

punt cinqué tracta de votar representants municipals en el Consorci Provincial de 
prevenció i extinció d’incendis i salvament de València; i no fer manifestacions 
polítiques com la seua.” 
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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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (13 vots favorables: 7 del Grup PP, 6 del Grup 
Socialista,); i l’abstenció dels regidors 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 (8 abstencions: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 
del Grup MGd’O), acorda: 
 
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part de l'Assemblea 
General del Consorci Provincial de Bombers de la Província de València la Sra. 
alcaldessa Maria Consuelo Escrivá Herraiz, com a titular, i el Sr. Andrés Jesús Sánchez 
Gámez, com a suplent. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al Consorci Provincial de Bombers de la Província de 
València, als efectes oportuns. 
 
 
SISÉ. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 
CONVENI AMB EL CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL. 
 
Es dóna compte de la moció de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI AMB 
EL CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL 
 
Atés que, el dia 26 de març de 1998 es va signar el Conveni entre la Secretaria d’Estat 
d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Oliva, de Col·laboració en matèria 
de gestió cadastral, que havia aprovat el Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 d’octubre de 1997. 
 
En la clàusula novena es preveu la creació d’una Comissió de Seguiment, formada per tres 
membres de cadascuna de les parts, presidida pel Gerent Territorial, que tindrà les funcions que 
s’especifiquen en la clàusula esmentada. 
 
Després de les eleccions municipals de 22 de maig, sembla oportú canviar els membres que, per 
part de l’Ajuntament, han de formar part de la Comissió de Seguiment. 
 
Per la qual cosa es proposa que el Ple de l’Ajuntament adopte el següent acord: 
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Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió de Seguiment del Conveni entre la 
Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Oliva, de 
Col·laboració en matèria de gestió cadastral, les següents persones: 
 
• Sr. Juan Francisco Pi Aparici, regidor d’Hisenda i Béns Municipals de l’Ajuntament 

d’Oliva. 
 
• Sra. Dolores Pozuelo Acayos, tresorera de l’Ajuntament. 
 
• Sr. Andrés Cardona Micó, funcionari coordinador de l’Agència Local Tributària. 
 
Segon.- Que es trameta el present acord a la Gerència Territorial del Cadastre de València. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat” 
 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (13 vots favorables: 7 del Grup PP, 6 del Grup 
Socialista,); i l’abstenció dels regidors 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 (8 abstencions: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 
del Grup MGd’O), acorda: 
 
Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió de Seguiment del Conveni entre la 
Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Oliva, de 
Col·laboració en matèria de gestió cadastral, les següents persones: 
 

- Sr. Juan Francisco Pi Aparici, regidor d’Hisenda i Béns Municipals de 
l’Ajuntament d’Oliva. 

 
- Sra. Dolores Pozuelo Acayos, tresorera de l’Ajuntament. 

 
- Sr. Andrés Cardona Micó, funcionari coordinador de l’Agència Local 

Tributària. 
 
 
Segon.- Que es trameta el present acord a la Gerència Territorial del Cadastre de 
València. 
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SETÉ. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS 
CAP A LA SOSTENIBILITAT. 
 
Es dóna compte de la moció de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA 
SOSTENIBILITAT. 
 
Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, l'Ajuntament Ple ha d'adoptar els acords oportuns amb 
vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 
 
És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen: 
 
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part de la Xarxa de Municipis 
Valencians cap a la Sostenibilitat el Sr. Juan Francisco Pi Aparici, com a titular, i el Sr. Andrés 
Jesús Sánchez Gámez, com a suplent. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (13 vots favorables: 7 del Grup PP, 6 del Grup 
Socialista,); i l’abstenció dels regidors 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 (8 abstencions: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 
del Grup MGd’O), acorda: 
 
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part de la Xarxa de 
Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat el Sr. Juan Francisco Pi Aparici, com a 
titular, i el Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez, com a suplent. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la 
Sostenibilitat. 
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VUITÉ. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL COMITÉ LOCAL DE CREU ROJA 
D’OLIVA. 
 
Es dóna compte de la moció de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL COMITÉ LOCAL DE CREU ROJA D’OLIVA. 
 
Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns 
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 
 
És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen: 
 
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part del Comité Local de 
Creu Roja, la Sra. Maria Virginia Cotaina Verdú. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al Comité Local de Creu Roja. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (13 vots favorables: 7 del Grup PP, 6 del Grup 
Socialista,); i l’abstenció dels regidors 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 (8 abstencions: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 
del Grup MGd’O), acorda: 
 
 
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament, que formarà part del Comité 
Local de Creu Roja, la Sra. Maria Virginia Cotaina Verdú. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al Comité Local de Creu Roja. 
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NOVÉ. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 
DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII. 
 
Es dóna compte de la moció de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN EL CONSORCI DE L’ÀREA DE GESTIÓ 2 DEL PLA 
ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI, I XII. 
 
Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns 
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 7 i concordants dels Estatuts del Consorci de l'Àrea 
de Gestió 2 per a les Previsions del Pla Zonal de Residus de les Zones X, XI i XII, es proposa al 
Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen: 
 
Primer.- Nomenar, com a representant de l'Ajuntament d'Oliva en l'Assemblea General del 
CONSORCI DE L'ÀREA DE GESTIÓ 2 PER A LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE 
RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII al membre d'esta Corporació el Sr. Andrés Jesús 
Sánchez Gámez, com a titular i el Sr. Juan Francisco Pi Aparici com a suplent. 
 
Segon.- Notificar degudament el present acord a la Presidència del Consorci als procedents 
efectes estatutaris. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (13 vots favorables: 7 del Grup PP, 6 del Grup 
Socialista,); i l’abstenció dels regidors 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 (8 abstencions: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 
del Grup MGd’O), acorda: 
 
Primer.- Nomenar, com a representant de l'Ajuntament d'Oliva en l'Assemblea General 
del CONSORCI DE L'ÀREA DE GESTIÓ 2 PER A LES PREVISIONS DEL PLA 
ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI I XII al membre d'esta Corporació el Sr. 
Andrés Jesús Sánchez Gámez, com a titular i el Sr. Juan Francisco Pi Aparici com a 
suplent. 
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Segon.- Notificar degudament el present acord a la Presidència del Consorci als 
procedents efectes estatutaris. 
 
 
DESÉ. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 
DE LA SAFOR. 
 
Es dóna compte de la moció de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR. 
 
Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns 
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 
 
És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen: 
 
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en la Mancomunitat de Municipis de la 
Safor els que tot seguit s’indiquen: 
Membre nat de la Mancomunitat: Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, alcaldessa. 
Membre designat Ple: José Jesús Aparisi Romero. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes 
oportuns. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Només volíem fer una xicoteta intervenció. Aquestos anys 

s’han produït modificacions en l’estructura de funcionament de la Mancomunitat de 
Municipis de la Safor. Fins ara l’Ajuntament d’Oliva estava representada per nou 
consellers; aquest nombre es designava en funció dels habitants de la ciutat d’Oliva. 
Per decisió de l’Alcaldia d’aquell moment formaven part membres de l’equip de 
govern i de l’oposició; és a dir, permetia la participació de diversos grups polítics. 
Actualment s’ha convertit en una assemblea d’alcaldes, dels 31 alcaldes de la Safor. 
El vot del Grup Socialista serà a favor, perquè considerem que en aquesta nova 
estructura és raonable que la representativitat de l’ajuntament recaiga sobre l’equip 
de govern. Però això sí, Sra. alcaldessa, el que li preguem és que ens informe abans 
de prendre qualsevol decisió. Per a nosaltres serà indiferent que siga en la Junta de 
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Portaveus o en la Comissió de Governació, però en agradaria ser partíceps i que ens 
informen de primera mà dels temes que es tracten al si de la mancomunitat.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Sra. Morell, li faig una nota per dir-li que el representant en la 

mancomunitat aporta el vot ponderat de tots els membres del nostre ajuntament.” 
 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (13 vots favorables: 7 del Grup PP, 6 del Grup 
Socialista,); i l’abstenció dels regidors 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 (8 abstencions: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 
del Grup MGd’O), acorda: 
 
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en la Mancomunitat de Municipis 
de la Safor els que tot seguit s’indiquen: 
Membre nat de la Mancomunitat: Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, alcaldessa. 
Membre designat Ple: José Jesús Aparisi Romero. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes 
oportuns. 
 
 
ONZE. MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA RUTA DELS PORRATS DE LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR. 
 
Es dóna compte de la moció de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA EN LA RUTA DELS PORRATS DE LA MANCOMUNITAT 
DE MUNICIPIS DE LA SAFOR. 
 
Vist que, d'acord amb allò disposat en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de l'Ajuntament ha d'adoptar els acords oportuns 
amb vista a designar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 
 
És per això que propose al Ple de l’Ajuntament, que adopte els acords que tot seguit s’indiquen: 
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Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en la Ruta dels Porrats de la Mancomunitat 
de Municipis de la Safor el regidor d’aquest ajuntament Sr. Salvador Escrivá Tormo. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes 
oportuns. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (13 vots favorables: 7 del Grup PP, 6 del Grup 
Socialista,); i l’abstenció dels regidors 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 (8 abstencions: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 
del Grup MGd’O), acorda: 
 
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament en la Ruta dels Porrats de la 
Mancomunitat de Municipis de la Safor el regidor d’aquest ajuntament Sr. Salvador 
Escrivá Tormo. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes 
oportuns. 
 
 
DOTZE. MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE COMISSIONS INFORMATIVES 
PERMANENTS, NOMBRE, COMPOSICIÓ I DENOMINACIÓ. 
 
Es dóna compte de la moció de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE COMISSIONS INFORMATIVES 
 
D'acord amb el que disposen els articles 124 i 125 del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i en harmonia amb l'article 38 del mateix text 
reglamentari, es proposa al Ple de l'Ajuntament que adopte els següents acords: 
 
Primer.- Fixar com a nombre de Comissions Informatives Permanents el de sis amb les 
següents denominacions: 
1. COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I BÉNS MUNICIPALS 
2. COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ. 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL 
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5. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS 
6. COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC 
 
Segon.- La Comissió Especial de Comptes, de preceptiva existència, segons que disposa l'article 
116 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, estarà integrada pels 
mateixos membres que composen la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals. 
 
Tercer.- Fixar com a nombre de membres de cada Comissió Informativa el de CINC, inclós el 
president (un per cada grup polític municipal). Seguint els criteris de proporcionalitat a què fa 
referència l'article 125 b) del Reglament al·ludit, i d’acord amb l’article 31 de la Llei 8/2010, de 
23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, s’aplicarà el vot 
ponderat. 
 
Quart.- Determinar les competències de cada Comissió Informativa, segons s'especifica tot 
seguit: 
 
1. COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I BENS MUNICIPALS 
L’objectiu d’aquesta comissió és estudiar, coordinar i avaluar els sistemes de finançament i els 
sistemes de control de la despesa de l’ens local mitjançant les accions legals establertes. 
El seu àmbit és local i les seues funcions són les d’estudi, control i avaluació de les següents 
activitats i matèries: 
 
Avantprojecte de pressupostos i les bases 
d’execució 
Plans econòmics financers 
Propostes financeres. 
Consells d’administració d’empreses mixtes 
que es puguen constituir 
Recaptació voluntària i executiva. 
 

Modificacions de crèdit i operacions de 
tresoreria. 
Inventari del Patrimoni Municipal 
Ordenances fiscals municipals. 
Aprovació subvencions i convenis 
Ingressos i despeses. 
 

 
2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
Els objectius d’aquesta comissió són promoure accions encaminades a aconseguir una 
planificació urbanística racional, amb especial atenció a la preservació del casc antic i a la 
protecció del Medi Ambient, així com un eficaç sistema de manteniment de totes les 
infrastructures i serveis urbans. 
El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són les d’estudi, control i avaluació de les 
següents activitats i matèries: 
 
Pla General i normes urbanístiques. 
Disciplina urbanística. 
Plans de conservació del casc antic. 
Rehabilitació d’habitatges. 
Foment construcció d’habitatges de 
protecció oficial. 
Espais verds 

Aigües residuals. 
Clavegueram 
Serveis d’ús públic: Cementiri, Recollida 
de fems, depuradora, neteja viària, canera 
municipal. 
Manteniment de centres docents públics. 
Agressions al Medi Ambient 
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Ordenances municipals en matèria 
urbanística i mediambiental. 
Conservació del patrimoni històric-artístic. 
Servei d’arqueologia 
Aigua potable 

Programes de protecció d’espais d’interés 
mediambiental, i de recuperació d’espais 
degradats. 
Tractament, recuperació, reciclatge o 
transformació de residus. 

 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ 
L’objectiu d’aquesta Comissió és estudiar accions encaminades a vetllar per la seguretat i 
protecció dels ciutadans, i la gestió dels recursos humans i tècnics de l’Ajuntament. 
El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de les 
següents matèries: 
 
Cens de població i habitatge. 
Padró d’habitants i cens electoral. 
Plantilla de personal i relació de llocs de 
treball. 
Retribucions del personal. 
Bases per a l’accés a l’administració 
pública local. 
Informatització dels serveis municipals 
Projecte Infoville 

Jutjat de Pau 
Seguretat i higiene en el treball del personal 
de l’Ajuntament. 
Seguretat pública 
Junta Local de Protecció Civil. 
Circulació urbana i interurbana. 
Creació de l’oficina de Defensor del 
Ciutadà 

 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL 
Els objectius d’aquesta comissió són estudiar, controlar i avaluar accions encaminades a donar 
suport i ajuda als sectors de la població menys afavorits, potenciar la igualtat de la dona en tots 
els àmbits de la societat, millorar la qualitat de vida de la gent gran, i desenvolupar hàbits i 
costums saludables; així com propiciar accions dirigides a fomentar mecanismes de participació 
dels ciutadans a traves de les associacions. 
El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de les 
activitats i matèries següents: 
 
Voluntariat Social. 
Ajudes econòmiques. 
Política de beques socials. 
Servei d’ajuda a domicili 
Programes globals d’integració de la dona. 
Protecció de menors. 
Serveis d’ajuda a la família 
Llar de Jubilats i Gent Gran 
Participació Ciutadana i Centres Socials. 
Integració social educativa i laboral dels 
minusvàlids 
Barreres arquitectòniques i de comunicació 
Prevenció, rehabilitació i reinserció de 
toxicòmans. 

PER. 
Campanyes de vacunació humana i 
d’animals 
Campanyes d’eliminació de paràsits i 
rosegadors 
Salubritat general de les aigües. 
Potabilització de les aigües de consum 
humà 
Indicadors de salut comunitària 
Control del servei de Canera 
Convenis de col·laboració Creu Roja-
Ajuntament 
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5. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS 
Els objectius d’aquesta Comissió són estudiar, controlar i avaluar les accions encaminades a 
generar serveis i hàbits culturals, educatius i esportius. 
El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de les 
següents activitats i matèries: 
 
Oficina d’informació Juvenil 
Campament Municipal del Carritxar. 
Consell Local de la Joventut. 
Programes d’oci alternatiu. 
Centres Joves. 
Serveis Esportius Municipals. 
Associacionisme esportiu. 
Esport escolar, escoles esportives i esport 
de natura. 
Instal·lacions esportives. 
Convenis i subvencions esportives i 
culturals. 
Centres culturals 
Activitats culturals. 
Associacions musicals. 

Denominació de places i carrers. 
Protocols, honors i distincions. 
Comité d’Agermanament amb Sisteron 
Arxius i publicacions municipals. 
Biblioteques i sales de lectura. 
Escolarització. 
Transport escolar 
Educació permanent d’adults 
Beques escolars. 
Gabinet Psicopedagògic Municipal. 
Escola Infantil “El caragol” i noves 
guarderies infantils. 
Museus. 
Festes 
Promoció de l’ús del valencià 

 
6. COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC 
Els objectius d’aquesta Comissió són estudiar, controlar i avaluar les accions encaminades a 
potenciar el comerç, el turisme, la indústria i l’agricultura, a la formació per a l’ocupació, i a 
vetllar per la defensa del consumidor. 
El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de les 
següents activitats i matèries: 
Llicències d’obertura, canvis de titularitat, 
trasllats, .. 
Normativa en matèria d’activitats 
industrials i comercials. 
Tramitació de projectes d’activitat. 
AFIC  
OMIC. 
Fira del Motor 

Oficina Municipal de Turisme. 
Consell Local de Turisme 
Consell Local Agrari. 
Mercats i venda ambulant. 
Proposar accions per eradicar indústries 
molestes del casc urbà. 
Formació per a la inserció laboral 
Convenis amb l’INEM i el SERVEF  

 
Cinqué.- Seran suplents dels membres titulars de les Comissions Municipals Informatives els 
regidors que pertanyen al mateix grup polític que de fet assistesquen a les sessions 
corresponents en absència dels titulars. El regidor que de conformitat amb allò anterior, 
exercesca la suplència haurà de manifestar-ho expressament a la Presidència de la Comissió en 
el moment del començament de la respectiva sessió, circumstància que es farà constar en l'acta 
corresponent. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
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Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “En principi nosaltres, Proyecto Oliva, ens abstindrem en 

aquesta votació; però sí que voldríem manifestar la nostra preocupació per vore que 
la configuració de les comissions informatives no aporten res de nou al que ens els 
últims anys s’ha plantejat, són les comissions que es van plantejar fa vuit anys en el 
govern Bloc-PSOE. No dic que en aquell moment no foren necessàries, però trobe a 
faltar, no sé si la nomenclatura o el contingut, de cara al que és la modernització de 
la nostra administració local, i el tema d’una comissió específica que plantejara el 
tema del suport específic a l’atenció al ciutadà. Pense que està bé agarrar el que hi 
ha, copiar i pegar, simplement passar-ho per comissió; però jo pense que si haguera 
donat l’oportunitat la Sra. alcaldessa de seure amb els diferents grups i plantejar 
propostes, tal vegada algunes comissions haurien pogut eixir beneficiades.” 

 
� Sr. González Martínez: “Arran de les paraules del Sr. Peiró, que no li contestaré, 

simplement dir-li, com que jo formava part d’aquell govern, van haver uns certs 
canvis en 2003 en el nom de les comissions i algunes competències es van canviar, 
se’n van introduir algunes, però efectivament totes les aportacions de 2003 i de 2007 
es van intentar introduir en el que era l’organigrama de les comissions, que va partir 
una reducció i després ha patit diferents canvis en el que és la nomenclatura. Jo 
aquest tema sí que recorde que en la Junta de Portaveus es va parlar. Altres que 
després vindran, i que introduïen canvis, curiosament no es van parlar en la Junta de 
Portaveus; però aquest sí. A mi sí que m’agradaria fer un recordatori arran de 2003, 
en un tema important per a nosaltres en 2003, per al Bloc, i per suposat també per al 
Bloc-Compromís també ara en 2011, i és la qüestió del vot ponderat. Les comissions 
per primera vegada en la història d’aquest ajuntament estaran formades per cinc 
membres; sempre han sigut més membres, almenys des que tinc ús de raó política, 
el secretari potser em rectifica; però hi ha una qüestió important per a nosaltres que 
és allò del vot ponderat. A pesar que vaja un membre de cada grup polític, sí que el 
seu vot equivaldrà a la proporció exacta que té en el plenari. I perquè dic això, que 
per a nosaltres és important, perquè en 2003 el Bloc ja va fer aquesta proposta en el 
mateix plenari que hui assistim, i en aquell moment hi havia una casuística 
semblant, amb cinc grups polítics, i amb una complexitat important a l’hora de 
traslladar la representació del plenari a les comissions, i anàvem a comissions 
d’onze o tretze membres que era poc operatives, i des del Bloc ja vam presentar una 
proposta que foren comissions de cinc, amb un membre de cada partit, i que el vot 
equivalguera al vot ponderat; en aquell moment aqueixa proposta va tindre 
l’oposició del Grup Socialista, en base als informes o en les indicacions dels serveis 
tècnics municipals; la veritat és que nosaltres sabem que la nostra proposta estava 
ben fonamentada en la llei, com es diu ací, en l’article 20 de la llei reguladora de 
bases de Règim Local, i també en l’article 125 del ROFRJEL; aqueixos articles 
donaven cobertura legal, perfectament, perquè en 2003 ja tinguérem comissions 
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operatives, comissions amb el vot ponderat, amb la representació exacta del plenari; 
en aquell moment els serveis tècnics municipals van considerar que per qüestions 
d’ambigüitat legal no era el més indicat. També hi havia qüestions d’ambigüitat 
legal en aquell moment, com per exemple el nombre mínim de regidors que havien 
de conformar un grup polític, i en canvi dos grups polítics, dos formacions 
polítiques amb un regidor, en aquell moment Unió Valenciana i l’Organització 
Independent Valenciana, sí que es van constituir com a grups polítics municipals; a 
nosaltres ens va semblar bé, però també hi havia qüestions d’ambigüitat legal, les 
mateixes que podia tindre el tema del vot ponderat. Hi havia ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana on s’aplicava el vot ponderat, ajuntaments al llarg i ample 
d’Espanya, hi havia sentències a favor i sentències en contra, i per tant nosaltres 
pensàvem en aquell moment que el vot ponderat era el més adient per al 
funcionament de les mateixes comissions informatives. Ara ens congratulem que 
finalment els serveis tècnics municipals no vegen cap problema. Sabem que hi ha 
una llei de règim local de la Comunitat Valenciana que acaba, probablement, amb 
aqueixes ambigüitats legals a què feien referència els serveis tècnics municipals; 
però el que hui portem a votació aquesta proposta a nosaltres, com a mínim ens 
congratula i sobretot, d’alguna forma ens dóna la raó a aquella proposta que ja vam 
fer en 2003 i que hui finalment es convertirà, si així ho considera el plenari, en una 
realitat. Per tant nosaltres tenint en compte aquest fet, tenint en compte la proposta 
que ja vam fer en 2003 sobre el vot ponderat, i tenint en compte que les 
modificacions de les comissions poden tornar a vindre a plenari una vegada estiguen 
formades, i una vegada els diferents membres de les comissions puguem aportar les 
nostres idees. En aquest cas, sí que votarem favorablement.” 

 
� Sr. Pi Ballester: “Em congratule de la congratulació del portaveu del Grup Bloc-

Compromís; i respecte al Sr. Peiró li volia comentar que el que vosté presenta com 
una cosa negativa, i que ja veu que efectivament hi ha algun altre partit que sí que 
valora aquesta modernitat que introduïm, veiérem i analitzàrem en entrar a governar 
el nou consistori que efectivament les comissions que hi ha són molt potables, i per 
tant no és un copiar i pegar sinó un seguiment d’allò que està bé. I pel que fa al fet 
que no introduïm certes modernitzacions, si vosté llig bé el segon full, la tercera 
comissió, la de Governació, en concert diu en el subpunt sis, informatització dels 
serveis municipals. Res més.” 

 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, 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. 
Salazar Cuadrado, i l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (19 vots 
favorables: 7 del Grup PP, 6 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-Compromís, i 1 del 
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Grup MGd’O); i l’abstenció dels regidors Sr. Peiró Sanchis, i Sra. Pastor Bolo (2 
abstencions del Grup PO), acorda: 
 
Primer.- Fixar com a nombre de Comissions Informatives Permanents el de sis amb les 
següents denominacions: 
 
1. COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I BÉNS MUNICIPALS 
2. COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS 
6. COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC 
 
Segon.- La Comissió Especial de Comptes, de preceptiva existència, segons que disposa 
l'article 116 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, estarà 
integrada pels mateixos membres que composen la Comissió Informativa d'Hisenda i 
Béns Municipals. 
 
Tercer.- Fixar com a nombre de membres de cada Comissió Informativa el de CINC, 
inclós el president (un per cada grup polític municipal). Seguint els criteris de 
proporcionalitat a què fa referència l'article 125 b) del Reglament al·ludit, i d’acord amb 
l’article 31 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana, s’aplicarà el vot ponderat. 
 
Quart.- Determinar les competències de cada Comissió Informativa, segons s'especifica 
tot seguit: 
 
1. COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I BENS MUNICIPALS 
L’objectiu d’aquesta comissió és estudiar, coordinar i avaluar els sistemes de 
finançament i els sistemes de control de la despesa de l’ens local mitjançant les accions 
legals establertes. 
El seu àmbit és local i les seues funcions són les d’estudi, control i avaluació de les 
següents activitats i matèries: 

⇒ Avantprojecte de pressupostos i les bases d’execució 
⇒ Plans econòmics financers 
⇒ Propostes financeres. 
⇒ Consells d’administració d’empreses mixtes que es puguen constituir 
⇒ Recaptació voluntària i executiva. 
⇒ Modificacions de crèdit i operacions de tresoreria. 
⇒ Inventari del Patrimoni Municipal 
⇒ Ordenances fiscals municipals. 
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⇒ Aprovació subvencions i convenis 
⇒ Ingressos i despeses. 

 
2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
Els objectius d’aquesta comissió són promoure accions encaminades a aconseguir una 
planificació urbanística racional, amb especial atenció a la preservació del casc antic i a 
la protecció del Medi Ambient, així com un eficaç sistema de manteniment de totes les 
infrastructures i serveis urbans. 
El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són les d’estudi, control i avaluació 
de les següents activitats i matèries: 

⇒ Pla General i normes urbanístiques. 
⇒ Disciplina urbanística. 
⇒ Plans de conservació del casc antic. 
⇒ Rehabilitació d’habitatges. 
⇒ Foment construcció d’habitatges de protecció oficial. 
⇒ Espais verds 
⇒ Ordenances municipals en matèria urbanística i mediambiental. 
⇒ Conservació del patrimoni històric-artístic. 
⇒ Servei d’arqueologia 
⇒ Aigua potable 
⇒ Aigües residuals. 
⇒ Clavegueram 
⇒ Serveis d’ús públic: Cementiri, Recollida de fems, depuradora, neteja viària, 

canera municipal. 
⇒ Manteniment de centres docents públics. 
⇒ Agressions al Medi Ambient 
⇒ Programes de protecció d’espais d’interés mediambiental, i de recuperació 

d’espais degradats. 
⇒ Tractament, recuperació, reciclatge o transformació de residus. 

 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ 
L’objectiu d’aquesta Comissió és estudiar accions encaminades a vetllar per la seguretat 
i protecció dels ciutadans, i la gestió dels recursos humans i tècnics de l’Ajuntament. 
El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de 
les següents matèries: 

⇒ Cens de població i habitatge. 
⇒ Padró d’habitants i cens electoral. 
⇒ Plantilla de personal i relació de llocs de treball. 
⇒ Retribucions del personal. 
⇒ Bases per a l’accés a l’administració pública local. 
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⇒ Informatització dels serveis municipals. 
⇒ Projecte Infoville. 
⇒ Jutjat de Pau 
⇒ Seguretat i higiene en el treball del personal de l’Ajuntament. 
⇒ Seguretat pública 
⇒ Junta Local de Protecció Civil. 
⇒ Circulació urbana i interurbana. 
⇒ Creació de l’oficina de Defensor del Ciutadà 

 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL 
Els objectius d’aquesta comissió són estudiar, controlar i avaluar accions encaminades a 
donar suport i ajuda als sectors de la població menys afavorits, potenciar la igualtat de la 
dona en tots els àmbits de la societat, millorar la qualitat de vida de la gent gran, i 
desenvolupar hàbits i costums saludables; així com propiciar accions dirigides a 
fomentar mecanismes de participació dels ciutadans a traves de les associacions. 
El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de 
les activitats i matèries següents: 

⇒ Voluntariat Social. 
⇒ Ajudes econòmiques. 
⇒ Política de beques socials. 
⇒ Servei d’ajuda a domicili 
⇒ Programes globals d’integració de la dona. 
⇒ Protecció de menors. 
⇒ Serveis d’ajuda a la família 
⇒ Llar de Jubilats i Gent Gran 
⇒ Participació Ciutadana i Centres Socials. 
⇒ Integració social educativa i laboral dels minusvàlids. 
⇒ Barreres arquitectòniques i de comunicació. 
⇒ Prevenció, rehabilitació i reinserció de toxicòmans. 
⇒ PER. 
⇒ Campanyes de vacunació humana i d’animals. 
⇒ Campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors. 
⇒ Salubritat general de les aigües. 
⇒ Potabilització de les aigües de consum humà. 
⇒ Indicadors de salut comunitària. 
⇒ Control del servei de Canera 
⇒ Convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament 
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5. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS 
Els objectius d’aquesta Comissió són estudiar, controlar i avaluar les accions 
encaminades a generar serveis i hàbits culturals, educatius i esportius. 
El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de 
les següents activitats i matèries: 

⇒ Oficina d’informació Juvenil 
⇒ Campament Municipal del Carritxar. 
⇒ Consell Local de la Joventut. 
⇒ Programes d’oci alternatiu. 
⇒ Centres Joves. 
⇒ Serveis Esportius Municipals. 
⇒ Associacionisme esportiu. 
⇒ Esport escolar, escoles esportives i esport de natura. 
⇒ Instal·lacions esportives. 
⇒ Convenis i subvencions esportives i culturals. 
⇒ Centres culturals 
⇒ Activitats culturals. 
⇒ Associacions musicals. 
⇒ Denominació de places i carrers. 
⇒ Protocols, honors i distincions. 
⇒ Comité d’Agermanament amb Sisteron 
⇒ Arxius i publicacions municipals. 
⇒ Biblioteques i sales de lectura. 
⇒ Escolarització. 
⇒ Transport escolar 
⇒ Educació permanent d’adults 
⇒ Beques escolars. 
⇒ Gabinet Psicopedagògic Municipal. 
⇒ Escola Infantil “El caragol” i noves guarderies infantils. 
⇒ Museus. 
⇒ Festes 
⇒ Promoció de l’ús del valencià 

 
6. COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC 
Els objectius d’aquesta Comissió són estudiar, controlar i avaluar les accions 
encaminades a potenciar el comerç, el turisme, la indústria i l’agricultura, a la formació 
per a l’ocupació, i a vetllar per la defensa del consumidor. 
El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de 
les següents activitats i matèries: 

⇒ Llicències d’obertura, canvis de titularitat, trasllats, .. 
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⇒ Normativa en matèria d’activitats industrials i comercials. 
⇒ Tramitació de projectes d’activitat. 
⇒ AFIC  
⇒ OMIC. 
⇒ Fira del Motor 
⇒ Oficina Municipal de Turisme. 
⇒ Consell Local de Turisme 
⇒ Consell Local Agrari. 
⇒ Mercats i venda ambulant. 
⇒ Proposar accions per eradicar indústries molestes del casc urbà. 
⇒ Formació per a la inserció laboral 
⇒ Convenis amb l’INEM i el SERVEF  

 
Cinqué.- Seran suplents dels membres titulars de les Comissions Municipals 
Informatives els regidors que pertanyen al mateix grup polític que de fet assistesquen a 
les sessions corresponents en absència dels titulars. El regidor que de conformitat amb 
allò anterior, exercesca la suplència haurà de manifestar-ho expressament a la 
Presidència de la Comissió en el moment del començament de la respectiva sessió, 
circumstància que es farà constar en l'acta corresponent. 
Els portaveus dels Grups polítics han presentat a l’Alcaldia les adscripcions a cadascuna 
de les comissions, que quedaran de la forma que tot seguit s’indica: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I BÉNS MUNICIPALS 
Sr. Juan Francisco Pi Aparici 
Sra. Ana Maria Morell Gómez 
Sr. Vicent Canet Llidó 
Sr. Blai Peiró Sanchis 
Sr. José Salazar Cuadrado 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
Sr. Juan Francisco Pi Aparici 
Sr. Vicente Santacatalina Sanchis 
Sr. David González Martínez 
Sr. Blai Peiró Sanchis 
Sr. José Salazar Cuadrado 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ. 
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz 
Sr. Salvador Fuster Mestre 
Sr. David González Martínez 
Sr. Blai Peiró Sanchis 
Sr. José Salazar Cuadrado 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL 
Sra. Maria Virginia Cotaina verdú 
Sra. Francisca López Fernández 
Sr. Vicent Roig Tomás 
Sra. Yolanda Pastor Bolo 
Sr. José Salazar Cuadrado 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS 
Sr. José Jesús Aparisi Romero 
Sra. Rosa Maria Soria Escrivá 
Sra. Rosanna Torres Pérez 
Sra. Yolanda Pastor Bolo 
Sr. José Salazar Cuadrado 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC 
Sr. Vicente Morera Romaguera 
Sra. Inmaculada Mañó Peris 
Sra. Imma Ibiza Cots 
Sra. Yolanda Pastor Bolo 
Sr. José Salazar Cuadrado 
 
 
TRETZE. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE 
NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.779/11, sobre nomenament de 
membres de la Junta de Govern Local, que és del següent tenor literal: 
 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. D'acord amb el que disposen els articles 23 de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 52 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC 
 
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència de l'alcaldessa, 
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, els següents regidors: 

José Jesús Aparisi Romero 
Juan Francisco Pi Aprici 
Maria Virginia Cotaina Verdú 
Andrés Jesús Sánchez Gámez 
Francisca López Fernández 
Vicente Santacatalina Sanchis 
David González Martínez 

 
Segon.- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que es 
realitze. 
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Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat. 
 
 
CATORZE. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE 
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. 
 
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.780/11, sobre nomenament de 
tinents d’alcalde, que és del següent tenor literal: 
 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. D'acord amb el que disposen els articles 23 de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 52 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC 
 
Primer.- Nomenar tinents d'alcalde als següents regidors d'aquest Ajuntament, i per aquest 
ordre: 
 

Primer José Jesús Aparisi Romero 
Segon Juan Francisco Pi Aprici 
Tercer Maria Virginia Cotaina Verdú 
Quart Andrés Jesús Sánchez Gámez 
Cinqué Francisca López Fernández 
Sisé Vicente Santacatalina Sanchis 
Seté David González Martínez 

 
Segon.- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que es 
realitze. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. González Martínez: “Aquestos punts no es voten, i per tant nosaltres no 

intervenim per anunciar el vot; la veritat és que la intervenció anava per al primer, 
però m’ha pillat llegint, i se m’ha passat; però en qualsevol cas, com que estan 
relacionats, la intervenció valdrà per als dos. Simplement m’agradaria manifestar 
que el Bloc, sempre que ha estat en l’oposició, com una de les forces de l’oposició, 
ha comptat amb un membre en la Junta de Govern Local, i una tinença d’Alcaldia; i 
en aquest moment, segons la seua proposta, continuarà mantenint una tinença 
d’Alcaldia, i un membre en la Junta de Govern local, encara que la nostra 
representació ha augmentat considerablement com a força majoritària en l’oposició. 
Amb això no vull dir que li demane res, simplement és un fet que m’agradaria 
destacar ací; altres forces polítiques han passat d’un membre en la Junta de Govern 
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local, a dos membres en la Junta de Govern local, i d’una tinença d’Alcaldia a dues, 
tot i estar també en l’oposició; nosaltres continuem mantenint el que d’alguna forma 
històricament se’ns havia atorgat. Nosaltres, el nostre criteri polític i el nostre 
bagatge estarà present en la Junta de Govern Local per als debat i per a les 
votacions, i així ho farem.” 

 
� Sr. Pi Ballester: “Sr. González. Hem tornat enrere, al punt 14, que és nomenament 

de tinents d’alcalde? Si és així, jo recorde que li vaig comentar en la Junta de 
Govern que en funció del volum de govern, el que li queia al Partit popular, i la 
representació que podríem tindre davant l’absència de la l’alcadessa-presidenta, 
consideràvem que era molt convenient que les primeres tinences d’alcaldia foren i 
figuraren en el Partit Popular. Ha sigut de protocol i d’educació el fet de convidar-
los al partit Bloc-Compromís perquè obtinguen una tinença d’alcaldia. Òbviament, 
torne a repetir-li que per molt que hagen pujar en vots van fer unes negociacions els 
dos partits i vam quedar en la cooperació que s’ha quedat reduïda a la tinença 
d’alcaldia i a l’alliberament. Per tant no considerem que tinguen una responsabilitat 
molt elevada com per a intercalar o augmentar el seu nombre de tinents d’alcalde, 
puguen estar barrejats en l’ordre estipulat.” 

 
� Sr. González Martínez: “Per contestar-li. Jo crec que he deixat ben clar, i en l’acta 

es vorà, que ni demane més, ni he demanat res. I li he explicat que estava llegint una 
cosa i per això he intervingut en aquest punt, i que els dos punts estan certament 
relacionats. Crec que això ho he explicat al començament de la intervenció, però si 
no, ho torne a dir ací; la meua intervenció s’ha limitat a expressar un fet que s’ha 
donat, sense més ànim de demanar res, ni de demanar més. Simplement he 
manifestat que històricament nosaltres, quan hem estat en l’oposició, encara que 
tinguérem menys regidors, perquè és un fet, ens ha tocat un per deferència de 
l’aleshores govern; nosaltres, si hem sigut govern també, per deferència, el Partit 
Popular quan estava a l’oposició, com a força majoritària, també n’ha tingut un, i 
nosaltres en mantenim un; altres forces polítiques han vist augmentat al doble la 
representació. Simplement m’he limitat a expressar un fet, sense cap ànim. I si no ha 
quedat prou clar ho esclaresc ara, sense ànim de demanar absolutament més, ni res.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Simplement sí que la meua postura no pot ser la mateixa. 

Nosaltres entenem que la Junta de Govern és una competència de l’Alcaldia, i així 
ho marca la legislació, i per tant l’alcaldessa decideix qui està en aqueixa Junta de 
Govern. L’alcaldessa ha decidit amb el seu criteri, i continue pensant que és el 
mateix criteri que he dit abans en la meua intervenció, de no comptar amb altres 
representacions. Ha comptat amb dos membres del PSOE i un membre del Bloc; de 
moment, en la Junta de Govern no estaran presents ni Proyecto Oliva, ni una altra 
formació política, per voluntat de l’Alcaldia; i nosaltres hem de dir que ho 
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lamentem, però que acceptem la decisió de l’Alcaldia perquè és una competència 
d’ella. Per tant no tenim més a dir.” 

 
� Sr. Pi Ballester: “Per al Sr. Blai; a banda que efectivament és una potestat de 

l’Alcaldia, hi ha un tecnicisme legal que consisteix en el fet que aquesta comissió no 
pot superar un terç del nombre global; per tant no podem massificar-la; considerem 
per tant, a causa de la problemàtica del terç, que convindria tindre les màximes 
representacions possibles; i en aquest cas són els de tres partits majoritaris.” 

 
 
QUINZE. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE 
NOMENAMENT I ATRIBUCIONS DE REGIDORS AMB DELEGACIONS 
ESPECÍFIQUES. 
 
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.743/11, sobre nomenament i 
atribucions de regidors delegats, que és del següent tenor literal: 
 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. Fent ús de les facultats que m'atribueixen els articles 
21.3r. i 23.4t. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 43 i 44 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, tot això 
amb referència a l'expressa delegació de facultats de l'Alcaldia a favor de Regidors, RESOLC 
 
Primer.- Nomenar els regidors que tot seguit s'indiquen com a responsables de les delegacions 
específiques que s'hi especifiquen, i les atribucions que hi figuren: 
 
DELEGACIÓ D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS 
Regidor Delegat: Juan Francisco Pi Aparici 
Les seus funcions són: 
� Elaborar i presentar l’avantprojecte de pressupostos i les bases d’execució. 
� Proposar plans econòmico-financers. 
� Realitzar estudis sobre propostes financeres. 
� Coordinar els períodes d’ingressos i despeses. 
� Tramitar la documentació per a la sol·licitud de subvencions. 
� Tindre actualitzat l’Inventari del Patrimoni Municipal. 
� Elevar propostes i informes sobre Modificacions de crèdits i operacions de tresoreria. 
� Realitzar propostes econòmiques sobre les Ordenances Fiscals Municipals 
� Control i supervisió econòmica de totes les concessions. 
� Tramitar la sol·licitud de subvencions i l’aprovació de convenis  
� Presidir la Comissió especial de Comptes. 
� Formar part de la Comissió Negociadora dels Convenis Col·lectius. 
� Realitzar la planificació i control de les despeses i ingressos de la Corporació en general i de 

les distintes comissions. 
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DELEGACIÓ D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
Regidor Delegat: Juan Francisco Pi Aparici 
Les seus funcions són: 
� Dirigir la revisió del PGOU 
� Supervisar la Unitat de Disciplina Urbanística 
� Promoure plans de rehabilitació d’habitatges. 
� Fomentar la construcció d’habitatges de protecció oficial. 
� Rebre i coordinar les demandes que generen la resta de delegacions en matèria d’estudi, 

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

Consum 
� Promoure Plans de conservació per al Casc antic, en col·laboració amb la Delegació de 

Patrimoni històric i artístic. 
� Promoure plans de rehabilitació d’habitatges dintre d’aquesta zona. 
� Promoure les actuacions de les ordenances en matèria urbanística en l’àmbit del casc antic 
 
DELEGACIÓ DE CULTURA, MUSEUS I PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC 
Regidor Delegat: Juan Francisco Pi Aparici 
Les seus funcions són: 
� Gestionar la utilització de la Casa Maians, Teatre Olímpia i altres edificis d’ús cultural. 
� Proposar la creació de noves infrastructures culturals: auditori, casa de cultura, etc. 
� Coordinar, promoure, planificar i organitzar el funcionament del Consell Local de Cultura 
� Programar tot tipus d’activitats artístiques i culturals 
� Coordinar les activitats musicals i les bandes de música. 
� Proposar la denominació de carrers i places. 
� Proposar protocols, honors i distincions. 
� Exercir la coordinació amb el Comité d’Agermanament de Sisteron 
� Planificar i potenciar els serveis de publicacions municipals. 
� Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal. 
� Planificació del Servei d’arqueologia. 
� Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat. 
� Promoure les relacions interadministratives en les matèries de cultura, museus i patrimoni 

històric i artístic. 
� Gestionar l’execució del Pla Director del Palau Comtal 
� Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic. 
� Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric-artísic. 
 
DELEGACIÓ DE SANITAT 
Regidor Delegat: Jesús Aparisi Romero 
Les seues funcions són: 
� Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables. 
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� Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica. 
� Planificació de campanyes de vacunació humana i animal. 
� Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors. 
� Vigilar la salubritat general de les aigües. 
� Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà 
� Control dels indicadors de Salut Comunitària 
� Control del servei de la Canera. 
 
DELEGACIÓ D’EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES 
Regidor Delegat: Jesús Aparisi Romero 
Les seus funcions són: 
� Promoure i planificar l’EPA 
� Col·laborar amb l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels 

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

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

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

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

amb anterioritat pels òrgans competents. 
 
DELEGACIÓ DE TURISME I PLATGES 
Regidor Delegat: Vicente Morera Romaguera 
Les seus funcions són: 
� Promoure plans i programes per potenciar el turisme. 
� Supervisar l’Oficina Municipal de Turisme, i altres òrgans i entitats creats amb la finalitat 

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

� Promoure les festes d’interés turístic en col·laboració amb les delegacions d’esports, 
joventut i festes. 

� ISO 14001 
� Q de qualitat. 
� Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar. 
 
DELEGACIÓ D’INDÚSTRIA, COMERÇ, MERCATS I CONSUM 
Regidor Delegat: Vicente Morera Romaguera 
Les seus funcions són: 
� Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats industrials. 
� Proposar la ubicació d’indústries fora de les zones de residència, en col·laboració amb l’àrea 

d’urbanisme. 
� Supervisar la tramitació i resolució dels expedients d’instal·lacions industrials. 
� Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions. 
� Promoure plans que incentiven la instal·lació d’indústries. 
� Promoure plans i programes per potenciar el comerç 
� Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats comercials. 
� Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de 

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

d’Ordenació del Territori. 
� Organitzar i coordinar la Fira dels Estocs i la Fira del Motor. 
� Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant. 
� Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions del Mercat 
� Controlar els Serveis d’ORA. 
� Supervisió del funcionament dels Serveis d’Informació i defensa dels consumidors i Usuaris 
� Planificació de campanyes d’informació al consumidor. 
� AFIC. 
� Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents. 
 
DELEGACIÓ D’OBRES I SERVEIS, AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
Regidor Delegat: Andrés Sánchez Gámez 
Les seus funcions són: 
� Organitzar la distribució de la Brigada Laboral i Rural. 
� Rebre les demandes de servei de les altres delegacions. 
� Controlar i dirigir el funcionament del magatzem del subministraments. 
� Coordinar el funcionament dels serveis d’ús públic: Cementiri, Recollida de fems, 

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

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

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

ambient. 
� Supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en 

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

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

clavegueram. 
� Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos 
� Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins. 
� Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura 
� Presidir el Consell Local Agrari 
� Propostes i informes sobre planificació d’Infrastructures agràries 
� Gestió del magatzem d’usos agrícoles  
� Relacions interadministratives en matèria d’agricultura. 
� Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21. 
� Gestionar i dirigir l’Ecoparc. 
� Coordinació del voluntariat ecològic. 
� Dirigir i gestionar el parc de l’Hort de la Bosca. 
� Propostes per a la zones protegides. 
� Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal 
� Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el 

desenvolupament sostenible. 
� Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable. 
� Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions de 

bombeig, estació depuradora i emissari submarí. 
� Planificar accions encaminades a la conservació i millora dels ecosistemes locals, tant 

urbans com rurals. 
� Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat 
� Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria 

mediambiental. 
� Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o 

transformació de residus. 
� Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals. 
 
DELEGACIÓ DE JOVENTUT I ESPORTS 
Regidor Delegat: Salvador Escrivá Tormo 
Les seus funcions són: 
� Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil 
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� Gestionar el Casal Jove 
� Proposar millores d’infrastructura juvenil 
� Gestionar el campament Municipal del Carritxar 
� Foment de l’associacionisme juvenil. 
� Elaborar el Pla Integral de Joventut. 
� Promoció del Consell Local de Joventut. 
� Programar programes d’oci alternatiu per als joves. 
� Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió de 

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

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

amb anterioritat pels òrgans competents. 
 
DELEGACIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I FESTES  
Regidor Delegat: Salvador Escrivá Tormo 
Les seus funcions són: 
� Impulsar la formació d’associacions. 
� Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana. 
� Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de l’administració. 
� Coordinar les associacions de veïns amb l’ajuntament. 
� Impulsar un pacte cívic. 
� Coordinar el Servei d’Atenció al Ciutadà. 
� Proposar i planificar les activitats festives. 
� Potenciar les festes locals. 
� Proposar els dies de festa local. 
� Representar la corporació local davant les juntes de festes. 
� Organitzar esdeveniments festius singulars. 
� Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats 

amb anterioritat pels òrgans competents. 
 
DELEGACIÓ DE BENESTAR SOCIAL, DONA, GENT GRAN I CREU ROJA 
Regidora Delegada: Virginia Cotaina Verdú 
Les seus funcions són: 
� Proposar les ajudes amb els recursos disponibles. 
� Planificar i organitzar el voluntariat social 
� Coordinar les actuacions amb el gabinet Psicopedagògic 
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� Planificar, organitzar i controlar als treballadors socials 
� Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial, autonòmica i 

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

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

amb anterioritat pels òrgans competents. 
 
Les funcions corresponents a les àrees de Desenvolupament Local, Personal i Policia Local no 
es deleguen i les ostentarà l’Alcaldia. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat del contingut i abast de la resolució transcrita. 
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SETZE. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE 
NOMENAMENT DE REGIDOR AMB DELEGACIÓ GENÈRICA EN 
MATÈRIA D’HISENDA I BENS MUNICIPALS. 
 
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.745/11, sobre nomenament i 
atribucions de regidor amb delegació genèrica en matèria d’Hisenda i Béns Municipals, 
que és del següent tenor literal: 
 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. L'article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en la nova redacció que li dóna la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, estableix que l'Alcalde pot 
delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, 
sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, puga realitzar a 
favor de qualssevol Regidors. 
 
Alhora, l'article 43 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel que es va aprovar el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, regula les 
delegacions genèriques i especials que poden efectuar-se en qualsevol Regidor per a la direcció i 
gestió d'àrees o matèries determinades, inclosa la facultat de resoldre per mitjà d'actes 
administratius que afecten tercers. 
 
Vistos els articles 43 a 45, 114 a 118 i 121, del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de 
delegacions. RESOLC 
 
PRIMER.- Atribuir la DELEGACIÓ GENÈRICA EN MATÈRIA D’HISENDA I BÉNS 
MUNICIPALS, al segon tinent d'alcalde i membre de la Junta de Govern Local, Sr. JUAN 
FRANCISCO PI APARICI. 
 
SEGON.- Aquesta delegació comportarà, tant la facultat de direcció de la matèria corresponent, 
com la seua gestió, la firma de tots els documents definitius o de tràmit, inclosos les propostes 
de resolució i els decrets, que calguen per a l'execució de l'esmentada delegació. 
Dins de l'àmbit de la delegació es comprenen tots els assumptes que siguen competència de 
l'Alcaldia en les matèries següents: 
� Aprovació, modificació, execució i liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i les seues 

Bases d’Execució. 
� Autorització, disposició, reconeixement d’obligacions i ordenació del pagament. 
� Aprovació de certificacions d’obra que siguen competència de l’Alcaldia. 
� Imposició i ordenació de tributs i preus públics. 
� Gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de l’Ajuntament, bé siguen de 

naturalesa pública o de privada. 
� Gestió econòmica-financera. 
� Comptes municipals. 
� Comissió Especial de Comptes. 
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� Qualsevol altra atribució que siga competència de l’Alcaldia respecte a la direcció, gestió i 
resolució, en la matèria que es tracta. 

 
TERCER.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, i no són susceptibles de delegar-les pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. 
 
QUART.- Les resolucions que s'adopten per delegació s'entendran dictades per aquesta 
Alcaldia com a titular de la competència originària, i els actes administratius són executius i 
gaudeixen de la presumpció de legitimitat. 
 
CINQUÉ.- La delegació conferida produirà efectes des del dia 11 de juliol de 2011. 
 
SISÉ.- La delegació d'atribucions té caràcter indefinit, és revocable en qualsevol moment, en tot 
o en part, i no serà obstacle perquè puga avocar-se el despatx i resolució de qualsevol assumpte 
comprés en la mateixa. 
 
SETÉ.- El regidor delegat està obligat a informar l'Alcaldia, de forma detallada, de la gestió de 
les atribucions que se li deleguen, i de les resolucions dictades; així mateix, informarà 
prèviament l'Alcaldia de l'adopció de decisions d'importància. 
 
VUITÉ.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i donar compte al 
Ple en la primera sessió que es realitze. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat del contingut i abast de la resolució transcrita. 
 
 
DISSET. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE 
NOMENAMENT DE REGIDOR AMB DELEGACIÓ GENÈRICA EN 
MATÈRIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
 
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.746/11, sobre nomenament i 
atribucions de regidor amb delegació genèrica en matèria de Disciplina Urbanística, que 
és del següent tenor literal: 
 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. L'article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en la nova redacció que li dóna la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, estableix que l'Alcalde pot 
delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, 
sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, puga realitzar a 
favor de qualssevol Regidors. 
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Alhora, l'article 43 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel que es va aprovar el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, regula les 
delegacions genèriques i especials que poden efectuar-se en qualsevol Regidor per a la direcció i 
gestió d'àrees o matèries determinades, inclosa la facultat de resoldre per mitjà d'actes 
administratius que afecten tercers. 
 
Vistos els articles 43 a 45, 114 a 118 i 121, del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de 
delegacions. RESOLC 
 
PRIMER.- Atribuir la DELEGACIÓ GENÈRICA EN MATÈRIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA, al segon tinent d’alcalde i membre de la Junta de Govern Local, Sr. JUAN 
FRANCISCO PI APARICI. 
 
SEGON.- Aquesta delegació comportarà, tant la facultat de direcció de la matèria corresponent, 
com la seua gestió, la firma de tots els documents definitius o de tràmit, inclosos les propostes 
de resolució i els decrets, que calguen per a l'execució de l'esmentada delegació. 
 
Dins de l'àmbit de la delegació es comprenen tots els assumptes que siguen competència de 
l'Alcaldia en les matèries següents: 
� Incoació i subsegüents actes de tràmit dels expedients de Restauració de la Legalitat 

Urbanística, atés que la resolució i adopció de les mesures de restauració a què fan 
referència els articles 227.1 i 225 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre es troba delegada 
en la Junta de Govern Local, per Decret de l’Alcaldia núm. 2744/11, d’11 de juliol del 
2011. 

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

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

 
TERCER.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, i no són susceptibles de delegar-les pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. 
 
QUART.- Les resolucions que s'adopten per delegació s'entendran dictades per aquesta 
Alcaldia com a titular de la competència originària, i els actes administratius són executius i 
gaudeixen de la presumpció de legitimitat. 
 
CINQUÉ.- La delegació conferida produirà efectes des del dia 11 de juliol de 2011. 
 
SISÉ.- La delegació d'atribucions té caràcter indefinit, és revocable en qualsevol moment, en tot 
o en part, i no serà obstacle perquè puga avocar-se el despatx i resolució de qualsevol assumpte 
comprés en la mateixa. 
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SETÉ.- El regidor delegat està obligat a informar l'Alcaldia, de forma detallada, de la gestió de 
les atribucions que se li deleguen, i de les resolucions dictades; així mateix, informarà 
prèviament l'Alcaldia de l'adopció de decisions d'importància. 
 
VUITÉ.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i donar compte al 
Ple en la primera sessió que es realitze. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat del contingut i abast de la resolució transcrita. 
 
 
DIVUIT. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA A FAVOR DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2.744/11, sobre delegació de 
competències de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, que és del següent 
tenor literal: 
 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. L’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, amb les modificacions introduïdes per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, 
i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, 
determina el següent: 
 
“Article 23. 
1. La Junta de Govern Local s’integra per l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç 

del seu nombre legal, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte al Ple. 
2. Correspon a la Junta de Govern Local: 

a) L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seues atribucions. 
b) Les atribucions que l’alcalde o altre òrgan municipal li delegue o li atribuesquen les 

lleis.” 
 
Amb la finalitat de dotar de contingut l’esmentada Junta de Govern Local i tenint en compte les 
circumstàncies i antecedents respecte d'això, i a l'empara del Text Legal invocat, RESOLC 
 
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions de l’Alcaldia que tot seguit 
s’indica: 

I) L’atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors 
II) Informes d’expedients a tramitar davant la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
III) Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació d’acord amb el Pressupost i la Plantilla 

aprovades pel Ple. 
IV) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament general 

no atribuïdes expressament al Ple, així com la dels instruments de gestió 
urbanística i dels projectes d’urbanització. 
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V) La resolució i adopció de les mesures de restauració de la Legalitat Urbanística 
a què fa referència l’article 227.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana, en relació amb l’article 225 del mateix text 
reglamentari.  

 
Segon.- La delegació conferida requerirà per a la seua eficàcia, l’acceptació de la Junta de 
Govern Local, que podrà atorgar-la de forma expressa o tàcita si en el termini de tres dies, a 
comptar des de la delegació, no es manifesta res en contra. 
 
Tercer.- La delegació d’atribucions que conté aquest decret es podrà avocar en qualsevol 
moment i no serà obstacle perquè puga recabar-se el despatx i resolució de qualsevol assumpte 
que comprenga. 
 
Quart.- Que es publique la present delegació d’atribucions en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinqué.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
se celebre. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat del contingut i abast de la resolució transcrita. 
 
 
DINOU. MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS DEL PLE EN LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL 
 
Mitjançant Decret núm. 2744/11, d’11 de juliol de 2011, aquesta Alcaldia ha resolt delegar en la 
Junta de Govern Local les atribucions que es detallen en l’esmentat Decret; a saber: 

I) L’atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors 
II) Informes d’expedients a tramitar davant la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
III) Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació d’acord amb el Pressupost i la Plantilla 

aprovades pel Ple. 
IV) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament general no 

atribuïdes expressament al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d’urbanització. 

V) La resolució i adopció de les mesures de restauració de la Legalitat Urbanística a què 
fa referència l’article 227.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana, en relació amb l’article 225 del mateix text reglamentari.  
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Amb la finalitat de dotar de major contingut la Junta de Govern Local i tenint en compte les 
circumstàncies i antecedents respecte d'això, i a l'empara de l’article L’article 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
Mesures per a la Modernització del Govern Local, es proposa al Ple de l’Ajuntament que adopte 
els acords que tot seguit s’indica: 
 
PRIMER.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de les competències 
atribuïdes al Ple en les matèries següents: 

I. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa en els procediments incoats 
contra l’Ajuntament. 

II. La petició de subvencions a altres organismes, si exigeixen l’aprovació del Ple. 
 
SEGON.- Les atribucions delegades s’exerciran per la Junta de Govern Local en els termes i 
dins dels límits d’aquesta delegació, i no seran susceptibles de ser delegades a favor de cap altre 
òrgan. 
 
Els acords que s’adopten per delegació s’entendran dictats pel Ple de l’Ajuntament, com a 
titular de la competència originària i al qual se’l tindrà informat de l’exercici de l’esmentada 
delegació mitjançant la tramesa a tots els grups municipals de l’esborrany de les actes; aquestos 
acords seran immediatament executius i gaudiran de la presumpció de legitimitat. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local s’haurà de fer constar aquestes 
circumstàncies i es consideraran dictats per l’òrgan que delega. 
 
TERCER.- Les delegacions i la seua revocació, conforme a allò que es disposa en els articles 
51.2 i 114 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, tindran efectes des del dia següent a l’adopció de 
l’acord, sense perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tindran 
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació pel Ple. 
 
QUART.- Comunicar l’acord als Portaveus dels grups polítics, a les Dependències Municipals, 
als Presidents de les Comissions Informatives i als Regidors Delegats, per al seu coneixement i 
efectes oportuns; i que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment d’allò 
que es disposa en l’article 51.2 del text reglamentari. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, 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, i 
l’alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (18 vots favorables: 7 del Grup PP, 6 
del Grup Socialista, i 5 del Grup Bloc-Compromís); i el vot en contra dels regidors Sr. 
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Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado (3 vots en contra: 2 del Grup P. 
Oliva, i 1 del Grup MGd’O), acorda: 
 
Primer.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de les competències 
atribuïdes al Ple en les matèries següents: 
 
I. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa en els procediments 

incoats contra l’Ajuntament. 
II. La petició de subvencions a altres organismes, si exigeixen l’aprovació del Ple. 

 
Segon.- Les atribucions delegades s’exerciran per la Junta de Govern Local en els 
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, i no seran susceptibles de ser delegades a 
favor de cap altre òrgan. 
 
Els acords que s’adopten per delegació s’entendran dictats pel Ple de l’Ajuntament, com 
a titular de la competència originària i al qual se’l tindrà informat de l’exercici de 
l’esmentada delegació mitjançant la tramesa a tots els grups municipals de l’esborrany 
de les actes; aquestos acords seran immediatament executius i gaudiran de la 
presumpció de legitimitat. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local s’haurà de fer constar 
aquestes circumstàncies i es consideraran dictats per l’òrgan que delega. 
 
Tercer.- Les delegacions i la seua revocació, conforme a allò que es disposa en els 
articles 51.2 i 114 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, tindran efectes des del dia 
següent a l’adopció de l’acord, sense perjudici de la seua publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’avocació pel Ple. 
 
Quart.- Comunicar l’acord als Portaveus dels grups polítics, a les Dependències 
Municipals, als Presidents de les Comissions Informatives i als Regidors Delegats, per 
al seu coneixement i efectes oportuns; i que es publique en el Butlletí Oficial de la 
Província, en compliment d’allò que es disposa en l’article 51.2 del text reglamentari. 
 
 
VINT. MOCIÓ DE L’ALCALDIA D’ASSIGNACIÓ DEL RÈGIM DE 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL A DETERMINATS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ. 
 
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, que és del següent tenor literal: 
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“MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE ASSIGNACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ 
EXCLUSIVA I PARCIAL A DETERMINATS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 
Els articles 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 13 
del Reial Decreto 2568/1986, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, preveuen la possibilitat que els membres de la Corporació 
desenvolupen les seues responsabilitats amb règim de dedicació exclusiva. 
 
Atés que per al normal desenvolupament de les funcions polítiques dels membres de la 
Corporació és necessari establir la relació de càrrecs que es puguen exercir en règim de 
dedicació exclusiva. 
 
En virtut de la legislació esmentada, s’eleva al Ple de l’Ajuntament la següent PROPOSTA 
D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar l’establiment del règim de dedicació exclusiva als següents càrrecs 
municipals: 
 

Càrrec/Funcions Nom Retribució anual 
Pagadora en 14 mensualitats 

Sr. alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz  39.731,44 
Sr. portaveu del grup PP, regidor 
d’Hisenda, etc. 

 
Sr. Juan Francisco Pi Aparici 

 
28.502,90 

Sr. regidor d’Obres i Serveis, etc. Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez 28.502,90 
Sra. regidora de Serveis Socials, etc. Sra. Maria Virginia Cotaina Verdú 28.502,90 
Sr. regidor de Participació Ciutadana, etc. Sr. Salvador Escrivá Tormo 28.502,90 
Grup Socialista: Control i seguiment de la 
gestió municipal 

 
Sr. Salvador Fuster Mestre 

 
28.502,90 

Sr. portaveu del Grup Bloc-Compromís Sr. David González Martínez 28.502,90 
 
SEGON.- Aprovar l’establiment del Règim de dedicació parcial als següents càrrecs 
municipals: 
 

Càrrec/Funcions Nom Retribució anual 
Pagadora en 14 mensualitats 

Temps de dedicació efectiva 

Sra. portaveu del Grup Socialista Sra. Ana Morell Gómez  18.316,20 25 hores setmanals, 
distribuïdes de dilluns a 
divendres, des de les 9 
a les 14 hores. 

 
TERCER.- El nomenament d’un membre de la Corporació per a un dels càrrecs indicats només 
suposarà l’aplicació del règim de dedicació parcial o exclusiva si s’accepta per l’interessat, 
circumstància que es comunicarà al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió ordinària. 
 
QUART.- Els Regidors que tindran la dedicació parcial o exclusiva seran aquells que en cada 
moment es designen per ocupar els càrrecs anteriors. Els Regidors que figuren en aquest acord 
han estat nomenats per Decret de l’Alcaldia de data 11 de juliol de 2011. 
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CINQUÉ.- Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social els membres de la 
Corporació que ocupen càrrecs de dedicació parcial o exclusiva, i la Corporació assumirà el 
pagament de les quotes empresarials que calguen; els regidors estaran obligats a formular 
declaració complementària, davant la Secretaria d’aquest Ajuntament, per a la seua inscripció en 
el Registre d’Interessos dels Membres de la Corporació. 
 
SISÉ.- El present acord tindrà efectes econòmics des del dia en què es prenga l’acord, llevat 
dels casos que tot seguit s’indica: 
Per al cas de la Sra. alcaldessa i del Sr. Andrés Sánchez Gámez (regidor d’Obres i Serveis, etc.), 
ambdós amb efectes retroactius des del dia 13 de juny de 2011. 
Per al cas del Sr. Juan Francisco Pi Aparici (portaveu del grup PP, regidor d’Hisenda, etc.), des 
del dia 9 d’agost de 2011. 
 
SETÉ.- De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar 
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de la 
Corporació. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’Alcaldessa. Rubricat.” 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que a la política es ve a servir; i a la millor el 

concepte que tenen alguns de la política és arribar a servir, però amb un pa a sota del 
braç; i perdoneu l’expressió, que no vull faltar el respecte a ningú. Que ningú em 
malinterprete. És evident que estem parlant d’un total, els diners que es destinen als 
òrgans de govern, entre Seguretat Social i tot, de 380.300 euros a l’any. Estem 
parlant de més de 60 milions de pessetes, dels quals ha considerat l’Alcaldia que per 
cada vot del PP això significarà una despesa de 57,21 euros per al nostre 
ajuntament; un vot del Partit Socialista, de 23,13 euros; un vot del Bloc, de 20,96 
euros, un vot de Proyecto, de 9 euros; i un vot de Gent d’Oliva, de 5,80 euros. 
Aqueixa és la representació que sembla ser que tenim; tenim pel que es veu, nou 
vegades menys representació que la que té, però no; no estem demanant res en 
absolut; jo no li demane res, jo continuaré treballant amb les mateixes ganes, amb la 
mateixa il·lusió, dedicant tot el temps del món, en la part que em correspon 
l’assignació per assistències, que per cert vosté s’ha encarregat de reduir en un 25% 
als portaveus que no estan alliberats; i per tant, amb el mateix entusiasme i amb la 
mateixa dedicació. No cal arribar a cobrar jornals més o menys importants per poder 
dedicar-se a la política; ni ho he fet ara, ni tampoc ho feia quan tenia una delegació 
al meu càrrec, quan portava indústria, com també he dit abans, que vosté ha dit que 
ens havia ofertat i nosaltres havíem rebutjat per no aconseguir cap alliberament. 
Estem parlant que vostés han fet com “Juan Palomo; yo me lo guiso, yo me lo 
como”. Pràcticament han fet ple, dels set, cinc; i dos perquè no poden. Dos dels seus 
regidors, un per la seua professió, com és normal si s’alliberara guanyaria molt 
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menys, supose jo que serà aqueix el motiu, i l’altre perquè tampoc pot per motius 
que ell massa sap. Per tant estem parlant, independent de la càrrega de la gestió que 
vostés poden dir, que si porten una càrrega, una supercàrrega, independentment que 
no ha volgut descarregar-se en tres regidors que li han donat col·laboració i vosté no 
els ha escoltat per a res, és una càrrega jo considere que en l’època de crisi que 
patim, ben retribuïda. Crec que no es podran queixar. Com he dit, pràcticament un 
60% d’aqueixos 380.000 euros és la despesa que s’encarregaran de fer vostés, a base 
de sous i Seguretat Social. Espere que la mateixa gestió que vostés porten a cap 
estiga en consonància amb aquest muntant dinerari; ho espere pel bé del poble 
d’Oliva. Almenys aqueixos diners que ixen d les arques municipals, que les omplim 
tots a través de les nostres contribucions, estiguen ben invertits; ho espere, perquè en 
cas contrari m’hauran demostrat que no vénen amb la intenció de servir, almenys 
adequadament, a la nostra ciutat, sinó més bé, a vegades, a servir-se’n d’uns salaris, 
com he dit, d’aquestes quantitats. Espere equivocar-me, i espere, com he dit, que 
aquesta quantitat tan important, la sàpiguen administrar bé, torne a dir, en benefici 
de la nostra ciutat. I, com he dit, amb el poc que ens correspon, l’1.6% de despesa 
que li correspon a Gent d’Oliva dels 380.000 euros, sàpiga que continuarem 
treballant amb entusiasme, i disposats a col·laborar, amb qui calga, on calga, dins i 
fora del nostre ajuntament.” 

 
� Sr. Pi Ballester: “Sr. Salazar; per activa o per passiva he de parlar-li. Una com a 

portaveu, i una altra coma persona que treballa; perquè vosté treballa. Començaré 
per la persona individual. Aquestos 28.502 euros, ni de casualitat s’aproximen al 
que jo cobre en la meua vida laboral. Per tant jo vinc, com vosté diu ací, a servir al 
poble. Per tant s’ha equivocat; ja li ho dic, s’ha equivocat. No li dic més. Això com 
a persona privada. Com a portaveu del Partit Popular li dic que ha fet un 
plantejament molt viciós de la igualtat d’oportunitats. Ací, que jo veja, hi ha una 
igualtat de sous, i l’única desintonia, que no és cap desintionia, és la representació 
de la Presidència-Alcaldia. La representació titular del consistori. Dins de la igualtat 
jo també podria opinar que hi ha una desigualtat; justament pel volum de feina que 
ha deixat caure. No és el mateix governar que fiscalitzar. I després, ja que se n’ha 
anat a viciar en percentatges, li recorde que si vosté està molest per aqueix 
percentatge ínfim, li recorde que un regidor en les eleccions municipals, espanyoles, 
també en les estatals i les autonòmiques, té un preu, també costa, per la Llei 
d’Hondt. O siga que crec que està equivocat de totes totes.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que de totes formes no crec que perda molts 

diners vosté amb aqueixa càrrega grandíssima de feina que vosté va a tindre ara. És 
que jo no sé el plantejament que es fan vostés; no sé si quan vostés es presenten ja 
pensen amb la càrrega i el que han de cobrar gràcies a la càrrega. El plantejament ha 
de ser clar; servei, servei al poble, i després ja vorem el que passa. No posar una 
cosa per davant de l’altra. És evident que tots tenim càrrega; i per a vosté hauria de 
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saber, és evident que vosté no ha estat mai en l’oposició, és un regidor nou i 
comença governant, però hauria de saber que si un ha de fiscalitzar totes les seues 
àrees que vostés porten a cap, un, totes les que vostés porten entre tots, és una feina 
ingent, és una gran feina també. I és tan necessari, dins del funcionament 
democràtic, un govern o un bon govern, com una bona oposició; en cas contrari, si 
només tinguérem una cosa, govern i no hi haguera oposició, mal favor li faríem a la 
democràcia; per tant, tanta feina pot ser estar governant i administrant les 
delegacions que porten vostés, com els altres fiscalitzant aqueixes delegacions que 
porten vostés. No vinga vosté a mesclar una cosa amb l’altra. I a més li dic una cosa, 
l’excepció no fa la regla; jo parle genèricament; i no vull entrar en més detalls. 
Temps tindrem d’entrar en més detalls, en altres plenaris; li parle genèricament. I li 
ho torne a repetir, l’excepció no fa la regla, tot i que dubte que vosté perda diners. 
Per tant, no torne a dir que l’oposició, l’acció de fiscalitzar, no és treball. Ja li ho 
vaig dir en la Junta de Portaveus, és tanta feina com la que puga fer vosté. Vosté 
podrà tindre més responsabilitat o no, però no diga que no és treball l’acció 
d’oposició.” 

 
� Sr. Pi Ballester: “Jo no he dit que no és treball, he dit que no és el mateix treball 

governar que fiscalitzar. Després, per favor, a partir d’ara, i fins que s’acabe la 
legislatura no dubte d’allò que li dic; en la Junta de Portaveus ja fa fer una afirmació 
que només es pot saber si vosté està dins de la meua pell i del meu cervell; i ara ha 
fet una afirmació molt semblant. Jo si li dic que perd diners, i a priori sabia que 
perdria diners, i he volgut vingut a treballar pel meu poble, és perquè això és la 
veritat.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En principi volem manifestar, i així ho hem dit al començament 

d’aquesta intervenció en el plenari, que entenem que l’actitud de la nova corporació, 
amb cinc grups polítics, on el poble ha decidit que hi haja representació d’una opció 
independent que hui està formada ací en aquest plenari, que representa 2.500 
persones, o 2.4000; l’actitud que es té des de la corporació dista molt dels principis i 
dels valors que tal vegada pregonem d’igualtat, democràcia real, participació, etc. Jo 
vull comentar-li, perquè les persones que estan ací ens entenguen i no creguen que 
estem parlant ací d’un tema de martingales, és el tema que l’Ajuntament d’Oliva té 
una consignació, uns diners, posats i pagats pels contribuents d’Oliva, al voltant de 
65 milions de pessetes, per tal que les persones que regeixen aquest ajuntament 
puguen, de la forma més digna possible, treballar i dedicar-se a allò que realment es 
ve ací, que és a treballar pel poble. Jo entenc perfectament que l’equip de govern ha 
de tindre una major disponibilitat i dedicació. Això ho entenc perfectament; no sé si 
cinc delegacions, a la millor quatre, a la millor tres i mitja, no ho sé. La càrrega de 
feina que el Partit Popular ha agarrat, l’ha agarrada voluntàriament, ja li dic, perquè 
hi ha tres regidors ací amb els quals no s’ha volgut comptar; però bé, això és un altre 
tema. Aqueixos diners, els 65.000 euros que estan destinats per als polítics d’aquest 
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poble, per tal que el poble funcione i quan la gent vinga a l’ajuntament estiga ben 
atesa, es paguen entre tots els contribuents; entre tots, els qui li han votat al PP, els 
qui li han votat al PSOE, els qui li han votat al Bloc, els qui li han votat a Proyecto 
Oliva, i els qui li han votat a Gent d’Oliva. Els paguen tots els contribuents. La 
sorpresa que ens emportem és que en principi nosaltres no veiem cap problema, i 
així ho hem dit, que l’Alcaldia i les delegacions que governen han de tindre la major 
càrrega de diners, per poder estar dedicats més temps, i gestionar l’ajuntament, que 
és una empresa amb més de 300 persones, i un capital que tots sabem el pressupost 
d’ací de què parlem; per tant cal seriositat i dedicació màxima de tots els regidors. 
Dit això, dir que jo pense que la bona voluntat dels regidors que tindran delegació i 
que treballaran, la bona voluntat no s’ha d’entendre com possibilitat i èxit; vull dir, 
ací no estem repartint delegacions com si foren creïlles; hisenda, urbanisme, i tal, 
tres delegacions per a un regidor; i si cal, quatre; i si cal, cinc. Si volem gestionar bé 
l’ajuntament s’ha de tindre la seriositat, no sé si per desconeixement, o prepotència 
de l’Alcaldia, ho ha fet així, jo pense que és més per desconeixement, aqueixes àrees 
impliquen en qualsevol empresa seriosa que hi haja una persona dedicada 24 hores 
al dia a aquest tema. Jo els desitge molta sort als regidors que tindran dedicació, i 
que tindran la possibilitat de gestionar aquestes àrees; però també els dic que els 
desitge molta sort, perquè no només és bona voluntat, d’ací a quatre anys si 
aqueixos regidors que han portat quatre o cinc àrees, perquè vosté ha volgut, resulta 
que han fet que Oliva es quede en l’estacada quatre anys, haurà sigut tirar els diners. 
Amb això que li diga prou. Tornant al tema de la participació, entenc perfectament 
que l’equip de govern tinga dedicacions exclusives, parcials; ja li dic que jo discrepe 
a la millor en el número, pense que és un poc elevat per a l’equip de govern cinc 
dedicacions, però bé, és un tema que aquest plenari, els 21 regidors, votaran i 
decidiran; jo hauria fet una altra proposta, això també li ho dic. Però el que no acabe 
d’entendre massa bé és per què si el Sr. Pi ens diu que no és igual governar que estar 
en l’oposició, vosté ha deixat dos sous, o sou i mig al Partit Socialista, que estarà en 
el despatx el Sr. Salvador Fuster i la Sra. Ana Morell, amb dedicació total i parcial, 
les 24 hores, per a atendre als seus militants, o als seus representants, o als ciutadans 
que vulguen buscar el Partit Socialista o al grup municipal perquè els ajude en 
alguna cosa. No entenc com li deixa una dedicació exclusiva al Sr. David González 
perquè estiga amb el sou en el despatx i puga atendre els ciutadans correctament, als 
qui li han votat i als qui no li han votat, però no acabe d’entendre com vosté 
prescindeix i obvia que hi ha dos grups municipals als quals vosté, dels 65 milions 
de pessetes, no els ha deixat res; de forma que les persones que paguen el sou del Sr. 
David, del Sr. Salvador, i el de vosté, a la millor han votat a Proyecto Oliva, i 
voldrien tindre una representació, mínima, en el despatx de l’Ajuntament d’Oliva, 
pagat per l’Ajuntament d’Oliva, perquè els solucione el problema. Aqueix tema 
vosté no l’ha plantejat, perquè és una proposta seua; ara es votarà, supose que també 
la resta de partits polítics. Però la participació i el dret i la dignitat dels meus votants 
vosté se l’ha passat per on ha volgut. Hi ha un 20% dels votants d’Oliva, que 
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vindran ací, al despatx de Proyecto Oliva, i el portaveu de Proyecto Oliva, que s’ha 
deixat, i això li ho dic al Sr. Pi per si vol saber-ho, un sou en aquest ajuntament, 
voluntàriament per a treballar per al poble, i també molt elevat; i l’ha deixat 
voluntàriament sabent el que podria passar, per la incompatibilitat amb el fet de ser 
regidor. Per tant ací tots perdem, uns perden més que altres. Jo no vull guanyar. Jo 
el que vull és que els meus votants tinguen la possibilitat, quan vinguen a 
l’Ajuntament d’Oliva, de tindre un despatx, que a data de hui encara no el tenim, 
això s’ha de dir, que estem esperar tindre’l; però que tinguen una persona que puga 
atendre’ls. Mentre que el PP tindrà cinc persones a tutti plein, pagades per 
l’ajuntament, i el PSOE en tindrà dos amb sou de regidor i un assessor, i el Bloc un 
regidor i un assessor, resulta que hi ha una opció independent, de partits 
independents, que han decidit els votants d’Oliva recolzar-los i que estiguen 
representats ací, que vosté els ha negat l’aigua, la sal i el pa. Això em sembla injust. 
I no estic criticant que no s’han de tindre assignacions tots els regidors que calga; 
però que deixe dos portaveus de dos grups, que tenen el 20% dels vots, fora del 
repartiment d’aqueixa bossa, no em sembla correcte, i per tant votarem en contra.” 

 
� Sra. alcaldessa: “En primer lloc, m’agradaria repetir, per segona vegada en aquest 

plenari, que es mesure un poc la terminologia que s’utilitza. No es consentiran els 
insults. En segons lloc, entenc, es denota i s’entén perfectament el seu malestar, Sr. 
Peiró, ja que s’entén que vosté no pot compatibilitzar la seua tasca que vosté ha 
decidit de cara al poble, com a regidor, amb el seu treball, per ser membre 
funcionari d’aquest ajuntament. Aleshores, entenc el malestar. La tercera cosa que 
vull dir és que el Partit Popular el que ha fet és seguir l’ordre progressiu de major 
nombre de regidors que han obtingut els partits polítics. Vosté sap molt bé, ja que té 
més experiència que els regidors del Partit Popular, així ho ha dit també el Sr. 
Salazar, com estan les arques de l’ajuntament. Sap que no s’ha ampliat, ni un cèntim 
el que es va acabar en la legislatura passada. Ni un cèntim; tot el contrari, de fet hi 
ha gent que no pot començar a rebre el sou en el moment que hauria de començar a 
rebre’l. Per tant, jo li repetesc, Sr. Blai, que jo entenc que vosté no puga 
compatibilitzar el seu treball amb la seua tasca que ha decidit, de cara el poble, per 
no ser compatible. Entenc el malestar, però no és compatible, perquè pensem que el 
Partit Popular ha hagut de seguir una regla per a fer la distribució, i pense que 
nosaltres, en cap moment, quan un ciutadà nostre apareix per la porta del despatx, ni 
se li pregunta a quin partit per tant; per tant, es considera tot el món per igual. I es 
treballarà per tot el ciutadà per igual. D’ahí que les coses han estat com han hagut 
d’estar. Per necessitats. Simple i planament per necessitats.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Sra. alcalde, no estic enutjat, ni molest.” 
 
� Sra. alcaldessa: “Sr. Peiró, no té la paraula. Té la paraula el Sr. González.” 
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� Sr. González Martínez: “No tinc cap problema si el Sr. Peiró vol intervindre amb 
antelació. Per algunes coses i per al·lusions que s’han dit ací. A mi també 
m’agradaria destacar que a nosaltres, evidentment, la proposta que ve hui a votació 
no és la proposta que ha fet el Bloc; nosaltres, probablement, hauríem pogut fer-ne 
una altra. Aquest tema es va debatre amplament en dues Juntes de Portaveus, que 
s’han al·ludit ací., Nosaltres vam plantejar, no propostes concretes, és cert, però sí 
que vam obrir possibles vies al plantejament d’algunes propostes alternatives. 
Nosaltres, quan vam estar en l’oposició, en el període de 1999 a 2003, amb tres 
regidors en l’oposició, ja vam gaudir d’un alliberament en exclusiva; nosaltres ara, 
amb cinc regidors en l’oposició, continuarem gaudint d’un alliberament en 
exclusiva, per cert inferior a la del període de 1999 a 2003; per tant, m’agradaria 
destacar, insistir una altra vegada, que continuarem, almenys en el Bloc, estant en 
l’oposició igual que fins a 2003 i gaudint d’un alliberament en exclusiva igual que el 
que vam tindre en ser oposició fa ara més de vuit anys. Per tant, la nostra 
representació s’ha vist augmentada en l’oposició, però nosaltres continuarem 
mantenint un alliberament en exclusiva. S’ha parlat d’assessors; jo ací no veig cap 
proposta d’assessors; vosté ho ha dit, però jo ací no veig cap proposta d’assessors. 
Ací no va cap proposta d’assessors. Nosaltres, els cinc regidors del Bloc, perquè 
n’hi haurà quatre que tampoc tindran cap alliberament exclusiu, i tampoc no dubte, i 
vull manifestar-ho ací, que vindran a treballar com els altres; ni més ni menys que 
altres; cadascú té la seua funció; el Sr. Salazar ja ha dit, si em permet, que tan 
important és la gestió com l’oposició. Jo també entenc, perquè fa poc que he sigut 
govern, que hi ha una càrrega important quan es porta tota la gestió municipal i totes 
les àrees de govern, que s’ha de tindre en compte, nosaltres no ho qüestionem això; 
en qualsevol cas sí que vull deixar clar que la nostra proposta no és aquesta; i per 
això nosaltres plantejarem un vot d’abstenció a la proposta. Que quede clar que 
nosaltres amb aquesta proposta, ni hem guanyat, ni hem perdut res respecte a altres 
períodes en què hem sigut oposició; tenim exactament el mateix. Com vosté sap en 
aqueixa Junta de Portaveus, i en reunions posteriors, hem estat oberts a la 
negociació fins a última hora per estudiar possibles alternatives. I sobretot, això 
d’assessors. Nosaltres ací va l’alliberament; ni tan sols van els secretaris de grup. 
Ací va només l’alliberament, i nosaltres de cinc regidors un , que seré jo 
efectivament, i que no estaré només en el despatx sinó que pense estar a tot arreu, 
per tota la ciutat, en tot el terme municipal intentant, igual que supose que farà 
vosté, igual que supose que faran els 21 regidors que estem ací, i que estic segur a 
més que cap dels 21, i ho dic tranquil·lament, hem vingut a servir-nos del poble sinó 
que cadascú, amb diferents programes, amb diferents prioritats, com a mínim de 
bestreta, tindrem cadascú des dels nostres posicionaments la intenció de treballar per 
la nostra ciutat.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Seré breu. Som conscients que si nosaltres haguérem estat en 

l’equip de govern possiblement no seria la mateixa proposta. Estic segura que si 
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depenguera de cada grup cadascun faria una proposta diferent, doncs cada persona 
veu la realitat d’una forma, o sota uns criteris diferents. Malgrat això, i després de 
dues Juntes de Portaveus, no han sigut capaços d’arribar a portar una proposta 
consensuada per tots els partits polítics, i aquesta és la proposta que des de l’equipo 
de govern arriba al plenari. El Grup Socialista ha reflexionat molt, i ha pres la 
decisió de deixar el partidisme polític de banda. Som conscients que després d’un 
mes de la presa de possessió l’ajuntament no pot continuar en les condicions actuals; 
per responsabilitat, per coherència, perquè els nostres ciutadans ho mereixen, 
l’ajuntament ha de constituir-se i començar a treballar, i el Grup socialista no vol 
suposar un llast per aconseguir aquest objectiu. I vull fer un xicotet aclariment; 
l’Ajuntament d’Oliva mai ha tingut assessors, i a dia de hui tampoc en té.” 

 
� Sra. Pastor Bolo: “Mire, jo no volia intervindre, però és precís intervindre. No seré 

repetitiva, però sí que faré un aclariment; si hi ha uns diners, ics, destinats al fet que 
tots els regidors, de la forma que siga, bé amb delegacions bé en l’oposició, cobren 
perquè així fan la seua feina, una cosa és l’equip de govern i altra l’oposició. Si no 
tenim diners, i si els regidors hem de vindre a treballar com puguem, perquè tots 
tenim vida privada i tots deixem darrere alguna cosa, llevem això de l’oposició, això 
és responsabilitat. Quina responsabilitat és vindre ací i que un equip polític tinga el 
seu regidor com cal cobrant de l’oposició? A mi em sembla perfecta. Aqueixa 
persona estarà ací set, huit hores, les que li pertoquen, cobrant dels diners del poble. 
Nosaltres això no ho tenim. Som grup polític i tenim representació. I l’oposició és 
igual d’honesta. Jo he estat quatre anys en l’oposició, i continue estant ací; i clar que 
treballaré, i clar que parlaré, perquè vull el millor per al meu poble. Però si per a 
nosaltres no arriba, els de l’oposició que no cobre ningú; si tanta responsabilitat 
política tenim, deixem-ho per al poble, per a millorar coses que fan falta.” 

 
� Sr. Pi Aparici: “Volia fer-li un aclariment al Sr. Peiró de caràcter particular; bé, 

particular no, públic, el que passa és que ha entrat per la via particular. Acaba de 
penalitzar-me, penjar-me i sentenciar-me al fet que si d’ací a quatre anys la cosa està 
en l’estacada, ha dit que és culpa d’aquells regidors que puguen tindre quatre o cinc 
delegacions. Li dic que no és així. Comprove pefectament en el dia a dia, en el mes 
a mes, en l’any a any, si jo sóc competent o no; però no s’atrevesca a dir que si d’ací 
a quatre anys la cosa està en l’estacada la culpa és d’un servidor. No perquè jo no 
sóc milhomes. Jo puc treballar i tindre molts entrebancs d’altres institucions, d’altres 
països. I he dit països perquè estem en la Unió Europea, que quede clar. Jo no parle, 
normalment de bovades. Una altra cosa. Li advertesc que quan la Sra. alcaldessa li 
ha retirat la veu està en l’article 95 del codi bàsic de l’administració local.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Acabaré el torn de paraules dient que s’ha respectat en tot moment 

la decisió del poble, la votació del poble, i s’ha seguit la coherència del nombre de 
regidors que ha tret cada partit polític. Entenc el plantejament de la Sra. Pastor, 
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encara que no puc compartir-lo perquè és una cosa molt utòpica. Esperem que en un 
futur la realitat puga ser aqueixa. Està clar que l’ajuntament té unes despeses, que 
són les que són, que no s’han augmentat en absolut, i que s’ha seguit correctament 
els criteris de majors a menors regidors per establir cadascun dels punts.” 

 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, , i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (13 vots favorables: 7 del Grup PP i 6 del Grup 
Socialista); l’abstenció dels regidors Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig 
Tomás, Sr. Canet Llidó, i Sra. Ibiza Cots (5 abstencions del Grup Bloc-Compromís); i el 
vot en contra dels regidors Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado (3 
vots en contra: 2 del Grup P. Oliva, i 1 del Grup MGd’O), acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’establiment del règim de dedicació exclusiva als següents càrrecs 
municipals: 
 

Càrrec/Funcions Nom Retribució anual 
Pagadora en 14 mensualitats 

Sr. alcaldessa Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz  39.731,44 
Sr. portaveu del grup PP, regidor 
d’Hisenda, etc. 

 
Sr. Juan Francisco Pi Aparici 

 
28.502,90 

Sr. regidor d’Obres i Serveis, etc. Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez 28.502,90 
Sra. regidora de Serveis Socials, etc. Sra. Maria Virginia Cotaina Verdú 28.502,90 
Sr. regidor de Participació Ciutadana, etc. Sr. Salvador Escrivá Tormo 28.502,90 
Grup Socialista: Control i seguiment de la 
gestió municipal 

 
Sr. Salvador Fuster Mestre 

 
28.502,90 

Sr. portaveu del Grup Bloc-Compromís Sr. David González Martínez 28.502,90 

 
Segon.- Aprovar l’establiment del Règim de dedicació parcial als següents càrrecs 
municipals: 
 

Càrrec/Funcions Nom Retribució anual 
Pagadora en 14 mensualitats 

Temps de dedicació efectiva 

Sra. portaveu del Grup Socialista Sra. Ana Morell Gómez  18.316,20 25 hores setmanals, 
distribuïdes de dilluns a 
divendres, des de les 9 
a les 14 hores. 

 
Tercer.- El nomenament d’un membre de la Corporació per a un dels càrrecs indicats 
només suposarà l’aplicació del règim de dedicació parcial o exclusiva si s’accepta per 
l’interessat, circumstància que es comunicarà al Ple de l’Ajuntament en la pròxima 
sessió ordinària. 
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Quart.- Els Regidors que tindran la dedicació parcial o exclusiva seran aquells que en 
cada moment es designen per ocupar els càrrecs anteriors. Els Regidors que figuren en 
aquest acord han estat nomenats per Decret de l’Alcaldia de data 11 de juliol de 2011. 
 
Cinqué.- Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social els membres de la 
Corporació que ocupen càrrecs de dedicació parcial o exclusiva, i la Corporació 
assumirà el pagament de les quotes empresarials que calguen; els regidors estaran 
obligats a formular declaració complementària, davant la Secretaria d’aquest 
Ajuntament, per a la seua inscripció en el Registre d’Interessos dels Membres de la 
Corporació. 
 
Sisé.- El present acord tindrà efectes econòmics des del dia en què es prenga l’acord, 
llevat dels casos que tot seguit s’indica: 
Per al cas de la Sra. alcaldessa i del Sr. Andrés Sánchez Gámez (regidor d’Obres i 
Serveis, etc.), ambdós amb efectes retroactius des del dia 13 de juny de 2011. 
Per al cas del Sr. Juan Francisco Pi Aparici (portaveu del grup PP, regidor d’Hisenda, 
etc.), des del dia 9 d’agost de 2011. 
 
Seté.- De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar 
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes 
de la Corporació. 
 
 
VINT-I-UN. MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE ASSISTÈNCIES PER LA 
CONCURRÈNCIA EFECTIVA A SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 
DE LA CORPORACIÓ. 
 
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE ASSISTÈNCIES PER LA CONCURRÈNCIA 
EFECTIVA A SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA CORPORACIÓ. 
 
Els articles 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 13.6 
del Reial Decreto 2568/1986, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, preveuen la possibilitat que els membres de la corporació 
que no desenvolupen les seues responsabilitats amb règim de dedicació exclusiva perceben amb 
càrrec al pressupost municipal indemnitzacions en la quantia i condicions que acorde el Ple de 
la Corporació 
 
Atés que per al normal desenvolupament de les funcions polítiques dels membres de la 
corporació és necessari establir el règim de les assistències a percebre per concórrer a les 
sessions dels òrgans col·legiats de l’ajuntament. 
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En virtut de la legislació esmentada, s’eleva al Ple de l’Ajuntament la següent 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. Els membres de la corporació que no tinguen reconeguda la dedicació exclusiva ni 
parcial percebran en concepte d’assistències a qualsevol sessió del Ple de l’Ajuntament, Junta de 
Govern Local i Comissions Informatives que realitze aquest Ajuntament, la quantia de 250 € per 
sessió. 
 
SEGON. El nombre màxim de sessions que donarà dret a la percepció d’indemnitzacions serà 
de dos mensuals, quatre bismetrals o sis trimestrals, i està permesa la compensació d’assistència 
dins de cada trimestre natural, de forma que les faltes d’assistència d’un mes podran compensar-
se en els mesos següents de cada trimestre natural. 
 
TERCER. Aquest acord entrarà en vigor des de la seua aprovació i tindrà efectes econòmics 
des del dia 1 de juliol de 2011, i mantindrà la seua vigència fins que el Ple de l’Ajuntament 
adopte acord per a la seua modificació o derogació. 
 
QUART. De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar 
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de la 
Corporació. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’alcaldessa. Rubricat.” 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’iniquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Des del Grup Socialista volem demanar un aclariment en el 

punt quart de la proposta d’acord, on diu que les quanties que figuren en aquest 
acord s’actualitzaran d’acord amb l’Índex de Preus al Consum que anualment es 
publiquen. Fins ara les indemnitzacions per assistències al òrgans col·legiats estaven 
congelades i no lligades a la variació de l’IPC. No sabem si és un error de redacció.” 

 
� Sr. secretari: “És un error en la redacció, de copiar i apegar.” 
 
� Sra. alcaldessa: “Efectivament ha sigut un error i s’esmenarà.” 
 
� Sr. González Martínez: “A mi m’agradaria que reconsiderara. Aquest punt sempre 

havia sigut, i li ho dic ací perquè aquestos temes s’acaben parlant si no consensuant 
en la Junta de Portaveus, sobretot si hi ha un canvi. I ací ha hagut un canvi; en rebre 
la documentació hem observat que hi havia un canvi substancial respecte del que era 
habitual, com a mínim les dues últimes legislatures, i és que hi havia certa 
diferència, per la càrrega de feina, entre el que és la indemnització a un portaveu,. 
Que no cobrara dedicació exclusiva perquè sabem que els qui cobren dedicació 
exclusiva no tenen dret a indemnitzacions; hi havia una diferència, crec recordar que 
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eren 90 euros mensuals entre un regidor portaveu, tinent d’alcalde, o amb dedicació, 
sense dedicació exclusiva o parcial, i la resta de regidors. Nosaltres pensàvem que 
era un mètode efectiu i el que li demanem és que reconsidere aquest punt i mantinga 
l’estructura que tenia abans. Aquest tema m’hauria agradat parlar-lo en la Junta de 
Portaveus on es van parlar aquestes coses, però això no es va comentar, i és un canvi 
important. Per tant el que li demanem és que reconsidere això i que torne a haver 
aqueixa diferència mensual entre el que era portaveu o tinent d’alcalde, regidor amb 
delegació, i sense dedicacions exclusives, i el que era un regidor, diguem-ne sense 
delegació ni portaveu.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Per esclarir-ho Sr. González, estava amb el secretari i la 

interventora, es va fer per motius pressupostaris. En aquest moment no era suficient 
els diners que hi ha, però es pot fer un estudi en el futur per vore si podem posar 
com estava. Simplement era per qüestions de pressupost.” 

 
� Sr. González Martínez: “Li ho dic perquè si vosté està agarrant el compromís amb 

aquest portaveu i amb aquesta formació que s’estudiarà per als pròxims 
pressupostos, i en certa forma s’esmenarà, nosaltres podem canviar el sentit del vot. 
Per tant, si és un compromís ferm que s’estudiarà i s’arribarà al sistema, euro dalt o 
euro baix, però de diferenciació, nosaltres ens plantegem el canvi de vot.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Efectivament la diferència és pràcticament insignificant; és de 

pocs diners. S’havia intentat traure una quantitat intermèdia per a tot el món per 
igual; però per suposat, s’adquireix el compromís en el pressupost de 2012; en 
aquest no es pot contemplar perquè la mesura s’ha pres per falta de diners.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Vosté acaba de dir que per qüestió de diners ha retallat, 

però ha retallat justament per baix, per aquells que menys cobren, el 25% menys. 
Tant de bo haguera retallat per dalt perquè aquells que més cobren els haguera fet 
una rebaixa suficientment substanciosa per poder abordar aqueixa situació tan difícil 
que tenen les arques municipals, en qüestió de sous de regidors. No; ha hagut de ser 
la part més feble. Els que menys cobren, i casualitat, que per cert jo no crec en les 
casualitats en política, i sí en les causalitats, justament afecta majorment als dos 
portaveus que no tenen cap dedicació, ni exclusiva, ni parcial. És a dir, que estem 
parlant en xifres amb un 25% menys. Abans cobràvem 325 euros per assistència, 
però dos màximes assistències, encara que en faces 10 al mes, en cobres dos. I ara 
només seran 250 euros també per assistència, màxim dues assistències també. 
Perquè ens entenguem tots. O siga, que estem parlant que aproximadament ens han 
fet una retallada del 25%; que torne a dir que ho farem a gust, treballarem amb gana 
i dedicarem la mateixa feina; però és evident que si s’ha de retallar, s’haurà de 
retallar per dalt, els que cobren 28.000 o 39.000 euros, com el sou de l’alcaldessa; i 
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no els qui cobren 500 euros o 600 euros al mes, bruts. Jo crec que això és totalment 
injust. Molt injust.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar, torne a repetir que ha sigut per qüestió dels diners que 

hi havia per a aqueix apartat. Entenc la seua postura, el fet de voler explicar i 
justificar; però li torne a repetir, perquè no sé si m’expresse bé, que ha sigut per 
motiu de diners, i que he adquirit un compromís amb el Sr. González, que en el 
pressupost de 2012 si es pot contemplar i es pot traure que vosté cobre els 90 euros 
més, es farà.” 

 
� Sr. González Martínez: “Que quede clar que no és una petició perquè ningú en 

concret cobre més o menys. Jo ho comente en general. I això és una decisió política. 
Igual que ara després aquelles ajudes a grups que el govern anterior havia retallat a 
la meitat pel tema de la crisi, ara temporalment, supose, o no sabem si d’ara 
endavant pugen, s’haurien pogut mantindre aquestes estructures. Jo el que li 
demanaria que aquestos temes que afecten a canvis de l’organització i de les 
dotacions de la corporació, que com a mínim en la Junta de portaveus es tractaren; 
perquè si no, no estaríem ací tractant aquestos temes sense saber on arribar. Si el 
compromís està que es tornarà, no que s’intentarà perquè això és factible, nosaltres 
ens plantejarem un canvi de vot, pèrò si no, no podrem recolzar-ho això.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Per suposat, Sr. González, aqueix és el compromís davant del 

plenari, que si en el pròxim pressupost es pot esmenar, s’esmenarà. De totes formes 
m’agradaria dir-li, i recordar-li, vosté estava allí, tots vam patir les dues reunions de 
Junta de Portaveus, una de tres hores i un quart, i l’altra d’una hora i mitja, on es va 
parlar de moltes coses, possiblement fora de lloc, i que aquest punt va eixir però va 
ser dels que ixen i automàticament hi ha un canvi de tema, i després no es va tornar 
ni a reconduir, ni a parlar-se’n.” 

 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (13 vots favorables: 7 del Grup PP, 6 del Grup 
Socialista,); i l’abstenció dels regidors 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 (8 abstencions: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 
del Grup MGd’O), acorda: 
 
Primer.- Els membres de la corporació que no tinguen reconeguda la dedicació 
exclusiva ni parcial percebran en concepte d’assistències a qualsevol sessió del Ple de 
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l’Ajuntament, Junta de Govern Local i Comissions Informatives que realitze aquest 
Ajuntament, la quantia de 250 € per sessió. 
 
Segon.- El nombre màxim de sessions que donarà dret a la percepció d’indemnitzacions 
serà de dos mensuals, quatre bimestrals o sis trimestrals, i està permesa la compensació 
d’assistència dins de cada trimestre natural, de forma que les faltes d’assistència d’un 
mes podran compensar-se en els mesos següents de cada trimestre natural. 
 
Tercer.- Aquest acord entrarà en vigor des de la seua aprovació i tindrà efectes 
econòmics des del dia 1 de juliol de 2011, i mantindrà la seua vigència fins que el Ple de 
l’Ajuntament adopte acord per a la seua modificació o derogació. 
 
Quart.- De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar 
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes 
de la Corporació. 
 
 
VINT-I-DOS. MOCIÓ DE L’ALCALDIA D’ASSIGNACIÓ DE DOTACIÓ 
ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS. 
 
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, sobre l’assumpte de l’epígraf, que és del 
següent tenor literal: 
 
“MOCIÓ DE L’ALCALDIA D’ASSIGNACIÓ DE DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS 
MUNICIPALS. 
 
L’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, afegit per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, per la qual es modifica la Llei de Bases de 
Règim Local, preveu que el Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals, podrà 
assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, 
idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun 
d’ells. 
 
Pel que s’ha dit, sembla oportú que aquest ajuntament faça ús de la disposició legal esmentada 
per tal que el normal desenvolupament de les funcions polítiques dels membres de la corporació 
i dels grups municipals constituïts, puga realitzar-se en les condicions mínimes imprescindibles, 
i, com a conseqüència, és necessari establir assignacions als grups polítics en els termes que 
s’exposa a continuació. 
 
Per la qual cosa s’eleva al Ple de l’Ajuntament la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. A cada grup polític constituït davant l’ajuntament s’assigna una quantia mensual de 
100 euros. 
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SEGON. Per cada regidor que integre el grup polític s’assigna a este una quantia mensual de 50 
euros. 
 
TERCER. Les quanties que resulten d’aplicació dels paràgrafs primer i segon les rebran els 
diferents grups polítics mitjançant transferència al compte de l’entitat bancària o d’estalvi que 
indiquen. 
Per al cas que els diferents grups polítics constituïts hagen de signar qualsevol tipus de 
document com a conseqüència del present acord, s’entendrà que el portaveu del grup polític es 
el representant a tots els efectes administratius del grup corresponent. 
 
QUART. Les quantitats assignades no es podran destinar al pagament de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que puguen 
constituir actius fixes de caràcter patrimonial 
 
CINQUÉ. Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de les quantitats 
assignades, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que este ho demane. 
 
SISÉ. Les assignacions aprovades queden subjectes als límits que, en el seu cas, establesquen 
les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. De tal forma que, si les assignacions aprovades 
superen els límits que establiren les lleis, mentre el Ple no adopte altre acord, les assignacions 
quedaran reduïdes al límit fixat per la Llei. 
 
Oliva, 11 de juliol de 2011. L’Alcaldessa. Rubricat.” 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Ací estem també en un punt que a causa de la situació tan 

delicada que tenim, ara va i ens augmentem el doble, que destinarem els diners per a 
l’ajuda als grups municipals. No és que no tenim dret, però també i per esclarir-nos, 
no estem parlant de quantitats astronòmiques, però sí que és el doble. Estàvem 
parlant que a causa de la crisi en l’anterior legislatura vam acordar reduir a la meitat 
les consignacions destinades a l’ajuda als grups municipals; eren 100 euros per a 
cada grup municipal, i es van reduir a 50 euros; i de 50 euros que cobrava un 
regidor, es va reduir a 25 euros. Ara s’ha augmentat altra vegada a com estava. És a 
dir que ara tornarem de 50 euros a 100 per grup municipal, i dels 25 a 50 euros per 
cada regidor, i mes. És evident que estem malament de diners però depén per a qui i 
en quin moment; però si es tracta de repartir-se, quan més en siguem, a 50 euros a 
cadascun, ahí ja no estem malament. estem parlant de més de 7.000 euros a l’any de 
despesa. Per tant, si estem malament en una cosa, també hauríem d’estar malament 
en totes, i no sols malament en allò que ens interesse que estiga malament. per tant, 
una vegada més, un despropòsit més, i una injustícia més.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar, li recorde que l’increment ha sigut possible, un 

augment de 25 euros, i per grup de 50 euros; li recorde que és perquè en aqueix 
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apartat sí que hi havia diners per fer la modificació. I li vull recordar també que en 
aquest mateix escenari vosté quan es va reduir va mostrar la seua disconformitat; no 
sé com ara mostra la seua disconformitat.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Li puc dir a vosté, i està faltant de nou a la veritat...” 
 
� Sra. alcaldessa: “Sr. Salazar, m’agradaria que respectara a tots els assistents, i a tots 

els seus companys de corporació, i que fera ús de la paraula si se li dóna.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “En cap moment vaig mostrar la meua disconformitat a 

reduir el 50% en el seu moment. I si mira les actes, fins i tot m’he mostrat en contra 
d’aquest tipus de percepcions econòmiques destinades a grups polítics; en l’any 
2003 juntament amb un regidor independent ja em vaig oposar, perquè pensava que 
no era el moment adequat. I vaig votar a favor de reduir perquè pensava que la 
situació econòmica era molt delicada, i almenys en alguna cosa havíem de donar 
exemple els polítics; i un dels punts que es va votar va ser aquest i vaig votar a 
favor. Mai en contra. Per tant, no falte a la veritat, faça el favor.” 

 
� Sra. alcaldessa: “Per acabar, i abans de passar a la votació, li recorde que jo no 

mentesc i li agrairia que no em tractara com a mentidera.” 
 
 
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. Pi 
Aparici, Sr. Escrivá Tormo, Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina 
Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i l’alcaldessa Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz (13 vots favorables: 7 del Grup PP, 6 del Grup 
Socialista,); i l’abstenció dels regidors 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 (8 abstencions: 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup P. Oliva i 1 
del Grup MGd’O), acorda: 
 
Primer.- A cada grup polític constituït davant l’ajuntament s’assigna una quantia 
mensual de 100 euros. 
 
Segon.- Per cada regidor que integre el grup polític s’assigna a este una quantia mensual 
de 50 euros. 
 
Tercer.- Les quanties que resulten d’aplicació dels paràgrafs primer i segon les rebran 
els diferents grups polítics mitjançant transferència al compte de l’entitat bancària o 
d’estalvi que indiquen. 
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Per al cas que els diferents grups polítics constituïts hagen de signar qualsevol tipus de 
document com a conseqüència del present acord, s’entendrà que el portaveu del grup 
polític es el representant a tots els efectes administratius del grup corresponent. 
 
Quart.- Les quantitats assignades no es podran destinar al pagament de remuneracions 
de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que 
puguen constituir actius fixes de caràcter patrimonial 
 
Cinqué.- Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de les 
quantitats assignades, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que este 
ho demane. 
 
Sisé.- Les assignacions aprovades queden subjectes als límits que, en el seu cas, 
establesquen les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. De tal forma que, si les 
assignacions aprovades superen els límits que establiren les lleis, mentre el Ple no 
adopte altre acord, les assignacions quedaran reduïdes al límit fixat per la Llei. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, el senyor President alça la sessió a l'hora 
assenyalada a l'encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s'estén aquesta acta, cosa que, com a Secretari, certifique, amb el vist i plau del senyor 
President. 
 
  Vist i plau 
 El President 


