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Minuta núm. 01 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 7 
DE FEBRER DE 2013. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 24.00 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL 
 
ASSISTENTS 
 

Sr. ALCALDE: 
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 
Srs. REGIDORS: 
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ  
JOSE JESÚS APARISI ROMERO 
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ 
VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA 
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ 
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO 
TERESA GASCÓN ESCRIVÁ 
SALVADOR FUSTER MESTRE 
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS 
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
ROSANNA TORRES PÉREZ 
VICENT CANET LLIDÓ 
VICENT ROIG TOMAS 
IMMA IBIZA COTS 
BLAI PEIRÓ SANCHIS 
YOLANDA PASTOR BOLO 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
SR. SECRETARI ACTAL: 
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT 
 
SRA. INTERVENTORA: 
MARTA MILVAQUES CUCART 

 

El dia, hora i al lloc indicat a 

l’encapçalament, degudament 

convocats en forma de l’Ordre del 

Dia que comprén els assumptes a 

tractar, es reuneixen sota la 

presidència del Sr. alcalde, DAVID 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en 

primera convocatòria, els membres 

expressats al marge, els quals 

integren la majoria de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió ordinària i 

pública. 

 

Excusa la seua assistència la 

regidora Sra. Immaculada Mañó 

Peris. 

 

Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte. 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
25 d’octubre de 2012, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 19 de novembre de 2012, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes 
corresponent. 
 
 
TERCER. SERVITUD DE PAS PER A LSMT IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA SAU, EN UA CANYADES-10. 
 
Vista la petició formulada per IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, per la 
qual sol·licita se li remeta certificat de l’acord plenari de la Servitud de Pas de la Línia 
Subterrània de Mitja Tensió que discorre per les parcel·les de la depuradora i la zona 
verda pàrquing, en la Unitat d’Actuació Canyades-10 d’Oliva. 
 
Resultant que d’acord amb l’article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre del Sector 
Elèctric, les servituds de pas d’energia elèctrica tenen la consideració de servitud legal, 
gravant els béns d’altri en la forma i amb l’abast que es determinen en la present llei i en 
les seues disposicions de desplegament. 
 
Vist l’informe emés per l’Enginyer Tècnic Municipal, en data 13 de desembre del 2012, 
i de conformitat amb el mateix, i el dictamen favorable emés per la Comissió 
Informativa d’Ordenació del Territori, en sessió realitzada el dia 19 de desembre del 
2012. 
 
Resultant, que obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
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� Sr. Canet Llidó: “El plenari passat anàvem a votar l’atorgament d’una servitud de 
pas subterrània, d’energia elèctrica, a favor d’Iberdola Distribución Eléctrica, SAU. 
L’esmentat atorgament feia referència a una franja de terreny que discorre per dos 
parcel·les municipals. Per la parcel·la de la depuradora de la Via de Ronda, i per la 
parcel·la adjacent, destinada a zona verda-pàrquing. Aquest tipus de servitud se 
sol·licita de forma quotidiana, per Ibedrola, a la totalitat de municipis de l’estat 
espanyol, i té una raó ben senzilla i lògica; la distribuïdora d’energia sol·licita als 
propietaris de les parcel·les que li reconeguen un dret, una servitud, per ocupar el 
subsòl amb el cablejat que subministrarà l’electricitat, així com el dret, és a dir la 
servitud, de pas dels seus tècnics, vehicles, material, maquinària, etc. necessaris per 
al manteniment i la possible reparació del cablejat. Aquesta servitud a més implica 
que no es poden plantar arbres a prop, pel perill que poden suposar les arrels, com 
tampoc es poden construir edificis, edificacions auxiliars, o instal·lacions industrials. 
Com tot el món pot entendre, és absolutament lògic que Iberdrola demane als 
ajuntament que li remeten els certificats dels acords plenaris en què se li reconeixen 
aquest tipus de servituds, en consonància amb els articles 159 i 160 del RD 
1.955/2000. Perquè pensem-ho, l’alternativa seria justament la negativa del 
subministrament elèctric, perquè evidentment, la companyia de distribució elèctrica 
no va a envair uns terrenys que no són seus i dels quals ningú li ha donat permís per 
entrar i actuar-hi; i tampoc va a posar un cablejat sense unes mínimes garanties de 
seguretat, indicant amb una vorera, o altre element identificador, per on passa 
aqueix cablejat subterrani; a més de tindre total garantia que no van a plantar-se 
arbres de grans arrels, ni es faran construccions, treballs, etc. Doncs bé, tot açò que 
és tan lògic i raonable, es va qualificar de proposta il·legal, totalment il·legal en el 
plenari passat. Es va sembrar el dubte sobre una proposta tan raonable com la que 
hem vist, a base de citar articles de la legislació i confondre temes, com ja ha passat 
en ocasions anterior. Es va citar l’article 10 de la Llei 10/1966, d’Expropiació 
Forçosa i Sancions en Matèria d’Instal·lacions Elèctriques, que fa referència a 
l’ocupació de béns o adquisició de drets afectats per a línies declarades d’utilitat 
pública; tot molt correcte, llevat d’un xicotet detall; qui ha dit que la línia de la qual 
parlem, la línia de tensió mitjana que alimenta un centre de transformació, propietat 
d’un abonat, en aquest cas l’ajuntament, siga d’utilitat pública? Qui l’ha declarada 
d’aqueixa utilitat? Perquè això, com diu el mateix article 5 d’aqueixa mateixa Llei 
10/1966, ha de ser reconegut o bé pel Consell de Ministres o bé pel Ministeri 
d’Indústria. A més es va parlar que s’estava perdonant la taxa de l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguera aquesta companyia, 
Iberdrola, anualment per la utilització de les vies públiques municipals, d’acord amb 
l’article 24.1 de la Llei d’Hisendes Locals. I açò, a banda de ser fals, no té res a vore 
amb el tema de la servitud de pas. En definitiva, el mateix modus operandi que ja 
hem vist altres vegades; recordem aquella qüestió del ball de xifres, entre el 43.3 i el 
34.4, en el plenari de 31 d’agost de 2012, en què tot i tractar-se d’un punt que no 
tenia res a vore amb el que s’estava parlant en aqueix punt de l’ordre del dia, 
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semblava que era la qüestió transcendental que impedia que puguera votar-se 
favorablement aqueixa qüestió; o com ja vam vore també en altres plenaris 
anteriors, on una confusió sobre l’afectació de l’ús i la propietat, en referència als 
centres escolars, va provocar també que haguérem d’endarrerir un punt de l’ordre 
del dia per a un plenari posterior; totes aquestes qüestions estan bé per a debatre-les 
al plenari, però pensem que darrere del fet de deixar sobre la mesa determinats 
punts, el que hi ha són ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat que han de vore com 
durant el temps que transcorre entre una sessió plenària i una altra, normalment un 
mes, s’endarrereixen els temes que probablement siguen de molta necessitat i 
urgència per a ells.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc Sr. Canet, si vosté no té un informe que el 

recolze, el que no pot fer és justificar acusant i qualificant de modus operandi les 
intervencions de la portaveu del Grup Popular. Per tant, tot el que ha dit és molt 
bonic, però vosté no té cap informe en què es base això. D’acord? No l’hem vist. No 
està. I això que n’ha fet algun que altre. Per tant ací jo torne a repetir el mateix. I 
anem a tornar a una altra cosa, si en lloc que en el mes de febrer aprovem l’acta del 
mes d’octubre i l’extraordinària del mes de novembre, aprovàrem la que cal, la del 
mes de desembre, possiblement hauríem pogut llegir i poder contrastar i vore el que 
aquesta portaveu ha dit. Li torne a repetir, el que deia en aquell moment. La 
proposta és il·legal. I qualsevol tècnic, i segur que el Sr. secretari, que la veritat és 
que l’altre dia em va sorprendre moltíssim, perquè havia trobat una Llei, la 54/1997, 
Sr. secretari aqueixa és la que vaig fer esment jo; per tant, li torne a repetir que no es 
pot imposar una servitud sobre béns de domini públic com és una zona verda, el 
pàrquing, les parcel·les, on va la depuradora de Canyades. Mire, en la proposta 
només s’ha tingut en compte si, i es torna una altra vegada ací, a parlar de la Llei 
54/1997, del sector elèctric, i li torne a dir, i vosté l’ha esmentada, però pel que es 
veu no li l’han explicada massa bé, i simplement ha fet una configuració del que és 
lògic, és normal, però no, les coses no es fan per lògiques o per normals, es fan 
perquè toca fer-se perquè la llei les marca. La Llei 10/1966, d’Expropiació Forçosa, 
i Sancions en Matèria d’Instal·lacions Elèctriques, que diu molt clarament, Sr. 
Canet, que si es tracta de passar línies elèctriques per terrenys patrimonials de 
l’ajuntament, es tracta d’una servitud de pas, i si es pretén ocupar terreny de domini 
públic, li o repetesc, ocupar terreny de domini públic, com és aquest cas, el que ha 
d’acordar el ple és una autorització. Si és que és molt senzill. Si és senzillíssim, en 
lloc de posar servitud de pas, es posa autorització que és el que marca la llei. I és 
més, els diré que ni tan sols cal aquest acord, si prèviament ja s’ha declarat d’utilitat 
pública. I ací tornem una altra vegada al mateix. Torna a aparéixer la mateixa 
proposta atorgant servitud de pas; jo no sé què li sembla al Sr. secretari amb 
l’argument que li torne a fer. Jo li demanaria què li sembla si el Sr. González 
l’autoritza a manifestar-se. i en primer lloc li preguntaria si s’ha declarat d’utilitat 
pública; això seria molt important. D’acord? I en segon lloc, atorguem servitud de 
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pas, o autoritzem, com diu la llei. Respecte a Iberdrola, vostés no ho han entés. I els 
ho he dit abans. Jo no vaig dir que Iberdola no tinguera dret a passar la línia. Això 
no ho vaig dir. I torne a repetir que si puguérem tindre l’acta del mes de desembre, 
això podríem comprovar-ho. Vaig dir que no se li pot concedir una servitud sobre 
domini públic. Se li pot donar una autorització, que és molt diferent; perquè la llei 
ho diu així en l’article 54 que ja ho hem dit. I ho torne a repetir, és més, ja li dic que 
no cal ni que passe pel ple perquè l’autorització per a Iberdrola està implícita en la 
declaració d’utilitat pública. Torne a errar, per molt fantàstic, i per molt que intente 
justificar-se sense un informe, i dient que qualificant-me a mi de modus operandi i 
de ball de xifres i de totes aqueixes coses que vosté diu. Tornen a errar. Però de totes 
formes, no passa res. Ja els ho dirà el registrador de la propietat quan vulguen 
inscriure servitud sobre béns públics. A més, un exemple, imaginen que en lloc de 
demanar passar una línia vulgueren posar un poste al mig de la plaça de 
l’Ajuntament; també donarien la servitud, Sr. secretari? Creuen que Iberdrola està 
per sobre de l’ajuntament? De tots els béns públics? Que al cap i a la fi són de tots 
els ciutadans. Si no defensem ací, jo no sé, la veritat, qui ho farà. Mire, Sr. alcalde, 
vosté tenia moltes ganes d’agarrar la vara, però ser alcalde no és només això; 
implica l’obligació de defensar un poble; que ja li agradaria a vosté poder dir que va 
confiar, però la veritat és que no va confiar en vosté. Això demostra una vegada més 
que no estan preparats ni per a defensar els béns que són del poble, ni els drets dels 
ciutadans, ni els drets dels llauradors, ni els drets dels propietaris, ni els d’Aigua 
Blanca, ni els de ningú. Per tant, com tenen catorze mans, i el Partit Popular en té 
set, facen vostés el que consideren.” 

 
� Sr. alcalde: “Abans de donar-li la paraula al Sr. Secretari, per suposat, perquè es 

faça un aclariment Sra. Escrivá, sembla que vosté pense que el poble només la va 
votar a vosté. El poble va votar ací a més grups polítics que jo recorde, i a més 
candidats, no la va votar només a vosté. I aquest plenari, aquest alcalde va rebre el 
recolzament, exactament del doble de regidors que vosté. Li agrade, o no li agrade. 
Si vosté no va ser capaç d’aconseguir el recolzament necessari de més regidors, a 
banda del seu grup, que la recolzaren ací en la votació de l’Alcaldia, doncs ara es 
troba un alcalde amb el doble de vots de regidors que vosté. Un alcalde que quan va 
ser candidat del seu partit també va ser recolzar per part de la ciutadania, 
conjuntament amb altres grups polítics. El poble no la va votar només a vosté. Dit 
això, li puc assegurar que aquest alcalde, igual que no tinc dubte que han fet tots els 
alcaldes anteriors, i vosté, lluita dia a dia per defensar el seu poble i els seus 
ciutadans. Dit això, Sr. secretari, té la paraula per fer-nos l’aclariment que considere 
oportú.” 

 
� Sr. secretari: “La Llei 54/1997, del sector elèctric, és una normativa sectorial. La 

normativa sectorial, o norma especial, s’aplica per sobre de les lleis de caràcter 
general. És cert, hi ha un aspecte en el que comenta vosté, hi ha una espècie 
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d’autorització en la qual es requereix la declaració d’utilitat pública; però en 
l’informe jurídic que s’ha incorporat en aquest plenari, es fa esment a l’article 56 
d’aquesta llei, en el qual la servitud de pas d’energia elèctrica té la consideració de 
servitud legal directament. Està referint-se en l’article 54, que és cert, que aqueixa 
declaració d’utilitat pública comportaria aqueixa servitud de pas. I per tant la 
pregunta era correcta, si hi havia o no declaració d’utilitat pública. Comprovat 
l’informe jurídic està argumentat en l’article 56, per tant és una servitud legal, 
segons l’informe jurídic.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Jo volia fer un xicotet aclariment; en primer lloc el mateix que ha 

dit el secretari, que es tracta d’una normativa sectorial, i que per tant sí que hi havia 
un informe de l’enginyer tècnic d’aqueix sector, que acompanyava la proposta 
d’acord; però a banda d’això, vosté insisteix una vegada i altra a la declaració 
d’utilitat pública d’una línia que no té aqueixa condició d’estar declarada d’utilitat 
pública. Per tant no estan d’aplicació els articles de la legislació que vosté comenta. 
I a banda d’això, si fóra simplement una qüestió semàntica, parlar de servitud o 
parlar d’una autorització, bé, al cap i a la fi diguem-li autorització; però aqueixa 
autorització es podria entendre en el cas de permetre un pas, de permetre fins i tot 
una instal·lació que tinguera un caràcter fix; fins ahí podríem parlar d’autorització; 
però com parlaríem del fet que nosaltres limitem la nostra possessió del domini amb 
el fet que no podem plantar arbres, tot i tractar-se d’una zona verda; és a dir, 
nosaltres que som propietaris tenim una limitació del nostre domini, és a dir una 
servitud sobre un espai nostre, que ens diu que no podem plantar arbres perquè això 
pot perjudicar la línia subterrània que hi ha allí; això, si parlem d’autorització, com 
es diria? Que Iberdrola ens autoritza a nosaltres que no hi plantem nosaltres arbres? 
I com encaixaríem aqueixa qüestió semàntica amb la paraula articulació, dient que 
Iberdrola no ens autoritza a nosaltres al fet que nosaltres puguem posar una 
edificació auxiliar sobre aqueixa franja de terreny per la qual discorre el cablejat, pel 
fet que això pot impedir en el futur que vagen a mantindre’s o reparar-se aqueixes 
línies? Una servitud, en sentit clàssic té vosté raó que no podrà inscriure’s en el 
registre de la propietat, però aquesta servitud es tracta d’una limitació del domini de 
possessió que un té sobre el seu mateix domini, la seua mateixa parcel·la; en aquest 
cas, pel bé de manteniment i reparació d’una línia; i per això no podem parlar 
d’autorització simplement, perquè per a aqueix futur manteniment i reparació fa 
falta reconéixer una servitud sobre aqueix espai perquè en el futur els treballadors, 
els tècnics corresponents, puguen actuar, reparar i que també s’advertesca del seu 
traçat perquè passats els anys a ningú se li ocórrega realitzar uns treballs sobre 
aqueixa línia, i desconeixedors que per allí baix transcorre una línia de mitja tensió, 
amb el voltatge que comporta, puguen tindre un problema de seguretat laboral, amb 
un greu perjudici per a la pròpia salut, pel fet de desconéixer que per baix d’un 
determinat espai, que és un domini en aquest cas de l’ajuntament, transcorre una 
línia que té imposada una servitud, justament per evitar aqueix tipus de coses.” 



Pàgina: 7 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, en primer lloc, ja que vosté ha fet referència a la 

meua persona, lli diré que aquesta alcaldessa de vostés i tot el poble, l’única cosa 
que va vore és que volien sou però regidoria per a treballar, i això és alguna cosa 
constatada. I després, dir-los també que el mateix articulat que usava el Sr. secretari 
és el que usava jo, o siga que per tant no entre en contradiccions. I des totes formes, 
com ací es fan les coses i es permet a qui volen permetre-ho de la forma que s’han 
fet, supose que ja sabrem, igual que aquest grup, que aquestes setmanes anteriors 
s’han estat fent les obres que es consideraren. Per tant, ací simplement és facen 
vostés el que vulguen, tranquils, que nosaltres ací ja ho arreglarem com siga. Això 
és el que vull dir-li.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Simplement un aclariment. I per al·lusions. Això és totalment 

fals. No s’està realitzant cap obra sobre l’espai on s’està atorgant la servitud.” 
 
� Sr. alcalde: “Per acabar, i com que el tema està sobradament debatut, mire, una 

altra falsedat a què ens acostuma vosté a dir contínuament. El que passa és que vosté 
ho diu, aparenta seguretat i s’ho creu; allò que no volíem regidories i només volíem 
sou. Aquest alcalde li recorde que treballa igual que vosté; té l’Alcaldia, també porta 
delegacions directament, i li recorde que per uns quants milers d’euros menys que 
l’anterior alcaldessa, que va ser vosté.” 

 
El Ple de l’Ajuntament Ple, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Peiró 
Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado i del Sr. alcalde, David González 
Martínez (13 vots a favor: 5 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup Gent d’Oliva), i el vot en contra 
dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascó Escrivá, (7 vots en 
contra del Grup Partit Popular), acorda: 
 
Primer.- Atorgar servitud de pas sobre franja de terreny que discorre per les parcel·les 
de la depuradora i la zona verda pàrquing, en la UA Canyades-10 d’Oliva, en la forma 
descrita en el plànol de servitud de pas, subscrit per l’enginyer tècnic industrial. 
Aquesta servitud de pas, apareix grafiada en l’esmentat pla de la manera següent: 
- Tram A (Zona Verda 1): amb una longitud variable segons plànol i una amplària de 

3’00 m, amb una superfície de 20’00 m2. 
- Tram B (Zona Verda 2): amb una longitud variable segons plànol i una amplària de 

3’00 m, amb una superfície de 71’20 m2. 
- Tram C (Zona Depuradora): amb una longitud de 50’32 m i una amplària de 3’00 m, 

amb una superfície de 150’96 m2. 
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La servitud que es constitueix té caràcter personal a favor d’Iberdrola Distribución 
Eléctrica, SAU, tindrà reconegut el dret de pas del personal, vehicles i materials i el de 
permanència de les conduccions elèctriques en la referida zona, passant respecte d’ella, 
en els termes més amplis de quantes facultats i prerrogatives siguen necessàries o 
convenients per al seu màxim aprofitament, en particular podrà instal·lar, mantindre i 
reparar (a qualsevol hora del dia) cables subterranis d’energia elèctrica la titularitat dels 
quals conservarà en tot cas. 
 
Segon.- L’Ajuntament es compromet a no realitzar obres ni plantacions en la franja de 
terreny gravada amb la servitud que puga afectar la seguretat de la línia 
 
Tercer.- Remetre certificat del present acord a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, 
als efectes procedents. 
 
 
QUART. APROVACIÓ DE LES NORMES DE COMPOSICIÓ I 
FUNCIONAMENT DE LA MESA SOLIDÀRIA. 
 
Amb la creació de la Mesa Solidària d’Oliva es pretén unir i coordinar els esforços de 
les distintes entitats que la integren, en l’ajuda als més necessitats, amb l’objectiu de 
tractar en profunditat els temes més destacats relacionats amb les famílies d’Oliva amb 
baixos recursos econòmics, reunint-se de forma periòdica i en situacions d’emergència. 
 
Les Meses de Solidaritat compten amb representació permanent de la delegació 
municipal de Benestar Social, així com de membres de Creu Roja i de Cáritas 
Interparroquial. 
 
Vist el dictamen favorable emés per la Comissió Municipal Informativa de Benestar 
Social, en reunió realitzada el dia 23 de gener del 2013. 
 
Resultant, que obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Per part del Partit Popular dir que ens semblen molt bé totes 

aquestes bones intencions; el que no ens semblarà massa bé, i estarem controlant-ho 
i mirant-ho, que s’intente fer algun altre tipus d’acció que no corresponga davall 
d’aquestes bones intencions. I açò vull portar-ho a col·lació del que va ser el 
programa de mesures urgents d’ocupació, on vostés van destinar una quantitat de 
50.000 euros, i ahí van disfressar un poc, a nosaltres no ens van eixir els números, i 
de fet no ixen, perquè tenim la taula que se’ns va passar; van contractar vostés 17 
persones durant un mes, i la veritat és que haurien pogut contractar més gent; per 
tant, van enganyar. Van comprar, segons vostés en la comissió, van dir que van 
comprar pintura; em sembla molt bé, però així no es fa un pressupost, aqueix 
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pressupost tan fantàstic, tan real com tocava. Perquè de fet, amb aqueixes mesures 
urgents d’ocupació, per a vosté pel que es veu no eren tan urgent, perquè si 
hagueren sigut urgents vostés haurien destinat aqueixos 50.000 euros totalment per 
al que estaven marcats, per a l’ocupació. I únicament en van destinar, amb Seguretat 
Social inclosa, 32.476,86 euros. Els 17.523,17 que resten, segons ens va dir el Sr. 
regidor en la comissió, doncs feia falta comprar pintura perquè els pintors pintaren; 
però pensem que això no era el cas d’aqueixa partida, ni aqueixa mesura d’urgència 
d’ocupació. Per tant vull dir-los que em sembla molt bé aqueixes bones intencions, 
la mes que es farà; nosaltres votarem a favor, però que no incórreguen; facen el que 
toca i per qui toca.” 

 
� Sr. alcalde: “Després d’aquesta intervenció que no tenia res a vore amb el punt que 

estàvem tractant, alguna intervenció més?” 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Ens agrada mesclar les coses. Evidentment estem parlant de la 

Mesa Solidària, de la creació, formació, i conformació de la Mesa Solidària; i per 
tant no té res a vore el que acaba de comentar la Sra. Escrivá. A nosaltres també, al 
nostre grup, ens sembla correcte i encertat la creació i composició d’aquesta Mesa 
Solidària, on es pretén coordinar els esforços d’aquelles entitat que la componen i 
que tenen com a únic objectiu ajudar les famílies més necessitades. S’ha prioritzat la 
informació i el compromís de treball tenint en compte la precària situació que 
travessen moltes famílies de la nostra ciutat, sense recursos per poder tirar endavant. 
Volem agrair, des de l’ajuntament, la implicació, com no podria ser d’altra forma, 
dels col·lectius que estan fent una tasca encomiable, com són Caritas i Creu Roja, 
que juntament amb la delegació de Benestar Social del nostre ajuntament formaran i 
conformaran aquesta Mesa Solidària.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En principi manifestar que el Grup Municipal Projecte Oliva 

votarà a favor d’aquesta Mesa Solidària; però sí que voldríem manifestar, i pensem 
que és bo sempre plantejar millores en la mesura del possible, i és que considerem 
que qualsevol entitat, fem una proposta i la llancem a l’aire, que estiga relacionada 
en l’àmbit social hauria de tindre cabuda en aquesta mesa; la considerem que és un 
poc limitada, per tal com està Caritas, que és una entitat que per suposat té el nostre 
respecte, i la Creu Roja, però potser algun membre més, tres persones en una mesa 
considerem que a la millor és massa estricte la seua composició; esperem que el Ple 
al llarg dels mesos, puga incorporar altres associacions que milloren aqueixa 
situació; tal vegada perquè amb sis o deu persones s’aportarien més idees que a la 
millor amb les tres que ací reflecteix, que és la presidenta, un membre de Creu Roja, 
i un membre de Caritas, i el secretari; però considerem que seria bo aportar més 
gent, més idees, i més plantejaments amb altres associacions, que dic que en el futur 
el Ple sí que ho tinguera en compte.” 
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� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que és evident que tot és millorable en aquesta 
vida; aquesta mesa també es podria millorar, és evident; però jo crec que és un bon 
inici, a més tenint en compte la situació que estem patint, o que està patint la 
majoria de la ciutadania. Jo crec que s’han d’unir esforços per poder arribar a la gent 
de la millor forma possible, i en les millors condicions possibles. I és del que es 
tracta. Aquesta Mesa Solidària, coordinant hui en dia les associacions sense intenció 
de guany més implicades en l’ajuda social. Per tant és un bon inici, i jo diria un 
òptim inici més que un bon inici. Per tant hem d’estar satisfets amb aquest primer 
pas, perquè efectivament per desgràcia cada vegada més hi ha més necessitats, més 
gent en disposició de rebre ajudes, bé siga ajudes d’institucions públiques, bé a 
través d’aquestes organitzacions, i per tant tot això s’ha de coordinar, la possible 
arribada d’ajudes a aquestes persones tan necessitades. Pensem que, com he dit, és 
un bon inici, i necessari, per a poder arribar, com he dit, de la millor forma possible 
a les persones tan necessitades. I respecte a la segona part de la intervenció del Partit 
Popular, que res té a vore amb aquesta Mesa Solidària, parlar de pintura, que 
efectivament aqueixa pintura que vostés durant 13 mesos no han sigut capaços de 
pintar, i han posat en perill molts vianants de la nostra ciutat, precisament per estar 
esborrats els passos de vianants que ara estan pintant-se.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Jo els havia dit, el que passa és que vostés sempre intenten 

buscar el remat, que ens semblava perfecta aquesta Mesa Solidària; ens sembla 
perfecta. I si vostés creuen que no tenen relació aquesta Mesa Solidària que van a 
constituir amb unes mesures urgents d’ocupació, simplement és la relació que pot 
haver entre una cosa i l’altra, i quan facen aquesta Mesa Solidària, que la facen per a 
aqueixa finalitat; no com les mesures urgents d’ocupació que en realitat no les han 
destinades per a les mesures urgents d’ocupació. Pel que fa referència a l’altra 
intervenció, la veritat és que ni ens va, ni ens ve.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “La nostra intervenció, efectivament contestar o dir-li al Sr. Blai 

Peiró en representació del Grup Projecte Oliva, que efectivament no és un 
procediment que estiga tancat aquesta Mesa Solidària; de fet s’estan fent les 
consultes pertinents amb la resta d’associacions de caràcter social, perquè totes 
aquelles que puguen, i vulguen, estar integrades, col·laborar i implicar-se dins del 
que és la constitució d’aquesta Mesa Solidària.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistentes, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el text íntegre de les normes de composició i funcionament de la 
Mesa Solidària, que és del següent tenor literal: 
 
1. DENOMINACIÓ, ÀMBIT TERRITORIAL I FINS 
1.1.- Denominació, objecte i àmbit territorial 
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Amb la denominació de Mesa Solidària d’Oliva pot definir-se com un fòrum en què es 
reuneixen representants de l’administració local i de les organitzacions voluntàries per a 
debatre, diagnosticar les necessitats socials i dur a terme projectes que actuen de manera 
preventiva sobre les dites necessitats. 
 
Des de les Meses de Solidaritat es duran a terme activitats d’informació, orientació, promoció i 
prevenció, a través de projectes presentats i realitzats per les entitats participants i relacionats 
amb diferents sectors d’intervenció: dona, infància i joventut, tercera edat, famílies en situacions 
de desocupació, immigrants, desnonats,… 
L’àmbit territorial de la Mesa Solidària serà el terme municipal d’Oliva 
 
1.2. Fins 
1. Proposar la cooperació amb les entitats públiques i privades en el desenvolupament de 

programes, activitats i campanyes informatives i de divulgació relacionades amb el sector 
beneficoassistencial. 

2. Proposar el desenvolupament, seguiment i avaluació dels programes d’actuació municipal 
destinats a pal·liar situacions de necessitat social. 

3. Proposar actuacions encaminades al coneixement i avaluació dels resultats dels recursos que 
es desenrotllen per a aquest sector i proposar l’adopció de mesures per a la seua millora. 

4. Proposar estudis i investigacions sobre aspectes relacionats amb la situació de les 
necessitats socials en el nostre municipi. 

5. Proposar actuacions i mesures que fomenten la solidaritat entre els veïns de la localitat. 
6. Elaborar i remetre propostes i informes l’Ajuntament en matèries relacionades amb aquest 

àmbit, que li siguen sol·licitades per aquest o que acorde la Mesa. 
7. Proposar el coneixement de la normativa en matèria de serveis socials, dictada per les 

diferents administracions públiques, així com dels projectes o plans d’actuació que afecten 
el sector. 

8. Proposar la participació i manteniment de relacions amb els òrgans i consells de caràcter 
consultiu del sector beneficoassistencial que es constituesquen en l’àmbit d’altres 
administracions públiques. 

9. Proposar la participació i manteniment de relacions amb altres Consells Sectorials existents 
en la ciutat. 

10. Proposar actuacions que vetllen per l’atenció a l’usuari en la prestació i control de la qualitat 
dels serveis assistencials. 

11. Col·laborar amb l’ajuntament en la resolució dels problemes que isquen en l’àmbit de les 
necessitats caràcter socioassistencial que afecten la població d’Oliva. 

 
2.- VIGÈNCIA 
La Mesa Solidària es constitueix amb vigència indefinida. La seua extinció correspon a 
l’ajuntament amb subjecció als mateixos requisits que per a la seua creació. 
 
3.- COMPOSICIÓ  
Les entitats que componen la mesa són: la delegació de Benestar Social de l’Ajuntament 
d’Oliva, Creu Roja i Cáritas Interparroquial. 
La Mesa Solidària estarà composta pels membres següents: 
La Presidència, que serà exercida pel titular de l’Alcaldia o el regidor de Benestar Social. 
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- Un representant designat per cada una de les associacions adherides a la mesa. 
- Actuarà com a secretari del consell, el de l’ajuntament o funcionari en qui delegue, amb veu 
però sense vot. 
- Podran assistir a les reunions del consell els tècnics municipals quan considere necessari la 
Presidència comptar amb el seu assessorament pels assumptes a tractar. Actuaran amb veu però 
sense vot. 
Els designats perdran la seua condició de membres de la Mesa Solidària quan deixen d’ostentar 
la de membre de les organitzacions o entitats que els van proposar o quan a instàncies de les 
mateixes es propose el cessament i el nomenament de nous representants. 
 
4.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS 
Es fixa la periodicitat de les sessions de la mesa Solidària de caràcter ordinari una vegada al 
mes.  
 
5.- FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC. 
5.1.- Funcionament 
Les normes de funcionament seran les següents: 
a) En tot cas, la Mesa Solidària es reunirà prèvia convocatòria del seu president i almenys amb 
caràcter ordinari una vegada al mes. 
b) Per a la vàlida constitució del consell en primera convocatòria es requereix l’assistència de la 
majoria absoluta dels seus membres i en segona convocatòria, mitja hora després, almenys un 
terç dels mateixos. 
 
5.2.- Decisions 
Les decisions adoptades per la Mesa Solidària es comunicaran a l’ajuntament i a la resta 
d’administracions públiques que corresponga per raó dels assumptes tractats. 
Les decisions s’adoptaran per majoria simple, tenint cada representant dret a un vot. 
 
6.- DRETS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES MEMBRES DE LA TAULA 
SOLIDÀRIA 
6.1.- Drets 
Assistir a les reunions de la Mesa Solidària, prèvia citació. 
Formular propostes i iniciatives i ser informats oportunament de les actuacions i activitats 
realitzades per l’ajuntament. 
Sol·licitar, en les condicions que es determinen en les presents normes, les reunions. 
Tindre accés en tot moment a la documentació i actes de la Mesa Solidària. 
Qualssevol altres que els siguen o puguen ser-los reconegudes en forma legal o reglamentària. 
Tindre un suplent designat a proposta del sector a què represente. 
 
6.2.- Deures 
Contribuir amb la seua actuació personal o institucional a la millor consecució de les finalitats 
de la Mesa 
Assistir i participar en les reunions per a les que hagen sigut degudament citats. 
Comunicar i informar de forma activa als seus representats els acords i temes tractats en la 
mesa. 
Participar en les activitats i iniciatives promogudes per la Mesa. 
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Complir els acords adoptats per la mesa. 
Respectar i complir allò que s’ha disposat en estes normes.” 
 
Segon.- Trametre certificat del present acord al Departament de Benestar Social, als 
efectes procedents.  
 
 
CINQUÉ. MALLA CICLISTA DE LA SAFOR. APROVACIÓ INFORME 
MUNICIPAL. 
 
Vist el document “ESTUDI DE PLANEJAMENT MALLA CICLISTA DE LA 
SAFOR”, presentat per la Conselleria d’Infraestructures i Transport, Direcció General 
de Transports i Logística, l’objecte del qual és definir, a nivell de planejament, l’estat 
actual i de les actuacions necessàries per a dotar d’infraestructures ciclistes el nucli 
central de la comarca de la Safor i connectar entre si la xarxa de vies ciclistes i no 
motoritzades amb les distintes poblacions. 
 
CONSIDERANT, que l’arquitecte tècnic Municipal, en data 28 de setembre del 2011, 
ha emés informe en què es recullen una sèrie d’observacions sobre el contingut de 
l’estudi presentat, i que diu literalment el següent: 
 
“ASSUMPTE: INFORME RELATIU A L’ESTUDI DE PLANEJAMENT: “MALLA 
CICLISTA DE LA SAFOR”. 
PROMOTOR: Direcció General de Transports i Logística de la Conselleria d’Infraestructures i 
Transports, domiciliada en Av. Blasco Ibáñez, núm. 50, CP 46010, València. 
 
Juan R. Porta Sancho, arquitecte tècnic Municipal, amb relació a l’assumpte referit emet el 
següent, INFORME: 
 
De l’anàlisi de l’Estudi de Planejament “Malla ciclista de La Safor” es pot presentar el següent:  
 
RESUM DE CONTINGUT: 
L’estudi de planejament proposat: “Malla ciclista de la Safor”, contribuïx a implantar en el 
municipi d’Oliva i en la majoria de municipis de la comarca de la Safor la mobilitat 
complementària basada en modes no motoritzats en els viatges a peu i amb bicicleta, permetent, 
a més, la intercomunicació entre ells amb eixa modalitat de mobilitat. 
 
Té com a objecte la definició, a nivell de planejament, de l’estat actual i de les actuacions 
necessàries per a dotar d’infraestructures ciclistes al nucli central de la comarca i connectar 
entre si la xarxa de vies ciclistes i no motoritzades amb les distintes poblacions. 
 
És desenvolupat per la Conselleria d’Infraestructures i Transports a fi de definir una malla 
articuladora del territori que afavorisca la mobilitat en modes no motoritzats entre les distintes 
poblacions del centre de la comarca. 
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En total es definixen 90,8 km d’itineraris no motoritzats que connecten 26 cascos urbans de 21 
municipis: Ador, Alfauir, Almoines, Bellreguard i la platja de Bellreguard, Beniarjó, Beniflà, 
Daimús i la platja de Daimús, Gandia i la platja de Gandia, l’Alqueria de la Comtessa, La Font 
d’En Carròs, l’Orxa, Miramar, Oliva, i la platja d’Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, i la 
platja de Piles, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia, Ròtova i Villalonga.  
En l’actualitat, d’estos 90,8 km, es troben en servei 40,7 km. 
 
Respecte a este tipus d’infraestructures i dins de l’àmbit de l’Estudi, existents en l’actualitat, es 
destaca: 
• La Plataforma de la Línia de Ferrocarril Alcoi-Gandia, amb el seu excepcional tram l’Orxa-

Villalonga, reconvertit en la via ciclista denominada Via Verda del Serpis, conformant la 
Cicloruta CR-680 de 10,8 km de longitud. 

• La Via Verda Gandia-Oliva: és part de la Cicloruta CR-670, unix els cascos urbans d’Oliva 
i Gandia, transcorre sobre l’antiga plataforma de la Línia de Ferrocarril Carcaixent-Gandia-
Dénia, i té una longitud de 8,5 km. 

• La Cicloruta CR-60: discorre adossada o integrada als camins i vies de servei de la 
carretera/autovia CV-60, actualment entre Lloc Nou de Sant Jeroni i Beniflà. 

 
D’altra banda, també cal destacar que les infraestructures ciclistes existents no connecten la 
major part dels municipis de la comarca, però la gran quantitat de camins agrícoles conformen 
una malla relativament densa, encara que poc accessible, de vials amb potencial per a acollir 
eixe tipus d’infraestructures. 
 
Les propostes d’actuacions realitzades en l’Estudi es fonamenta en el planejament d’itineraris 
ciclistes de llarg recorregut que vertebren els fluxos ciclistes en la comarca, així com d’itineraris 
connectors que reforcen la unió entre els municipis i donen accés a les platges, de manera que es 
proposen: 
 
Eixos no motoritzats vertebradors o principals: 
• L’Orxa-Gandia: de 23,10km de longitud (en servei 10,6 km, tram Via Verda del Serpis), 

connectarà els municipis de l’Orxa, Villalonga, Potries, Beniflà, Beniarjó, Almoines i 
Gandia. Valor previst de l’execució: 2.316.008.-€. 

• Ròtova-Oliva: de 19,7 km de longitud (en servei 10,7 km, trams en servei de la CV-60), 
connectarà els municipis de Ròtova, La Font d’En Carròs, Rafelcofer, l’Alqueria de la 
Comtessa i Oliva. El tram comprés entre el final de la CV-60 i Oliva no existix i en 
l’actualitat es configura com un vial d’ús compartit per a tràfics rodats no motoritzats i 
motoritzats de baixa intensitat, discorrent majoritàriament sobre el Camí Vell de Xàtiva, 
així com per camins agrícoles i carrers urbans. Es proposa mantindre eixos mateixos usos, 
per la qual cosa es considera necessari adequar la capa de rodament en alguns punts i 
realitzar la correcta senyalització per a compatibilitzar els tràfics. La major problemàtica es 
presenta en aquells trams on és necessari segregar l’itinerari ciclista de la resta de tràfic i no 
hi ha disponibilitat de terrenys per a això. Es considera desitjable que l’actuació 
s’acompanye d’altres tendents a la millora del ferm d’alguns camins rurals alternatius per a 
evitar la proliferació de tràfics motoritzats per estes vies d’ús compartit. Valor previst de 
l’execució: 821.687.-€. 
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• Via Verda Gandia-Oliva: de 17,3 km de longitud (en servei 8,5, tram comprés entre els 
cascos urbans d’Oliva i Gandia), connectarà els municipis de Gandia i Oliva transcorrent el 
seu traçat sobre l’antiga plataforma de la Línia de Ferrocarril Carcaixent-Gandia-Dénia, 
incloent el tram comprés des del nucli urbà d’Oliva fins al límit amb el terme municipal de 
Dénia. Constituïx l’eix vertebrador dels moviments no motoritzats en els municipis més al 
litoral, de nord a sud entre Gandia i Oliva, enllaçant amb els itineraris connectors dels nuclis 
urbans de les platges. És d’ús exclusiu de vehicles no motoritzats en tot el seu recorregut. El 
tram comprés entre el nucli urbà d’Oliva i el límit del seu terme municipal amb Dénia, es 
caracteritza per discórrer sobre l’antiga plataforma del ferroviària, transformada en alguns 
trams en camins agrícoles o abandonada majoritàriament. El traçat d’este tram és 
sensiblement paral·lel al de la CN-332, quedant supeditada la seua execució a la futura 
duplicació de la CN-332, que definirà la superfície ocupada per la calçada duplicada i els 
terrenys necessaris per a la implantació de la infraestructura ciclista. El tram comprés entre 
Gandia i Oliva al trobar-se en servei no requerix de cap actuació addicional a les 
interseccions previstes amb la resta d’itineraris ciclistes proposats. El tram entre el nucli 
urbà d’Oliva i el límit del seu terme municipal, a l’estar redactant-se en l’actualitat el 
Projecte Bàsic de duplicació de la CN-332 i ja que es preveu l’ocupació parcial del mateix 
amb l’esmentada duplicació, es considera necessari que el dit projecte disposara d’un espai 
addicional a la carretera per a implantar l’itinerari ciclista en aquells punts on l’ampliació de 
la carretera invadisca l’antiga plataforma ferroviària. Valor previst de l’execució: 564.812.-
€. Este valor no comprén cap actuació en el tram comprés entre el nucli urbà d’Oliva i el 
límit amb el terme municipal.  

 
Eixos no motoritzats connectors o secundaris: 
• Villalonga-Gandia: de 10,9 km de longitud (en servei 1,3 km, en la ronda d’Albaida del 

nucli urbà de Gandia), connectarà els municipis de Villalonga, Ador, Palma de Gandia, Real 
de Gandia i Gandia. Valor previst de l’execució: 1.747.861.-€. 

• Accessos a les platges: itinerari que connectarà els municipis del nucli central de la comarca 
amb les zones de platges, de 19,8 km de longitud (en servei 9,6 km, repartits en distints 
trams, inclòs el tram comprés entre el nucli urbà d’Oliva i la seua platja), i sectoritzat de la 
manera següent: 
- Gandia: de 7,10 km de longitud (íntegrament en servei), connecta el nucli urbà de 

Gandia amb la platja de Gandia. 
- Gandia-Daimús: de 3,7 km de longitud (en servei 0,7 km, en el nucli urbà de Daimús), 

connectarà la Via Verda Gandia-Oliva, passant pel nucli urbà de Daimús, amb la platja 
d’este municipi. Valor previst de l’execució: 201.731.-€ 

- Bellreguard-Miramar: de 3,6 km de longitud (actualment no hi ha cap tram en servei), 
connectarà el nucli urbà de Bellreguard amb la Via Verda Gandia-Oliva, el municipi de 
Miramar i la platja de Bellreguard. Valor previst de l’execució: 293.383.-€ 

- Palmera-Piles: de 3,6 km de longitud (actualment no hi ha cap tram en servei), 
connectarà el nucli urbà de Palmera amb la Via Verda Gandia-Oliva, el municipi de 
Piles i la platja de Piles. Valor previst de l’execució: 283.853.-€ 

- Oliva: d’1,8 km de longitud (íntegrament en servei), este itinerari connecta el nucli urbà 
d’Oliva amb la zona urbana de la seua platja. Es realitza a través de la infraestructura de 
carril bici existent en tot el recorregut, que reunix les característiques adequades quant a 
dimensions, capa de rodament i senyalització ciclista. 
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L’Estudi conclou, finalment, que la realització de la malla ciclista proposada suposa un clar 
reforç a l’accessibilitat no motoritzada entre els municipis de la zona central de la comarca, 
aportant un valor afegit als mateixos, potenciant el turisme rural interior i costaner, i contribuint 
a més a un desenrotllament sostenible. A més, la seguretat dels usuaris ciclistes que en 
l’actualitat utilitzen les vies existents es veu reforçada, suposant una millora social que revertix 
directament sobre el col·lectiu en incipient auge. Alhora que la seua implantació sobre les 
antigues vies ferroviàries suposa la recuperació del patrimoni d’Enginyeria Civil, configurant, a 
més, vials respectuosos amb un valor mediambiental de gran valor i permetent la connectivitat 
amb les vies verdes existents. 
 
Considera que el valor final de l’execució de les actuacions proposades puja a un Pressupost 
Base de Licitació (IVA no inclòs) de 8.967.685.-€, no incloent en esta quantitat el cost de les 
expropiacions necessàries. 
 
Analitzat el contingut de l’Estudi de Planejament es considera convenient plantejar les següents  
 
OBSERVACIONS: 
Si bé és cert que tant el fonament com els objectius plantejats, en el seu conjunt, han de 
considerar-se encertats i molt convenients, pel que fa a la seua afecció al terme municipal 
d’Oliva, estos són, com menys, insuficients, per dos motius fonamentalment: no s’integren 
adequadament en la malla proposada les distintes zones urbanes distribuïdes en el terme 
municipal al llarg de la costa ni el parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, i no es considera este 
terme municipal com la zona d’enllaç natural de la comarca de la Safor amb els municipis de la 
comarca de la Marina Alta, amb el potencial que açò suposa per a les dos comarques, 
màximament quan en la comarca de la Marina Alta hi ha una malla ciclista. 
 
Si s’admet que la Via Verda Gandia-Oliva és un eix vertebrador de les característiques 
anteriorment indicades, hauria d’analitzar-se amb molt més detall la seua potencialitat, 
principalment en Oliva, ja que dos terceres parts del mateix transcorren travessant de nord a sud 
el seu terme municipal, tenint a l’est totes les zones urbanes de la platja d’Oliva: Terranova (que 
inclou el càmping “Kiko”), Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells(que inclou els càmpings “blau” i 
“Eurocamping”), Aigua Morta ( que inclou la infraestructura hotelera d’Oliva Nova, i els 
càmpings “Olé”, “Pepe” i “Bon Dia”), i Deveses (que inclou el càmping “Riomar”), les quals 
tenen en l’actualitat el seu desenrotllament urbanístic realitzat en un 80%, d’acord amb les 
previsions del vigent PGOU, en les que es preveu un assentament total de població 
d’aproximadament 40.000 habitants; a l’oest, a part del nucli urbà i els accessos a les valls de 
l’interior (Vall de la Gallinera, Vall d’Alcalà, Vall de l’Elca, Vall del Xiricull, etc.), està molt 
pròxim el parc Natural de la Marjal Pego Oliva, i al sud permet fàcils connexions amb la 
comarca de la Marina Alta. 
 
Així mateix s’ha de tindre en compte que en estos moments s’estan realitzant, per part 
d’ACUAMED, les obres de “Laminació i millora del drenatge la conca de la Rambla de La 
Gallinera”, i que els nous camins i llits generats per estes creuen la Via Verda Gandia-Oliva-
Dénia de manera que poden possibilitar, per mitjà d’una submalla ciclista de carrils bici i de 
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vianants, l’enllaç de la via verda amb la costa, amb les valls interiors i amb el parc Natural de la 
Marjal Pego-Oliva. 
 
En un altre orde, és convenient remarcar que la totalitat dels terrenys que comprenen la Via 
Verda Gandia-Oliva-Dénia són de titularitat pública, majoritàriament municipal i en un xicotet 
percentatge estatal. 
 
Quant a l’eix connexió amb la platja d’Oliva cal assenyalar que el tram comprés entre la zona 
urbana del Sector Oliva al Mar i la zona urbana de la platja de Pau Pi no ha de considerar-se un 
carril bici pròpiament dita perquè es tracta, tan sols, d’un vorera d’emergència ampli per on es 
produïxen trànsits ciclistes i de vianants desprotegits i no senyalitzats, i deficientment connectat.  
 
Per tot l’anteriorment exposat es plantegen les següents PROPOSTES: 
 
1a. L’Ajuntament d’Oliva hauria d’iniciar la planificació d’una “Malla Ciclista d’Oliva”, 
destinada a la mobilitat complementària basada en modes no motoritzats en els viatges a peu i 
amb bicicleta (veure annex Plans) i en total sintonia amb el fonament de l’Estudi de 
Planejament de la “Malla Ciclista de la Safor” plantejat per la Conselleria d’Infraestructures i 
Transports, aprofitant l’extensa xarxa de camins rurals existents en el municipi. Amb esta malla 
municipal s’hauria de pretendre: 
• La seua connexió amb la “Malla Ciclista de la Safor”, considerant la Via Verda Gandia-

Oliva-Dénia com el principal eix vertebrador. 
• Connectar entre si els distints nuclis urbans, incidint en les zones residencials, hoteleres i de 

càmpings, del municipi. 
• Disposar d’un carril bici que permeta la circulació segura en les distintes zones urbanes que 

per la seua planicitat ho permeten. 
• Connectar els nuclis urbans amb els llocs d’alt valor mediambiental i/o paisatgístic (parc 

Natural de la Marjal Pego-Oliva, platges, Muntanyes d’Utilitat Pública, zones de marjals, 
canal del Vall dels Fonts, parc públic Santa Anna, etc.), arquitectònic (Nucli Antic d’Oliva, 
edificacions rurals d’interés, etc.), així com d’enginyeria, tant civil com industrial (sistema 
de reg del Riu d’Alcoi, antiga via preromana “Saetabis Dianium”, noves canalitzacions i 
presa en la Rambla Gallinera i en el Barranco de l’Alfadalí, antics rejolars, etc.). 

• Potenciar l’ús dels trànsit de vianants i ciclista compatibilitzant-los amb els restants, tenint 
en compte la creixent demanda d’estos tràfics, especialment en els seus aspectes turístics, 
esportiu, recreatius i d’oci en general. 

• I en general, la major integració i sostenibilitat dels usos sobre el territori. 
 
2a.- No hauria de deixar de realitzar-se el tram de Via Verda Gandia-Oliva-Dénia comprés entre 
el nucli urbà d’Oliva i el límit del terme municipal amb Dénia ja que, en la situació de crisi que 
patim, no pareix molt previsible, en el curt termini, l’execució de la via fèrria Gandia-Oliva-
Dénia, i en el llarg termini la duplicació de la CN-332. Amb la seua realització aconseguiríem 
cobrir una molt creixent demanda d’este tipus de trànsits i marcar com a objectiu-premissa per a 
la realització dels esmentats projectes la ineludible consideració i realització definitiva de la Via 
Verda Gandia-Oliva-Dénia. 
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3a.- La realització dels següents vials considerant-los “Eixos no motoritzats connectors o 
secundaris” de la “Malla ciclista de la Safor, que de nord a sud serien (veure annex Plànols): 
1. CAMÍ VELL DE PILES - CAMÍ DE LA TERRA NOVA: des de la Via Verda Gandia-

Oliva-Dénia, uniria directament els cascos urbans d’Oliva, des de la seua part nord, i Piles, i 
estos amb les seues zones urbanes residencials de les platges de Piles (Piles) i de la Terra 
Nova (Oliva). De caràcter interurbà (longitud 1.300 m) i de via verda local (longitud 1.650 
m). 

2. CAMÍ DELS MARJALETES: des de la Via Verda Gandia-Oliva-Dénia, uniria el Nucli 
Urbà d’Oliva amb les zones urbanes residencials de la platja de la Terra Nova: Terra Nova i 
Sectors platja Nord. De caràcter interurbà (longitud 2.250). 

3. CAMINS DEL VALL DELS FONTS: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria el 
Nucli Urbà d’Oliva, des de la zona del poliesportiu municipal i de l’IES Gregori Maians, 
amb les zones urbanes residencials de la platja Terra Nova: Terra Nova, Sectors platja Nord 
i Kiko; i de la platja de Pau Pi: Poblat Marítim i Canyades, en els seus extrems nord i sud 
respectivament, en la zona pròxima al Club Nàutic, al Club de Tennis i al càmping “Kiko”, 
discorrent, pràcticament en tota la seua longitud, pels camins de sirga del Vall dels Fonts. 
De caràcter urbà (longitud 900 m) i de via verda local (longitud 960 m). 

4. CARRETERA D’OLIVA AL MAR: Actualment disposa de dos carrils bici, un a cada 
costat del vial principal, que arrancant de la Via Verda Gandia-Oliva-Dénia i acaben al final 
de la zona urbana, transcorrent fins al mar per la vorera d’emergència esquerre de la 
carretera, tram este últim que hauria de ser adaptat adequadament. De caràcter interurbà 
(longitud 650 m) i urbà (longitud 807 m). 

5. CAMÍ DELS CANYADES: des de la Via Verda Gandia-Oliva-Dénia, uniria el Nucli Urbà 
d’Oliva, des de la seua part sud, amb la zona urbana residencial de la platja de Pau Pi: 
Poblat Marítim, Canyades i La Bomba; en la seua part central. De caràcter interurbà 
(longitud 1.370m) i urbà (longitud 650). 

6. CAMINS DE SIRGA DEL RIUET DE l’ALFADALÍ: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-
Dénia, unirien esta amb les zones urbanes residencials de la platja de Pau Pi: Poblat 
Marítim, Canyades i La Bomba, en els seus extrems sud; i les de la platja Aigua Blanca, en 
la seua part nord, discorrent, pràcticament en tota la seua longitud, pels camins de sirga del 
Riuet de l’Alfadalí. De caràcter de via verda local (longitud 1.580m). 

7. CAMÍ DE l’AIGUA BLANCA: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb 
les zones urbanes residencials de la platja de Pau Pi: Poblat Marítim, Canyades i La Bomba, 
en els seus extrems sud; i les de la platja Aigua Blanca, en la seua part nord. De caràcter 
interurbà (longitud 1.170) i urbà (longitud 720). 

8. CAMINS DE LA NOVA RAMBLA DE LA GALLINERA (part est): Tenint en compte la 
possible utilització dels camins de sirga creats junt amb les noves canalitzacions de la 
Rambla de La Gallinera, dins de les “Obres de laminació i millora de la conca de la Rambla 
de la Gallinera”, haurien d’integrar-se estos en la “Malla ciclista de la Safor” connectant la 
Via Verda Gandia-Oliva-Dénia amb la zones urbanes residencials de la platja de l’Aigua 
Blanca, en la seua part sud, i de la platja de Rabdells, en el seu extrem nord, amb el parc 
Natural de la Marjal Pego-Oliva, amb la zona urbana residencial de Sant Pere, amb el Camí 
Vell de Pego, i amb les valls de La Gallinera, del Xiricull i de l’Elca. De caràcter de via 
verda local (longitud 3.050 m). Estos camins haurien de completar-se amb el nou camí de 
sirga generat en el marge esquerre de la manegueta de La Rabosa, de caràcter de via verda 
local (longitud 1.490 m), que els uniria amb el Camí de la Séquia del Vedat. 
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9. CAMINS DE LA SÉQUIA DEL VEDAT: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria 
esta amb les zones urbanes residencials de la platja de Rabdells, en la seua part sud i pròxim 
als càmpings Blaus i Eurocamping, i la platja de l’Aigua Morta, en la seua part nord, al 
bifurcar-se el camí, des del pont del Camí de Rabdells sobre la Séquia del Vedat, i 
transcórrer este paral·lel a la Séquia del Vedat, i per ambdós marges, fins a la seua 
desembocadura en la platja. De caràcter interurbà (longitud 920 m) i de via verda local 
(longitud 560 m). 

10. CAMÍ D’OLIVA NOVA: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb les 
zones urbanes residencials de la platja de l’Aigua Morta: Oliva Nova i Sant Ferran, per 
l’accés principal a la urbanització Oliva Nova fins a arribar al complex hoteler de la mateixa 
i des d’on es dóna fàcil accés als càmpings: Olé, Bon Dia i Pepe. De caràcter interurbà 
(longitud 1.823m) i urbà (longitud 6.068 m). 

11. CAMÍ DEL BORIOL: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb les zones 
urbanes residencials de la platja de l’Aigua Morta, Sant Ferran, en la seua part sud, i Els 
Deveses, en la seua part nord, des d’on a més, donaria fàcil accés als càmpings: Olé, Bon 
Dia, Pepe I Riomar. De caràcter interurbà (longitud 390 m). 

12. CAMÍ DEL VALL NOU: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb les 
zones urbanes residencials de la platja dels Deveses: Els Bassetes i La Devesa, en els seus 
extrems sud i nord respectivament, junt amb el càmping Riomar; i amb el pont-passarel·la 
sobre el va riure Molinell que unix les platges d’Oliva amb les de Dénia per mitjà de la 
carretera dels Marines pel seu extrem nord. De caràcter interurbà (longitud 622 m) i urbà 
(longitud 396 m). 

13. CAMÍ DE LA PLATJA DE SANTA ANNA: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, 
uniria esta amb la zona urbana residencial Devesa, amb la zona urbana residencial de la 
platja de Santa Anna de Dénia i per esta amb la carretera dels Marines. De caràcter interurbà 
(longitud 480). 

14. CARRETERA CV- 678: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb el parc 
Natural de la Marjal Pego-Oliva i el nucli urbà de Pego travessant d’est a oest tot el parc 
Natural. De caràcter interurbà (longitud 1.881m). 

15. CAMÍ d’ALONSO - CAMÍ DE SANT JOSEP - AIGUERA DELS PLANES: des de la Via 
Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb EL parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, en la 
zona de la Font Salada, les zona urbanes, residencial de Sant Pere, i industrial de Jovades, i 
amb el Camí Vell de Pego. Actualment, gran part d’este camí, conté la ruta ciclista de 
connexió del nucli urbà d’Oliva amb el parc Natural a través de la Font Salada. De caràcter 
interurbà (longitud 1.826m) i de caràcter urbà (longitud 890m). 

16. CAMÍ VELL DE PEGO: Com s’ha mencionat, este camí conté part de la ruta ciclista de 
connexió del nucli urbà d’Oliva, junt amb l’I.E.S. Gabriel Embrutar, amb el parc Natural a 
través de la Font Salada, i la seua prolongació fins al Camí del Racó de Gisbert, en la seua 
confluència amb la carretera CV-715, facilitaria la connexió amb el nucli urbà de Pego. De 
caràcter interurbà (longitud 2.940m). 

17. CAMINS DE LA NOVA RAMBLA DE LA GALLINERA (part oest): Com a continuació 
dels situats en la part este i per als objectius descrits en el punt 8u, connectaria la Via Verda 
Gandia-Oliva-Dénia amb el Camí Vell de Pego, el Camí de la Carrasca, el Cementeri 
Municipal i el Camí de l’Elca, transcorrent pels marges dreta i esquerra de la Rambla de la 
Gallinera fins al Camí Vell de Pego i des d’ací fins al cementeri pel marge esquerre de la 
rambla fins a la intersecció d’esta amb el canal de derivació del Barranc de l’Alfadalí des 



Pàgina: 20 

d’on transcorreria pel seu marge esquerre fins al cementeri per a connectar finalment amb el 
camí de l’Elca i amb el nucli urbà a través del camí situat en el marge esquerre del barranc 
de l’Alfadalí. De caràcter de via verda local (longitud 4.930m). 

18. CAMÍ DE LA CARRASCA: connectaria el nucli urbà d’Oliva amb el de Forna, permetent 
des d’ací accedir a la Vall de la Gallinera. Cal remarcar ací que des d’este camí s’accedix a 
pràcticament una tercera part del terme municipal, iniciant-se, des d’ell, altres camins que a 
continuació es descriuen. De caràcter interurbà (longitud 6.887m). 

19. CAMÍ DEL CATIU – AIGÜERA DELS PLANES – SENDA DELS LLADRES: uniria el 
Camí de la Carrasca, a l’altura del Motor de Lleó, amb la CV-715, a l’altura del Camí del 
Racó de Gisbert. De caràcter de via verda local (longitud 2.920m). 

20. CAMÍ DEL PUJALET - CAMÍ DEL XIRICULL – CAMÍ DE l’ELCA – CAMÍ DE 
SANTA FE: conjunt de camins d’alt valor paisatgístic que, arrancant des del Camí de la 
Carrasca, junt amb el Motor de Lleó, transcorren per les valls del Xiricull i de l’Elca. De 
caràcter de via verda local (longitud 5.200m). 

21. CAMÍ DELS ENCALLADORS: arrancant des del Camí de la Carrasca dóna accés a la 
nova presa. De caràcter de via verda local (longitud 2.030m). 

22. CAMÍ VELL DE GANDIA: des del seu encreuament amb l’eix Ròtova-oliva, junt amb 
l’encreuament d’estos amb l’accés a l’AP-7, uniria els cascos urbans de l’Alqueria de la 
Comtessa i d’Oliva. De caràcter interurbà (longitud 1.160m). 

 
4a.- La consideració, en la possible execució de la Via Fèrria Gandia-Oliva-Dénia, de la 
connexió de la Via Verda Gandia-Oliva-Dénia amb el parc Natural de la Marjal Pego-Oliva per 
mitjà de l’encreuament d’aquella sobre la CN-332. 
 
És el que he d’informar als efectes oportuns. Oliva, 28 de setembre del 2011. Juan R. Porta 
Sancho. Arquitecte tècnic Municipal. Rubricat.” 
 
Vist l’informe transcrit emés per l’arquitecte tècnic Municipal, i el dictamen favorable 
emés per la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en sessió realitzada el dia 
23 de gener del 2013. 
 
Resultant, que obert el torn d’intervencions, es produïxen les següents: 
 
� Sr. Canet Llidó: “Faig una intervenció que farà referència al punt cinc i al punt sis, 

per l’estreta relació que guarden els dos punts de l’ordre del dia. La Direcció 
General de Transports i Logística, de la Conselleria d’Infrastructures i Transport va 
realitzar fa temps l’estudi de planejament de la malla ciclista de la Safor, amb la 
intenció de definir, a nivell de planejament, l’estat actual de la xarxa de vies 
ciclistes, i no motoritzades, de la nostra comarca, així com les actuacions 
necessàries per a dotar d’infrastructures ciclistes, connectant entre elles les distintes 
poblacions que conformen la comarca, amb la finalitat de definir una xarxa 
articuladora del territori que afavoresca la mobilitat de forma no motoritzada entre 
les distintes poblacions de la Safor. En total, en aquell document, es definien al 
voltant de 91 quilòmetres d’itineraris no motoritzats, que connecten 26 cascs urbans 
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de 21 municipis, entre ells Oliva i la nostra platja. D’aqueixos 91 quilòmetres, 
pràcticament 41 es trobaven ja en funcionament, en restaven al voltant de 50 per 
executar. L’estudi comprenia tres eixos vertebradors; la via no motoritzada de 
l’Orxa a Gandia, de 23 quilòmetres de longitud, 10 dels quals ja es troben en servei 
o ja es trobaven en servei; la via no motoritzada Ròtova-Oliva, d’uns 20 quilòmetres 
de longitud, dels quals al voltant d’11 ja estaven en servei; i la via no motoritzada 
Gandia-Oliva-Dénia, de 17 quilòmetres de longitud, dels quals 8’5 ja es trobaven, i 
es troben actualment, en servei. I a banda d’aqueixos eixos vertebradors, hi havia 
uns eixos connectors, o secundaris, que principalment comprenien els accessos a les 
distintes platges dels municipis. L’execució dels trams que es proposaven en aquell 
document, i que no estaven en aquell moment en servei, es van pressupostar en 
pràcticament nou milions d’euros. Aquest document va arribar a l’Ajuntament 
d’Oliva, i en data 28 de setembre de 2011, l’arquitecte tècnic municipal, Juan 
Ramon Porta, va emetre un informe en el qual es recollien una série d’observacions 
sobre el contingut de l’estudi presentat; principalment, que no connectava les 
distintes zones urbanes de la nostra ciutat, que no té només el nucli de la ciutat i un 
nucli de platja sinó que en té més, ni tampoc contemplava una adequada articulació 
amb el parc natural de la Majal de Pego-Oliva; i en segon lloc, tampoc considerava 
que el nostre terme municipal és una zona d’enllaç privilegiada amb la comarca 
veïna de la Marina Alta. Per aquest motiu aquest arquitecte tècnic va plantejar una 
propostes de millora al document, que bàsicament consistien que l’ajuntament, el 
nostre, inicie la planificació d’una malla ciclista pròpia, complementària de la de la 
Safor, que es desenvolupara el tram de la via verda Oliva-Dénia, aprofitant l’antiga 
via del tren, i que aquest traçat es connectara amb el parc natural, així com la 
incorporació de diversos camins tradicionals d’Oliva, en qualitat d’eixos no 
motoritzats o secundaris, com ara el camí de les Marjaletes, el camí vell de Piles, el 
camí de les Canyades, el camí del vall de les Fonts, etc. A pesar del temps 
transcorregut, dir que ja s’han realitzat els contactes pertinents amb els tècnics de 
l’esmentada direcció general, per tal d’incorporar aquestes observacions al 
document de treball. Passem al que seria el punt sis, com que precisament una de les 
propostes, en aquelles observacions a l’estudi, era la planificació d’una malla 
ciclista pròpia d’Oliva, punt sis, recordem, el mateix Juan Ramon Porta ha elaborat 
un document base per a l’estudi de la malla ciclista d’Oliva, que ja recull certes 
disposicions normatives de la Llei 6/2011, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, 
la qual preveu que les municipis de més de 20.000 habitants han de disposar del seu 
propi pla de mobilitat, una part de les quals és justament la de les vies ciclistes. 
Aquesta proposta, la del punt sis, defineix tres tipus de vials al nostre territori; vials 
de caràcter urbà, vials de caràcter interurbà, i vials de caràcter de via verda local; i 
incorpora vint-i-sis trams, camins tradicionals de la zona rústica, i una llista de vials 
de les diferents zones urbanes del nostre territori, ja consolidades urbanísticament, 
però principalment del nucli urbà de la ciutat, que és el que ara ve a plenari per a la 
seua aprovació inicial.” 
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� Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres també, la nostra intervenció valdrà per al punt cinc i 

per al sis. Per complementar un poc la informació que ens acaba de donar el regidor 
d’Ordenació del Territori, i a més portaveu del Grup Bloc-Compromís, dir que ens 
sembla un projecte jo crec que molt interessant i que contribueix a fomentar la 
mobilitat dins del nostre municipi. A més, és cert que és una bona forma d’aprofitar 
l’extensa xarxa de camins rurals de què disposa el nostre terme municipal, 
connectant-los amb els nuclis urbans; també és cert que s’hauria de potenciar la unió 
de les dos províncies, la de València i la d’Alacant, aprofitant els terrenys de FEVE 
i aquells que disposa l’ajuntament de l’antic traçat del ferrocarril; en aquest moment, 
ja ho ha comentat el regidor, disposem de quasi 41 quilòmetres, i el que es pretén és 
arribar a 91, que no deixa de ser un objectiu ambiciós, però viable i real en els 
pròxims anys.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Pense, com s’està manifestant ací, que efectivament és un 

pas important per la mobilitat, sobretot aqueixa mobilitat sostenible i respectuosa 
amb el medi ambient; bàsicament es parla del que és la malla ciclista, i evidentment, 
amb la gran quantitat d’usuaris ciclistes que hi ha en l’actualitat, i que va a més, i 
més tenint en compte les possibilitat que té el nostre municipi, entrellaçat amb els 
camins que tenim, i amb les noves obres que s’han fet del riu de la Gallinera, és 
evident que tenim una possibilitat immensa per poder oferir als usuaris de la 
bicicleta una gran oferta pel que fa a camins i rutes per a aquest menester; 
efectivament tot això enllaçat amb les d’aquesta comarca, la Safor, i per tant estem 
parlant de tot l’entramat vial que hi ha amb la resta de la comarca. Per tant podem 
estar satisfets en principi; s’ha de continuar treballant en aquest sentit; açò diguem-
ne que és el punt d’eixida, no és el punt d’arribada encara, però és evident que calia 
un estudi d’aquestes característiques, i s’ha continuat amb la proposta de la part 
municipal, com s’ha fet, a través dels tècnics municipals, i per tant pensem que 
estem en el bon camí, aqueix camí que com deia al començament ens portarà al fet 
que Oliva siga una ciutat cada vegada més sostenible, i més respectuosa amb el 
medi ambient.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En principi felicitar, donar l’enhorabona, a l’arquitecte tècnic 

municipal que ha fet l’informe sobre la malla ciclista. I si ens referim al punt sis en 
primer lloc, que és l’informe que es trametrà a la conselleria, crec que denota les 
deficiències que té la part del nostre terme municipal; però sí que m’agradaria 
manifestar que potser aqueixes deficiències, part d’elles, culpa la tenim la mateixa 
corporació municipal, que no hem sabut, fins ara, establir la nostra pròpia malla 
ciclista en el terme municipal; vull dir, anem a demanar-li a la conselleria que ho 
tinga en compte, però potser nosaltres hauríem d’haver fet els deures molt abans i 
haver preparat una malla que nosaltres ens la creguérem. Podríem començar en el 
sentit que l’antiga via Oliva-Dénia, de titularitat municipal, crec que és així com està 
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reflectit, perfectament el cost que puga tindre l’adequació com a vial, simplement 
per fer esport o anar amb bicicleta, seria mínim si simplement recuperàrem la tira de 
tarongers que se l’ha menjada a un costat i altre; aqueixa és una feina de 
l’Ajuntament d’Oliva, de la corporació municipal. Mentre nosaltres no ens creiem 
que està en les nostres mans està el fet de fer aqueixes actuacions; tant de bo la 
conselleria se les crega abans que nosaltres. Per tant jo en aqueix sentit pense que 
està be l’informe, hem de trametre’l a conselleria, però també és bo que nosaltres 
ens creguem què és el que demanem, i amb quines mans podem fer-ho nosaltres de 
forma anticipada. Dit això, també, i per intervindre i fer-ho en l’altre punt, perquè 
els dos van referits a la malla ciclista, un el que es tramet a la conselleria i l’altre 
l’estudi de base que l’ajuntament prepararà perquè s’incloga en el pla general; i ahí 
és on jo vull incidir. Pense que el punt segon de l’acord d’aquest estudi, el punt sis, 
que diu que es done trasllat de l’acord a les dependències d’Urbanisme i al tècnic 
redactor del pla general, perquè la prenga en consideració en el preceptiu pla 
municipal de mobilitat. Per a mi ahí està la cosa principal; si nosaltres no som 
capaços d’aquest estudi incloure’l en el pla general, que recorde a tota la corporació 
que està a València, tal vegada ens trobem que si no li donem la importància que 
toca i l’incloem en el pla general, els promotors i els urbanitzadors de les 
reparcel·lacions, a la fi faran els carrils bici per on creguen; no per on és convenient 
sinó per on creguen. Per tant aquest punt segon per a mi és molt important, i crec, 
que ja dic que felicite a l’equip que ha redactat el ple i des de Projecte Oliva li 
donarem suport a aquesta iniciativa de la malla ciclista; però ja dic, convidant la 
corporació que ens posem a la feina ja, i tenim ahí un vial que és nostre, de la nostra 
propietat, per fer-lo efectiu el més prompte possible.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Simplement per acabar, jo també vull sumar-me a la felicitació, 

perquè l’he citat vàries vegades, però he de dir explícitament que felicite el treball i 
l’interés, sobretot, de Juan Ramon Porta, arquitecte tècnic municipal, en la 
realització d’aquest treball. I dir també, a col·lació del que ha comentat el portaveu 
de Projecte Oliva, que també Juan Ramon està treballant i coordina un equip per a 
iniciar els treballa de recuperació, pel que fa a possibilitat de trànsit i d’ocupació de 
domini, d’aqueixa antiga via Oliva-Dénia.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Sí; havia demanat la paraula fa ratet, abans de la segona 

intervenció del Sr. Canet, per suposat. Per part del Partit Popular, dir que aquesta 
iniciativa de la Conselleria d’Infrastructures i Transports, amb la finalitat de definir 
una malla articulada del territori, que afavoresca la mobilitat no motoritzada entre 
les distintes poblacions del centre de la comarca; és de gran interés, i el Partit 
Popular, en el govern la vam qualificar així, li vam donar l’arrancada, l’eixida, 
perquè pensàvem que era una iniciativa molt bona, i des d’ací, exactament igual que 
vam fer en la Comissió d’Ordenació del Territori, felicitem l’arquitecte tècnic 
municipal, per l’elaboració del document base per a l’estudi del planejament de la 
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malla ciclista d’Oliva, que ara finalitza, com podrem vore en el punt següent de 
l’ordre del dia, el punt sisé, que és on apareix el document base. Per tant és una gran 
tasca. Està clar que la iniciativa primera de la Conselleria d’Infrastructures i 
Transports és important, però aqueixa iniciativa de la conselleria sense el 
complement de la malla ciclista de cada població, elaborada, la veritat no seria el 
que en definitiva ha de ser. Per tant agrair a la conselleria, i al tècnic que en aquest 
cas ho porta endavant.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Només era dir que efectivament ja ho vam manifestar en 

la mateixa comissió on es va tractar, vam felicitar el treball del tècnic, i ací també 
volem expressar per part de Gent d’Oliva, la nostra felicitació pel treball realitzat.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Fer extensiu l’agraïment.” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el contingut de l’informe emés sobre l’Estudi de Planejament Malla 
Ciclista de La Safor, per l’arquitecte tècnic Municipal que es transcriu en el present 
acord, junt amb la documentació planimètrica annexa. 
 
Segon.- Remetre certificat del present acord juntament amb l’informe tècnic emés a la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per a la seua presa en 
consideració en l’Estudi de Planejament Malla Ciclista de La Safor. 
 
Tercer.- Traslladar del present acord a les Dependències de l’Ajuntament d’Oliva, als 
efectes oportuns. 
 
 
SISÉ. DOCUMENT BASE PER L’ESTUDI DE PLANEJAMENT DE LA 
MALLA CICLISTA D’OLIVA. 
 
Vist el DOCUMENT BASE PER A L’ESTUDI DE PLANEJAMENT DE LA MALLA 
CICLISTA D’OLIVA”, elaborat per l’arquitecte tècnic Municipal, i que té com a 
objecte iniciar la planificació d’una Malla ciclista destinada a la mobilitat 
complementària basada en el mode no motoritzat de viatges amb bicicleta. 
 
CONSIDERANT, que tals infraestructures específiques per a vianants i ciclistes, de 
conformitat amb l’article 10 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de 
Mobilitat de la Comunitat Valenciana, han de ser considerades en els Plans de Mobilitat 
que han d’elaborar, entre altres, aquells Municipis de més de 20.000 habitants. 
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CONSIDERANT, que el document proposat ha de servir de base per a establir els 
objectius a seguir i traçats que haurien de definir la dita malla ciclista. 
 
Vist el dictamen favorable emés per la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, 
en sessió celebrada el dia 23 de gener del 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el contingut del DOCUMENT BASE PER A L’ESTUDI DE 
PLANEJAMENT DE LA MALLA CICLISTA D’OLIVA elaborat per l’Arquitecte 
Tècnic Municipal, que diu literalment el següent: 
 
“DOCUMENT BASE PER A L’ESTUDI DE PLANEJAMENT DEL TRAÇAT DE LA 
“MALLA CILISTA D’OLIVA”. 
 
OBJECTE: 
L’objecte d’este document és iniciar la planificació d’una “Malla Ciclista d’Oliva”, destinada a 
la mobilitat complementària basada en el mode no motoritzat de viatges amb bicicleta cada dia 
més demandat. 
 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 
L’orografia del territori municipal així com els seus distints valors patrimonials, mediambientals 
i paisatgístics, la distribució dispersa de les distintes zones urbanes en ell, i la demanda, cada dia 
més creixent, d’este tipus de tràfic, justifiquen àmpliament la necessitat abordar la qüestió 
d’implantar una malla ciclista local. 
 
No hem de deixar de tindre en compte tant l’extensíssima xarxa de camins rurals, en general en 
prou bon estat per a eixe ús, que permeten una circulació còmoda per a eixe tipus de tràfic per 
tota la zona plana del terme municipal i l’accés fàcil a les zones muntanyoses, cobrint la pràctica 
totalitat del terme municipal, com que part del nostre terme municipal ocupa una zona important 
del parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, precisament on s’habilita la principal Zona de 
Recepció i Trànsit: Sant Pere, Calapatar i Port de les Aigües (d’acord amb el PORN); i des d’on 
s’inicien part dels principals accessos al mateix: Sant Pere (des de la Font Salada i des del Pont 
de Sant Pere), i la carretera CV-678; i on eixe tipus de tràfic es requerix com un dels òptims 
pares el seu gaudi. 
 
Tampoc podem obviar, considerant este tipus de mobilitat complementària en la 
intercomunicació entre municipis, la situació geogràfica d’Oliva respecte de les comarques de la 
Safor i de la Marina Alta, perquè des d’este punt de vista el terme municipal d’Oliva ha d’erigir-
se com a nuc estratègic d’intercomunicació entre ambdós.  
 
En un altre orde, es considera convenient aprofitar l’impuls que ha de suposar el “Estudi de 
Planejament: Malla Ciclista de la Safor” que la Conselleria d’Infraestructures i Transports està 
portant avant, en estos moments, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en modes no 
motoritzats entre les distintes poblacions del centre de la comarca de la Safor.  
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ANTECEDENTS: 
L’ús de la bicicleta en la localitat no és nou, no hem d’oblidar que el trànsit ciclista junt amb el 
de vianants, durant el període central del passat segle XX, van ser els principals. 
 
Si bé és cert que l’Ajuntament d’Oliva té en compte, encara que molt tímidament, la mobilitat 
complementària basada en el mode no motoritzat de viatges amb bicicleta, creant sengles carrils 
bici en l’actual P. De Francisco Brins, que posteriorment va ampliar fins a la platja de Pau Pi 
per la vorera d’emergència esquerre i recentment ha millorat ostensiblement en la part urbana, 
habilitant un carril bici de connexió entre l’anteriorment descrit i la Via Verda Gandia-Oliva, el 
qual també ha sigut millorat ostensiblement en tot el seu traçat, pels carrers: Joan Fuster, dels 
Passadors, Joan Rois de Corella, del Morer i Sisteron, així mateix en el Pº alcalde Juan Sancho; 
i indicant, recentment, les rutes ciclistes, des del nucli urbà a la Font Salada pels camins: Vell de 
Pego, Aiguera dels Planes, de Sant Josep i d’Alfons; i a la platja de Burguera pels marges del 
Vall dels Fonts, no és menys cert que la seua consideració i desenrotllament és totalment 
insuficient si tenim en compte, d’una banda les possibilitats reals de la seua implantació i la 
creixent demanda d’este ús. 
 
D’altra banda, el llavors Ministeri d’Obres Públiques, a finals dels 80, quan va realitzar la 
urbanització de la ronda del Rebollet, va disposar un carril bici en la vorera situat junt amb les 
zones no urbanes.  
 
També, el Ministeri de Medi Ambient, a principis dels anys 90, va habilitar l’antiga plataforma 
de la línia fèrria Oliva-Gandia per al seu ús com a via verda, habilitant en ella la mobilitat 
complementària basada en els modes no motoritzats de viatges amb bicicleta i a peu. 
 
És de justícia recordar ací a l’Enginyer de Camins Canals i Ports D. Andrés Fuster Morera, 
natural d’Oliva, per l’impuls donat per ell a la implantació de l’ús de la bicicleta en Oliva, des 
del seu lloc com a Tècnic de la Divisió de carreteres de l’Estat a València, materialitzat en els 
dos carrils bici anteriorment indicats, tant com autor del projecte del primer com a assessor del 
projecte del segon, i aconsellant i recolzant les reivindicacions que llavors reclamaven una acció 
pública determinant respecte a la implantació dels carrils bici. Recordar que insistia: “Xicons el 
que demaneu no és nou, avuí és necesari i algun dia sàrria indispensable”.  
 
Finalment, indicar que la Conselleria d’Infraestructures i Transports ha realitzat el “Estudi de 
Planejament: Malla Ciclista de la Safor”, l’objectiu del qual ha sigut indicat anteriorment, i que 
té com a objecte la definició, a nivell de planejament, de l’estat actual i de les actuacions 
necessàries per a dotar d’infraestructures ciclistes al nucli central de de la comarca i connectar 
entre si la xarxa de vies ciclistes i no motoritzades amb les distintes poblacions a fi de definir 
una malla articuladora del territori que afavorisca la mobilitat en modes no motoritzats entre les 
distintes poblacions del centre de la comarca. És per això que convé ací introduir un xicotet 
resum de l’Estudi incidint en allò referent al terme Municipal d’Oliva: 
 
En total es definix 90,8 km d’itineraris no motoritzats (en l’actualitat, d’estos, es troben en 
servei 40,7 km.) que connecten 26 cascos urbans de 21 municipis, entre ells el d’Oliva i el de la 
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platja de Pau Pi. Respecte a este tipus d’infraestructures i dins de l’àmbit de l’Estudi, existents 
en l’actualitat i amb relació a Oliva, es destaca: 
 
• La Via Verda Gandia-Oliva: és part de la Cicloruta CR-670, unix els cascos urbans d’Oliva 

i Gandia, transcorre sobre l’antiga plataforma de la Línia de Ferrocarril Carcaixent-Gandia-
Dénia, i té una longitud de 8,5 km. 

 
Assenyala l’estudi, el potencial de la gran quantitat de camins agrícoles existents en la comarca 
que conformen una malla relativament densa, encara que poc accessible per a acollir eixe tipus 
d’infraestructures i no connecta la major part dels municipis de la comarca. 
 
La proposta d’actuacions realitzada en l’Estudi es fonamenta en el planejament d’itineraris 
ciclistes de llarg recorregut que vertebren els fluxos ciclistes en la comarca, així com d’itineraris 
connectors que reforcen la unió entre els municipis i donen accés a les platges, de manera que es 
proposen: 
 
Eixos no motoritzats vertebradors o principals: 
• Ròtova-Oliva: que connectarà els municipis de Ròtova, La Font d’En Carròs, Rafelcofer, 

l’Alqueria de la Comtessa i Oliva. El tram comprés entre el final de la CV-60 i Oliva no 
existix i en l’actualitat es configura com un vial d’ús compartit per a trànsits rodats no 
motoritzats i motoritzats de baixa intensitat, discorrent majoritàriament sobre el Camí Vell 
de Xàtiva, així com per camins agrícoles i carrers urbans. Es proposa mantindre eixos 
mateixos usos, per la qual cosa es considera necessari adequar la capa de rodament en 
alguns punts i realitzar la correcta senyalització per a compatibilitzar els trànsits. La major 
problemàtica es presenta en aquells trams on és necessari segregar l’itinerari ciclista de la 
resta de trànsit i no hi ha disponibilitat de terrenys per a això. Es considera desitjable que 
l’actuació s’acompanye d’altres tendents a la millora del ferm d’alguns camins rurals 
alternatius per a evitar la proliferació de tràfics motoritzats per estes vies d’ús compartit. 

• Via Verda Gandia-Oliva: de 17,3 km de longitud (en servei 8,5, tram comprés entre els 
cascos urbans d’Oliva i Gandia), connectarà els municipis de Gandia i Oliva transcorrent el 
seu traçat sobre l’antiga plataforma de la Línia de Ferrocarril Carcaixent-Gandia-Dénia, 
incloent el tram comprés des del nucli urbà d’Oliva fins al límit amb el terme municipal de 
Dénia. Constituïx l’eix vertebrador dels moviments no motoritzats en els municipis més al 
litoral, de nord a sud entre Gandia i Oliva, enllaçant amb els itineraris connectors dels nuclis 
urbans de les platges. És d’ús exclusiu de vehicles no motoritzats en tot el seu recorregut. El 
tram comprés entre el nucli urbà d’Oliva i el límit del seu terme municipal amb Dénia, es 
caracteritza per discórrer sobre l’antiga plataforma del ferroviària, transformada en alguns 
trams en camins agrícoles o abandonada majoritàriament. El traçat d’este tram és 
sensiblement paral·lel al de la CN-332, quedant supeditada la seua execució a la futura 
duplicació de la CN-332, que definirà la superfície ocupada per la calçada duplicada i els 
terrenys necessaris per a la implantació de la infraestructura ciclista. El tram comprés entre 
Gandia i Oliva al trobar-se en servei no requerix de cap actuació addicional a les 
interseccions previstes amb la resta d’itineraris ciclistes proposats. El tram entre el nucli 
urbà d’Oliva i el límit del seu terme municipal, a l’estar redactant-se en l’actualitat el 
Projecte Bàsic de duplicació de la CN-332 i ja que es preveu l’ocupació parcial del mateix 
amb l’esmentada duplicació, es considera necessari que el dit projecte disposara d’un espai 
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addicional a la carretera per a implantar l’itinerari ciclista en aquells punts on l’ampliació de 
la carretera invadisca l’antiga plataforma ferroviària. No valora, econòmicament, cap 
actuació en el tram comprés entre el nucli urbà i el límit del terme municipal. 

  
Eixos no motoritzats connectors o secundaris: 
• Accessos a les platges: itinerari que connectarà els municipis del nucli central de la comarca 

amb les zones de platges, repartit en distints trams, inclòs el tram comprés entre el nucli 
urbà d’Oliva i la seua platja, i sectoritzat de la manera següent: 
- Oliva: Este itinerari connecta el nucli urbà d’Oliva amb la zona urbana de la seua platja. 

Es realitza a través de la infraestructura de carril bici existent en tot el recorregut, que 
reunix les característiques adequades quant a dimensions, capa de rodament i 
senyalització ciclista. 

 
L’Estudi conclou, que la realització de la malla ciclista proposada suposa un clar reforç a 
l’accessibilitat no motoritzada entre els municipis de la zona central de la comarca, aportant un 
valor afegit als mateixos, potenciant el turisme rural interior i costaner, i contribuint a més a un 
desenrotllament sostenible. A més, la seguretat dels usuaris ciclistes que en l’actualitat utilitzen 
les vies existents es veu reforçada, suposant una millora social que revertix directament sobre el 
col·lectiu en incipient auge. Alhora que la seua implantació sobre les antigues vies ferroviàries 
suposa la recuperació del patrimoni d’Enginyeria Civil, configurant, a més, vials respectuosos 
amb un valor mediambiental de gran valor i permetent la connectivitat amb les vies verdes 
existents. 
 
De l’anàlisi de l’Estudi s’han de tindre en compte les observacions següents: 
 
Si bé és cert que tant el fonament com els objectius plantejats, en el seu conjunt, han de 
considerar-se encertats i molt convenients, pel que fa a la seua afecció al terme municipal 
d’Oliva, estos són, com menys, insuficients, per dos motius fonamentalment: no s’integren 
adequadament en la malla proposada les distintes zones urbanes distribuïdes en el terme 
municipal al llarg de la costa ni el parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, i no es considera este 
terme municipal com la zona d’enllaç natural de la comarca de la Safor amb els municipis de la 
comarca de la Marina Alta, amb el potencial que açò suposa per a les dos comarques, 
màximament quan en la comarca de la Marina Alta hi ha una malla ciclista. 
 
Si s’admet que la Via Verda Gandia-Oliva és un eix vertebrador de les característiques 
anteriorment indicades, hauria d’analitzar-se amb molt més detall la seua potencialitat, 
principalment en Oliva, ja que dos terceres parts del mateix transcorren travessant de nord a sud 
el seu terme municipal, tenint a l’est totes les zones urbanes de la platja d’Oliva: Terranova (que 
inclou el càmping “Kiko”), Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells(que inclou els càmpings “blau” i 
“Eurocamping”), Aigua Morta ( que inclou la infraestructura hotelera d’Oliva Nova, i els 
càmpings “Olé”, “Pepe” i “Bon Dia”), i Deveses (que inclou el càmping “Riomar”), les quals 
tenen en l’actualitat un desenrotllament urbanístic realitzat en un 80%, d’acord amb les 
previsions del vigent P.G.O.U., en les que es preveu un assentament total de població 
d’aproximadament 40.000 habitants; a l’oest, a part del nucli urbà i els accessos a les valls de 
l’interior (Vall de la Gallinera, Vall d’Alcalà, Vall de l’Elca, Vall del Xiricull, etc.), està molt 
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pròxim el parc Natural de la Marjal Pego Oliva, i al sud permet fàcils connexions amb la 
comarca de la Marina Alta. 
 
No hauria de deixar de realitzar-se el tram de Via Verda Gandi-Oliva-Dénia comprés entre el 
nucli urbà d’Oliva i el límit del terme municipal amb Dénia ja que, en la situació de crisi que 
patim, no pareix molt previsible en el curt termini l’execució de la via fèrria Gandia-Oliva-
Dénia, i en el llarg termini la duplicació de la CN-332. Amb la seua realització aconseguiríem 
cobrir una molt creixent demanda d’este tipus de trànsits i marcar com a objectiu-premissa per a 
la realització dels esmentats projectes la ineludible consideració i realització definitiva de la Via 
Verda Gandia-Oliva-Dénia. 
 
Així mateix s’ha de tindre en compte que en estos moments s’estan realitzant, per part 
d’ACUAMED, les obres de “Laminació i millora del drenatge la conca de la Rambla de La 
Gallinera”, i que els nous camins i llits generats per estes creuen la Via Verda Gandia-Oliva-
Dénia de manera que poden possibilitar, per mitjà d’una submalla ciclista de carrils bici i de 
vianants, l’enllaç de la via verda amb la costa, amb les valls interiors i amb el parc Natural de la 
Marjal Pego-Oliva. 
 
En un altre orde, és convenient remarcar que la totalitat dels terrenys que comprenen la Via 
Verda Gandia-Oliva-Dénia són de titularitat pública, majoritàriament municipal i en un xicotet 
percentatge estatal. 
 
Quant a l’eix connexió amb la platja d’Oliva cal assenyalar que el tram comprés entre la zona 
urbana del Sector Oliva al Mar i la zona urbana de la platja de Pau Pi no ha de considerar-se un 
carril bici pròpiament dita perquè es tracta, tan sols, d’un vorera d’emergència ampli per on es 
produïxen trànsits ciclistes i de vianants desprotegits i no senyalitzats, i deficientment connectat.  
 
OBJECTIUS: 
La malla ciclista de caràcter local que es pretén, principalment deurà: 
1. Constituir-se com traçat bàsic a considerar tant en futurs desenrotllaments urbanístics, 

incorporant-la i ampliant-la, com en futures actuacions de remodelació de les traces dels 
vials existents, amb això consolidar definitivament la mobilitat complementària basada en el 
mode no motoritzat de viatges amb bicicleta en tot el municipi. 

2. Permetre la circulació fàcil i segura amb bicicleta en tot el seu àmbit, compatibilitzant-lo 
amb la resta de tipus de trànsits. 

3. Permetre el fàcil accés a la major quantitat possible de dotacions i serveis públics, així com 
els de caràcter privat de major interés. 

4. Comprendre el màxim possible de la zona plana del nucli urbà. 
5. Facilitar la connexió del nucli urbà amb la resta de zones urbanes del municipi, així com la 

interconnexió entre estes, dedicant especial atenció a les instal·lacions hoteleres i de 
càmping. 

6. Vincular-se efectivament a la Malla Ciclista de la Safor i amb això aconseguir la preferent 
connexió d’esta xarxa municipal amb els eixos vertebradors de la “Malla Ciclista de la 
Safor” amb l’objectiu últim de què ambdós aconseguisquen el màxim de la seua 
potencialitat, fent especial insistència a considerar la Via Verda Gandia-Oliva-Dénia com 
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principal eix vertebrador de la comarca de la Safor i d’esta amb la comarca de la Marina 
Alta. 

7. Permetre l’accés als llocs amb majors valors mediambientals i paisatgístics: el parc Natural 
de la Marjal Pego-Oliva, el litoral, les Muntanyes d’Utilitat Pública, zones de marjalería, 
canal del Vall dels Fonts, parc Públic Santa Anna, Barranc-Riuet de l’Alfadalí, Séquia del 
Vedat, Font Salada, Riu Molinell, etc.; als llocs d’interés arquitectònic: Nucli Antic, 
edificacions rurals d’interés, etc., així com als llocs amb obres i instal·lacions d’enginyeria 
civil i industrial: el Sistema de Reg del Riu d’Alcoi, l’antiga via preromana “Saetabis 
Dianium”, noves canalitzacions i presa de la Rambla de la Gallinera i del Barranc de 
l’Alfadalí, la zona de les antics rejolars, etc. 

8. Integrar els nous camins de sirga generats amb les obres de laminació i millora del drenatge 
de la Rambla de la Gallinera de manera que estos permeten la comunicació entre les zones 
del litoral amb el parc Natural de la Marjal Pego-Oliva i les valls de l’interior: de La 
Gallinera, del Xiricull, de l’Elca, dels Covatelles, etc. 

9. Potenciar l’ús dels trànsits de vianants i ciclista compatibilitzant-los amb els restants, tenint 
en compte la creixent demanda d’estos tràfics, especialment en els seus aspectes turístics, 
esportiu, recreatius i d’oci. 

10. I en general, la major integració i sostenibilitat dels usos sobre el territori 
 
PROPOSTA: 
Coherentment amb l’anteriorment indicats es proposen la malla que a continuació es descriu 
que, a part de complir amb els objectius anteriorment exposats, es genera a partir de la definició 
de tres tipus de vials: 
1. Vials de caràcter urbà: aquells que transcorren pels vials pertanyents a les distintes zones 

urbanes, tant residencials com industrials o de càmpings i tenen com a objecte organitzar i 
garantir una circulació ciclista mínima per les dites zones. 

2. Vials de caràcter interurbà: aquells que transcorrent per distints tipus de vials tenen com a 
objecte connectar entre si diferents zones urbanes amb este mode de mobilitat ciclista. 

3. Vials de caràcter de via verda local: aquells que utilitzant distints tipus de vials tenen com a 
objecte el gaudi directe de diferents zones d’interés mediambiental i/o paisatgístic per mitjà 
d’este mode de mobilitat ciclista. 

  
Es procedix, a continuació, a relacionar (de nord a sud i girant en el sentit de les agulles del 
rellotge tenint com a eix central la Via Verda Gandia-Oliva-Dénia) i descriure el traçat i caràcter 
dels trams que es considera haurien de conformar la Malla Ciclista d’Oliva: 
1. CAMÍ VELL DE PILES - CAMÍ DE LA TERRA NOVA: des de la Via Verda Gandia-

Oliva-Dénia, uniria directament els cascos urbans d’Oliva, des de la seua part nord, i Piles, i 
estos amb les seues zones urbanes residencials de les platges de Piles (Piles) i de la Terra 
Nova (Oliva). De caràcter interurbà (longitud 1.300m) i de via verda local (longitud 
1.650m). 

2. CAMÍ DE LES MARJALETES: des de la Via Verda Gandia-Oliva-Dénia, uniria el Nucli 
Urbà d’Oliva amb les zones urbanes residencials de la platja de la Terra Nova: Terra Nova i 
Sectors platja Nord. De caràcter interurbà (longitud 2.250). 

3. CAMÍ DEL VALL DELS FONTS: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria el 
Nucli Urbà d’Oliva, des de la zona del poliesportiu municipal i de l’IES Gregori Maians, 
amb les zones urbanes residencials de la platja Terra Nova: Terra Nova, Sectors platja Nord 
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i Kiko; i de la platja de Pau Pi: Poblat Marítim i Canyades, en els seus extrems nord i sud 
respectivament, en la zona pròxima al Club Nàutic, al Club de Tennis i al càmping “kiko”, 
discorrent, pràcticament en tota la seua longitud, pels camins de sirga del Vall dels Fonts. 
De caràcter urbà (longitud 900m) i de via verda local (longitud 960m). 

4. CARRETERA D’OLIVA AL MAR: Actualment disposa de dos carrils bici, un a cada 
costat del vial principal, que arrancant de la Via Verda Gandia-Oliva-Dénia i acaben al final 
de la zona urbana, transcorrent fins al mar per la vorera d’emergència esquerre de la 
carretera, tram este últim que hauria de ser adaptat adequadament. De caràcter interurbà 
(longitud 650m) i urbà (longitud 807m). 

5. CAMÍ DE LES CANYADES: des de la Via Verda Gandia-Oliva-Dénia, uniria el Nucli 
Urbà d’Oliva, des de la seua part sud, amb la zona urbana residencial de la platja de Pau Pi: 
Poblat Marítim, Canyades i La Bomba; en la seua part central. De caràcter interurbà 
(longitud 1.370m) i urbà (longitud 650). 

6. CAMINS DE SIRGA DEL RIUET DE l’ALFADALÍ: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-
Dénia, unirien esta amb les zones urbanes residencials de la platja de Pau Pi: Poblat 
Marítim, Canyades i La Bomba, en els seus extrems sud; i les de la platja Aigua Blanca, en 
la seua part nord, discorrent, pràcticament en tota la seua longitud, pels camins de sirga del 
Riuet de l’Alñfadalí. De caràcter de via verda local (longitud 1.580m). 

7. CAMÍ DE l’AIGUA BLANCA: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb 
les zones urbanes residencials de la platja de Pau Pi: Poblat Marítim, Canyades i La Bomba, 
en els seus extrems sud; i les de la platja Aigua Blanca, en la seua part nord. De caràcter 
interurbà (longitud 1.170) i urbà (longitud 720). 

8. CAMINS DE LA NOVA RAMBLA DE LA GALLINERA (part este): Tenint en compte la 
possible utilització dels camins de sirga creats junt amb les noves canalitzacions de la 
Rambla de La Gallinera, dins de les “Obres de laminació i millora de la conca de la Rambla 
de la Gallinera”, haurien d’integrar-se estos en la “Malla ciclista de la Safor” connectant la 
Via Verda Gandia-Oliva-Dénia amb la zones urbanes residencials de la platja de l’Aigua 
Blanca, en la seua part sud, i de la platja de Rabdells, en el seu extrem nord, amb el parc 
Natural de la Marjal Pego-Oliva, amb la zona urbana residencial de Sant Pere, amb el Camí 
Vell de Pego, i amb les valls de La Gallinera, del Xerecull i de l’Elca. De caràcter de via 
verda local (longitud 3.050m). Estos camins haurien de completar-se amb el nou camí de 
sirga generat en el marge esquerre de la manegueta de La Rabosa, de caràcter de via verda 
local (longitud 1.490m), que els uniria amb el Camí de la Séquia del Vedat. 

9. CAMINS DE LA SÉQUIA DEL VEDAT: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria 
esta amb les zones urbanes residencials de la platja de Rabdells, en la seua part sud i pròxim 
als càmpings Blaus i Eurocamping, i la platja de l’Aigua Morta, en la seua part nord, al 
bifurcar-se el camí, des del pont del Camí de Rabdells sobre la Séquia del Vedat, i 
transcórrer este paral·lel a la Séquia del Vedat, i per ambdós marges, fins a la seua 
desembocadura en la platja. De caràcter interurbà (longitud 920m) i de via verda local 
(longitud 560m). 

10. CAMÍ D’OLIVA NOVA: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb les 
zones urbanes residencials de la platja de l’Aigua Morta: Oliva Nova i Sant Ferran, per 
l’accés principal a la urbanització Oliva Nova fins a arribar al complex hoteler de la mateixa 
i des d’on es dóna fàcil accés als càmpings: Olé, Bon Dia i Pepe. De caràcter interurbà 
(longitud 1.823m) i urbà (longitud 6.068m). 
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11. CAMÍ DEL BORIOL: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb les zones 
urbanes residencials de la platja de l’Aigua Morta, Sant Ferran, en la seua part sud, i Els 
Deveses, en la seua part nord, des d’on a més, donaria fàcil accés als càmpings: Olé, Bon 
Dia, Pepe I Riomar. De caràcter interurbà (longitud 390m). 

12. CAMÍ DEL VALL NOU: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb les 
zones urbanes residencials de la platja dels Deveses: Els Bassetes i La Devesa, en els seus 
extrems sud i nord respectivament, junt amb el càmping Riomar; i amb el pont-passarel·la 
sobre el va riure Molinell que unix les platges d’Oliva amb les de Dénia per mitjà de la 
carretera dels Marines pel seu extrem nord. De caràcter interurbà (longitud 622m) i urbà 
(longitud 396m). 

13. CAMÍ DE LA PLATJA DE SANTA ANNA: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, 
uniria esta amb la zona urbana residencial Devesa, amb la zona urbana residencial de la 
platja de Santa Anna de Dénia i per esta amb la carretera dels Marines. De caràcter interurbà 
(longitud 480). 

14. CARRETERA CV- 678: des de la Via Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb EL parc 
Natural de la Marjal Pego-Oliva i el nucli urbà de Pego travessant d’est a oest tot el parc 
Natural. De caràcter interurbà (longitud 1.881m). 

15. CAMÍ d’ALONSO - CAMÍ DE SANT JOSEP - AIGÜERA DELS PLANES: des de la Via 
Verda-Gandia-Oliva-Dénia, uniria esta amb EL parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, en la 
zona de la Font Salada, les zona urbanes, residencial de Sant Pere, i industrial de Jovades, i 
amb el Camí Vell de Pego. Actualment, gran part d’este camí, conté la ruta ciclista de 
connexió del nucli urbà d’Oliva amb el parc Natural a través de la Font Salada. De caràcter 
interurbà (longitud 1.826m) i de caràcter urbà (longitud 890m). 

16. CAMÍ VELL DE PEGO: Com s’ha mencionat, este camí conté part de la ruta ciclista de 
connexió del nucli urbà d’Oliva, junt amb l’I.E.S. Gabriel Embrutar, amb el parc Natural a 
través de la Font Salada, i la seua prolongació fins al Camí del Racó de Gisbert, en la seua 
confluència amb la carretera CV-715, facilitaria la connexió amb el nucli urbà de Pego. De 
caràcter interurbà (longitud 2.940m). 

17. CAMINS DE LA NOVA RAMBLA DE LA GALLINERA (part oest): Com a continuació 
dels situats en la part est i per als objectius descrits en el punt 8u, connectaria la Via Verda 
Gandia-Oliva-Dénia amb el Camí Vell de Pego, el Camí de la Carrasca, el Cementeri 
Municipal i el Camí de l’Elca, transcorrent pels marges dreta i esquerra de la Rambla de la 
Gallinera fins al Camí Vell de Pego i des d’ací fins al cementeri pel marge esquerre de la 
rambla fins a la intersecció d’esta amb el canal de derivació del Barranc de l’Alfadalí des 
d’on transcorreria pel seu marge esquerre fins al cementeri per a connectar finalment amb el 
camí de l’Elca i amb el nucli urbà a través del camí situat en el marge esquerre del barranc 
de l’Alfadalí. De caràcter de via verda local (longitud 4.930m). 

18. CAMÍ DE LA CARRASCA - CAMÍ DE FORNA: connectaria el nucli urbà d’Oliva amb el 
de Forna, permetent des d’ací accedir a la Vall de la Gallinera. Cal remarcar ací que des 
d’este camí s’accedix a pràcticament una tercera part del terme municipal, iniciant-se, des 
d’ell, altres camins que a continuació es descriuen. De caràcter interurbà (longitud 6.887m). 

19. CAMÍ DEL CATIU – AIGÜERA DE LES PLANES – SENDA DELS LLADRES: uniria el 
Camí de la Carrasca, a l’altura del Motor de Lleó, amb la CV-715, a l’altura del Camí del 
Racó de Gisbert. De caràcter de via verda local (longitud 2.920m). 

20. CAMÍ DEL PUJALET - CAMÍ DEL XIRICULL – CAMÍ DE l’ELCA – CAMÍ DE 
SANTA FE: conjunt de camins d’alt valor paisatgístic que, arrancant des del Camí de la 
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Carrasca, junt amb el Motor de Lleó, transcorren per les valls del Xiricull i de l’Elca. De 
caràcter de via verda local (longitud 5.200m). 

21. CAMÍ DELS ENCALLADORS: arrancant des del Camí de la Carrasca dóna accés a la 
nova presa. De caràcter de via verda local (longitud 2.030m). 

22. CAMÍ VELL DE GANDIA: des del seu encreuament amb l’eix Ròtova-Oliva, junt amb 
l’encreuament d’estos amb l’accés a l’AP-7, uniria els cascos urbans de l’Alqueria de la 
Comtessa i d’Oliva. De caràcter interurbà (longitud 1.160m). 

23. CAMINS DEL PARC NATURAL DE LA MARJAL PEGO-OLIVA: l’Ajuntament hauria 
d’instar a la Conselleria al càrrec del Parc Natural per a la creació d’una malla ciclista que 
permetera el gaudi del Parc. Esta malla, en el terme municipal d’Oliva deuria, almenys, 
iniciant-se des de l’ermita de Sant Pere, discórrer: en un tram, sobre el pont de Sant Pere, 
pel Camí dels Revoltetes i pel camí paral·lel al Vall del Bovar, i en un altre, sobre el Camí 
de la Font Salada, sobre la parada de Sant Pere connectant amb el que discorre junt amb el 
Riu Bullent. De caràcter de via verda local (longitud a determinar). 

24. CAMÍ DEL XIRICULL: en el seu tram comprés des de la Font del Xirixull fins a la Font 
del Rubiol per a unir-se amb el Camí a Forna. De caràcter de via verda local (longitud 
XXXm). 

25. CAMÍ DELS MINES - CAMÍ DE LA PEDRERA - CAMÍ DE l’ELCA: conjunt de camins, 
també d’alt valor paisatgístic, que amb el seu tram Mines - Pedrera constituiria el vial 
interurbà de connexió del nucli urbà, des del P. Rajoleries amb la zona urbana residencial 
del Panorama, i amb el seu tram Mines – Elca constituiria la via verda local que uniria amb 
el vial format pel sistema Pujalet - Xiricull - Santa Fe. De caràcter interurbà (longitud 
XXXm) i de via verda local (longitud XXXm). 

26. CAMÍ DELS COVATELLES: arrancant des del Camí del Collado arribaria fins al seu 
encreuament amb el Barranc de l’Afadalí, travessant part de la zona urbana Ciutat Jardí. De 
caràcter urbà (longitud XXXm) i de via verda local (longitud XXXm). 

 
Específicament en les zones urbanes els traçats serien: 
 
NUCLI URBÀ: esta xarxa estaria conformada pel tram existent en l’actualitat, que es considera 
prou adequat, i que, iniciant-se des de la trobada de la Via Verda Gandia-Oliva amb la ronda del 
Rebollet, transcorre per les vies següents: 
 
P. Joan Fuster; C/ de les Passadores; C/ Joan Roís de Corella; Av. del Morer; Av Sisteron; P. de 
Francisco Brines (per les seues dos voreres) 
 
I per la xarxa que a continuació es proposa: 
P. alcalde Juan Sancho; P. Pare Antoni Salelles; C/ d’Antonio Mestre Sanchis; P. de Francisco 
Brines; Av. de l’Agermanament; C/ Isaac Albéniz; C/ Guillermo Pastor Burgalat; Ronda Sud; 
C/ Calixt III; C/ Manuel de Falla; C/ Monges Clarisses; Av. Loygorry; C/ alcalde Francisco 
Llorca;  
Ctra. de Gandia; Ctra. Alejandro Cardona; Ctra. del Convent; Ctra. Poeta Querol; Ctra. Gabriel 
Ciscar; Ctra. Dénia; C/ Riuet de l’Alfadalí; Ctra. de Pego (CV 715); C/ Comte d’Oliva; P. 
Rajolars; Camí Collado; C/ Cavall Bernat; C/ del Niño; Pujada al Calvari; C/ de la Constitució; 
C/ arquebisbe Reig; Ronda del Rebollet; Av de la Font d’En Carros 
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PLATJA DE TERRA NOVA I DE BURGERA:  
Av. dels Llauradors; Camí de les Marjaletes; Travessera al Camí de la Terra Nova; Camí de la 
Terra Nova; Av. dels Bancals; C/ del Garrofer; C/ Assagador de Carro 
 
PLATJA DE PAU PI: 
Ctra. d’Oliva al Mar; Av. Mar Mediterrani; Via de Ronda; C/ Alfons V el Magnànim; C/ Mare 
de Déu del Mar; C/ de les Canyades; Av. del Metge Demetrio Pi 
 
PLATJA DE l’AIGUA BLANCA: 
C/ Aigua Blanca; Futura connexió amb l’Av. del Metge Demetrio Pi; Av. dels Muntanyars; C/ 
Nàpols; P. de l’almirall Carròs; C/ de Sàsser; C/ Càller; Av. de Francesca de Montcada 
 
PLATJA DE RABDELLS:  
C/ Rabdells; C/ de Xeraco; C/ d’Alfauir; C/ de Lloc Nou de Sant Jeroni; C/ de l’Alqueria de la 
Comtessa; C/ de Xeresa 
 
PLATJA DE l’AIGUA MORTA: 
C/ El Greco; C/ Rivera; Av de Dalí; Av. Gaudí; C/ Degas; C/ Roderic d’Osuna; Camí del 
Boriol; Av. de Matisse; Av. Oliva Nova; Camí del Vall Nou o CV-678  
 
POLÍGON INDUSTRIAL JOVADES 
C/ dels Serrallers; C/ dels Ferrers; C/ de la Foneria; C/ dels Llauners; C/ dels Teixidors; C/ de 
les Jovades 
 
POLÍGON INDUSTRIAL EL BROSQUIL  
C/ René Descartes; C/ de Nicolau Copèrnic; C/ del Pla de Casals; C/ de Thomas Alva Edison 
 
També, haurà de tindre’s molt en compte, en la possible execució de la Via Fèrria Gandia-
Oliva-Dénia, la connexió de la Via Verda Gandia-Oliva-Dénia amb el parc Natural de la Marjal 
Pego-Oliva per mitjà de l’encreuament d’aquella sobre la CN-332. 
 
És el que he d’informar als efectes oportuns. Oliva, 10 d’octubre del 2011. L’arquitecte tècnic 
Municipal.” 
 
Segon.- Traslladar el present acord a les Dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament 
d’Oliva i al tècnic redactor del Pla General, per a la seua presa en consideració en el 
preceptiu pla municipal de mobilitat. 
 
 
SETÉ. PROPOSICIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE 
PROJECTE DE LLEI DE PROTECCIÓ I ÚS SOSTENIBLE DEL LITORAL I 
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 22/1988, DE 28 DE JULIOL, DE COSTES. 
 
La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió realitzada el dia 23 de 
gener del 2013, va emetre dictamen, que és del següent tenor literal: 
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“DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ PROJECTE DE LLEI DE PROTECCIÓ I ÚS 
SOSTENIBLE DEL LITORAL I DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 22/1988, DE 28 DE 
JULIOL, DE COSTES.  
 
Prèvia la corresponent declaració d’urgència formulada basant-se en el que disposa l’article 91 
del RD 2568/86, de 28 de novembre que formula la Presidència de la Comissió i que és 
acceptada pels membres de la mateixa, es procedeix a continuació a la inclusió en l’Orde del 
Dia del present punt. 
 
Vist l’escrit presentat per l’Associació de Veïns afectats per la Delimitació de la Zona Marítim 
Terrestre a Oliva, en data 22 de gener del 2013, el regidor delegat d’Urbanisme proposa fer-se 
ressò de les seues peticions plantejant davant del Ple una moció, de conformitat amb el que 
disposa l’article 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, en relació amb l’article 97.3 del mateix text reglamentari. 
 
Els membres de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, per unanimitat, sol·liciten i 
així s’acorda adherir-se a l’esmentada moció el text íntegre de la quals és el següent i que 
s’eleva al Ple de l’Ajuntament com a Moció conjunta dels Grups municipals: 
 

“MOCIÓ 
 
L’Excm. Ajuntament d’Oliva, com a Municipi expressament citat i afectat pel PROJECTE DE 
LLEI DE PROTECCIÓ I ÚS SOSTENIBLE DEL LITORAL I DE MODIFICACIÓ DE LA 
LLEI 22/1988, DE 28 DE JULIOL, DE COSTES, actualment en tràmit parlamentari per a la 
seua aprovació, EXPOSA: 
 
PRIMER.- Que va conéixer de l’aprovació per Consell de Ministres de data 5/10/2012, de 
l’aprovació del PROJECTE DE LLEI DE PROTECCIÓ I ÚS SOSTENIBLE DEL LITORAL I 
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 22/1988, DE 28 DE JULIOL, DE COSTES. Va contactar 
amb el Sr. Cap de Costes de la Demarcació de València per a major comprensió de la inclusió 
del municipi d’Oliva en les excepcions contemplades per la Disposició Addicional Sisena. En 
els primers dies del coneixement de tal excepció va crear gran expectativa entre els veïns i 
l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Que el detall posteriorment conegut de la Planimetria de l’annex al dit Projecte de 
Llei, va deixar un sabor agredolç en la nostra comunitat, perquè si bé es contempla un xicotet 
nucli poblacional d’unes 50 vivendes, que poden, per fi, entreveure un final al seu excepcional 
situació en zona de domini públic, va deixar la major part de la primera fila del nucli antic de la 
platja (més de 90 vivendes) en la mateixa situació actual. 
 
TERCER.- Que el barri marítim de la ciutat d’Oliva, és un casc històric que es consolida des de 
fa més de cent anys. Les primeres cases del mateix, xicotets magatzems i vivendes al servei dels 
pescadors i del trànsit comercial que en el segle XIX es generava des de la platja, encara 
configuren bona part del traçat urbà, i, sobretot de la primer fila de vivendes enfront del mar. 
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Els successius planejaments urbans, ja des dels anys trenta del segle passat, han contemplat tant 
la primera fila com la resta del nucli urbà dins de les seues regulacions i ordenances, de manera 
que, a la vista està, és una de les poques platges amb una configuració i volumetria urbanes 
respectuosa amb les línies horitzontals i condicions morfològiques de l’entorn marítim en què 
s’assenta. 
 
En 1974 es va traçar una LZMT per darrere de les vivendes i edificis llavors ja construïts 
enfront del mar. Aquest fet, amb les lleis que llavors regulaven estes zones marítimes, i les 
posteriors fins a 1988, no va ser un problema excessiu per al municipi i els seus veïns, ja que, 
les seues determinacions es limitaven a un exhaustiu control administratiu de la documentació 
registral i de les obres que es podia dur a terme, les quals es regulaven pels plans urbanístics. 
Les vivendes i propietats estaven en sòl urbà, amb tots els drets i deures urbanístics que això 
comporta. Actualment, amb la legislació actual, açò ja no és així: ni l’Ajuntament pot exercir les 
seues competències sobre la zona urbana, ni els propietaris administrar el seu patrimoni de 
forma lliure. 
 
QUART.- Que la delimitació de 1994 que es va frustrar posteriorment, anava en la línia de 
deixar a les vivendes fora del domini públic, situant la ribera del mar per davant de les mateixes. 
En la delimitació no resolta i finalment anul·lada de l’any 2003 el Ministeri va pretendre 
mantindre l’actual línia poligonal, irregular i arbitrària sobre el nucli urbà. 
 
CINQUÉ.- Que en el Projecte de Llei de Reforma LC en tramitació es poden corregir de forma 
definitiva aquestes arbitrarietats, i que la història siga justa amb un municipi que sempre ha 
respectat la legalitat i, a més, ha consolidat un barri marítim exemple en el seu entorn, valorat 
pels visitants pel respecte cap a la zona marítima i el seu gaudi. 
 
És per tot això que proposem al Ple de la corporació el següent ACORD 
 
Que es contemple tot el barri tradicional en l’excepció de la reforma de la Llei de Costes, en el 
sentit de demanar al Ministeri una excepció que contemple tot el casc tradicional de la platja 
d’Oliva, en la línia de la frustrada delimitació de 1995, que situava la ribera del mar, i per tant, 
la línia delimitadora del domini públic, per davant de totes les vivendes del mateix.” 
 
 
Resultant, que obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents: 
 
� Sr. Canet Llidó: “El passat 15 de gener, l’associació de veïns afectat per la 

delimitació de la zona marítima terrestre a Oliva van presentar un escrit en aquest 
ajuntament en el qual demanaven que el plenari es pronunciara sobre un aspecte del 
projecte de Llei de Protecció i Ús Sostenible del Litoral, i de modificació de la Llei 
de Costes de 1988. Concretament aquest escrit se centrava en un aspecte que afecta 
de ple la nostra localitat, com és l’excepció contemplada en l’esmentat projecte 
d’excloure del domini públic només la zona coneguda com la Mitja Galta, però no 
altres espais similars de la primera línia de platja de la nostra ciutat. Informació que 
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els membres de l’associació van conéixer després de mantindre diverses reunions 
amb l’ajuntament, i sobretot, la Demarcació de Costes de València, i que va frustrar 
les expectatives generades al voltant de l’esmentat projecte de llei, que en principi 
semblava que anava a excloure del domini públic tot el casc tradicional de la platja 
d’Oliva. Aquest escrit que van presentar l’associació de veïns afectats, es va valorar 
en la passada Comissió d’Ordenació del Territori, en la qual tots els grups 
municipals d’aquest ajuntament vam manifestar la voluntat de fer nostra, a través 
d’una moció conjunta, la reivindicació de l’associació de veïns afectats per la 
delimitació, la qual no és altra que demanar als redactors de la nova Llei de 
Protecció i Ús Sostenible del Litoral, que corregesquen les arbitrarietats que suposa 
mantindre una línia irregular i de difícil justificació, pels greuges comparatius que 
genera en la nostra ciutat; és a dir, que la nova llei reculla el plantejament de la 
frustrada delimitació de 1994.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “No és la primera vegada que arriba a aquest plenari temes, 

propostes, situacions i tot allò que afecta la primera línia de la nostra platja, on 
sempre les distintes corporacions municipals han estat unides per fer front, a 
qualsevol eventualitat que signifique, jo diria que, una agressió administrativa, a tots 
aquells que des de fa més de 60 anys disposen d’una vivenda en primera línia. En 
aquesta ocasió no havia de ser menys, i com es demostra en aquesta moció conjunta, 
per suposat continuarem demanant-li al ministeri que revise, de nou, la reforma de la 
Llei Costes, i que plantege, com a excepció no només, ja s’ha comentat, la Mitja 
Galta, sinó també el casc antic de la nostra platja.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular en la Comissió Informativa d’Ordenació 

del Territori no vam dubtar a recolzar per elevar a plenari aquesta moció, amb les 
peticions reivindicades per l’associació de veïns afectats per la delimitació de la 
zona marítima terrestre a Oliva; a més, dir que és un bon moment ja que s’està 
treballant l’avantprojecte de llei, i sol·licitar per tots els mitjans al nostre abast 
perquè es contemple tot el barri tradicional de la nostra platja d’Oliva, en l’excepció 
de la reforma de la Llei de Costes.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que, com no podia ser d’altra forma, i així ho 

hem fet altres vegades, no podíem més que recolzar els propietaris afectats per 
aquesta injusta Llei de Costes; és evident que s’havien creat unes expectatives els 
mateixos veïns amb la modificació de la llei pertinent, cosa que en vore les traces de 
la modificació tot el goig a quedat dins d’un pou. És evident que l’expectativa que 
tenien era de delimitar aqueixa mateixa línia marítima terrestre i que quedara, com 
he dit, com abans del 95. Això de moment sembla que no serà així; sí que és veritat 
que una part de la línia marítima terrestre afectada ací en les nostres costes d’Oliva, 
la veritat és que sí que han quedat desafectades, al voltant de 50 cases, i això, 
diguem-ne que val més això, de moment, que no res, però s’aspira, els veïns aspiren 
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que siga totalment la mateixa línia per on passa que desafecte de les propietats, com 
he dit. És una llei totalment injusta, que espolia directament el patrimoni privat 
d’aquestes persones, i per tant pensem que les lleis han d’anar a favor dels 
ciutadans, i no en contra d’ells; i per tant fa falta que efectivament la veu des d’ací, 
de l’ajuntament, recolzant la petició dels veïns, alçar la veu al Ministeri de Medi 
Ambient, perquè efectivament es modifique una llei, una llei que a la fi faça justícia, 
i diguem-ne que no espolie, com espolia, el patrimoni dels propietaris. Per tant és fa 
just aprovar, i en aquest cas tots coincidim en la moció conjunta a petició dels 
mateixos veïns afectats.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Simplement dir que Projecte Oliva recolzarà aquesta moció, i el 

que hem de dir que està en tràmit parlamentari, i per tant el partit que governa ara, el 
Partit Popular, està en les seues mans que es faça aqueixa modificació i que es puga 
incloure aqueixa línia.” 

 
� Sr. alcalde: “Jo per complementar dir-los que, com em vaig comprometre amb els 

representants dels diferents trams de propietaris afectats, aquest estiu, en una reunió 
conjunta de propietaris, he acompanyat en tres ocasions a la Demarcació de Costes 
de València una representació de propietaris, per intentar, en companyia d’ells, que 
es modifique aquest apartat de la Llei de Costes, i que aqueixa exempció siga major 
i no afecte només l’àmbit de la Mitja Galta. Els he acompanyat, he mostrat amb tota 
la força que podia la nostra oposició del nostre ajuntament; això, probablement 
alguns entenguen que no és defensar els nostres ciutadans, però vaig anar 
precisament per això, per defensar els nostres ciutadans. Dir-los que estem 
mantenint reunions contínuament amb el cap de la Demarcació de Costes de 
València, i que podria haver fins i tot avanços en aqueix sentit, que estem esperant 
que ens comuniquen.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:  
 
Primer.- Que es contemple tot el barri tradicional en l’excepció de la reforma de la Llei 
de Costes, en el sentit de demanar al Ministeri una excepció que contemple tot el casc 
tradicional de la platja d’Oliva, en la línia de la frustrada delimitació de 1995, que 
situava la ribera del mar, i per tant, la línia delimitadora del domini públic, per davant 
de totes les vivendes del mateix. 
 
Segon.- Trametre certificat del present acord al Departament d’Urbanisme, al Ministeri 
de Foment, i notificar a l’Associació de Veïns afectats per la Delimitació de la Zona 
Marítima Terrestre a Oliva. 
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VUITÉ. PROPOSTA CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS A INSTÀNCIES DEL CONSELL LOCAL AGRARI SOBRE 
PREU DE L’ENERGIA PER A REG AGRÍCOLA. 
 
El regadiu exerceix una important funció econòmica, social i ambiental en la nostra 
Comunitat. És una de les bases fonamentals del complex agroalimentari que, a la 
vegada, és una component essencial de l’economia regional. 
 
També és un instrument eficaç per a promoure el desenvolupament rural i la cohesió 
interna de la Comunitat transformant una proporció o part dels recursos hídrics 
disponibles en una àmplia varietat de productes d’un alt valor biològic. 
 
Té també un elevat potencial per a la millora de la seua integració ambiental, i pot 
contribuir d’una forma eficaç, a la lluita contra el canvi climàtic i contra l’erosió. 
 
La modernització de regadius, així com la transformació de secans en regadiu, passa per 
la utilització d’energia elèctrica per al funcionament de les corresponents estacions de 
bombament. 
 
Des de juliol de 2008, les comunitats de Regants s’han vist afectades per l’increment 
dels preus de l’energia elèctrica, causa això de la desaparició de la tarifa elèctrica R de 
regs agrícoles i a la liberalització del mercat (RD 871/2007, de 29 de juny. BOE núm. 
156 de 30/06/2007). 
 
Les dificultats que s’han trobat les comunitats de Regants per a adaptar-se a les noves 
tarifes han sigut, principalment, el que després de la liberalització del mercat, era 
obligatori subscriure un nou contracte. En la major part de les comunitats es van produir 
retards en la dita firma pel clima de confusió i per la perspectiva d’una moratòria que 
paralitzara l’entrada en el lliure mercat. Com a conseqüència d’això, durant mesos, les 
companyies subministradores van penalitzar els preus amb un increment d’un 5%, fins a 
arribar a muntants vertaderament importants. 
 
Hi va haver una gran confusió amb els calendaris i amb la no adequació de 
l’automatització dels bombaments a aquestos o les seues modificacions. El principal 
problema va sorgir amb el canvi que afectava la tarifa 3.1a a partir del dia primer de 
gener de dos mil nou (Ordre ITC/3801/2008 de 26 de desembre, BOE núm. 315 de 
31/12/2008). 
 
La Comunitat Valenciana, segons dades de l’informe sobre regadius a Espanya del 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural, l’any 2009 tenia una superfície regada de 
327.166 hectàrees, la qual cosa suposa quasi el 10% del regadiu de tot l’estat. Els 
principals cultius regats a la Comunitat Valenciana eren els cítrics amb prop de 165.000 
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hectàrees, la vinya amb 23.000 hectàrees, l’arròs amb 15.000 hectàrees i l’oliverar amb 
aproximadament 13.000 hectàrees. D’acord amb l’informe, la Comunitat Valenciana és 
una de les comunitats que compta amb més implantació del sistema de reg localitzat, 
amb una superfície en 2.009 de 181.893 hectàrees, la qual cosa suposa el 56% de la 
superfície total regada. De 2009 respecte de 2008, el creixement del reg localitzat a la 
Comunitat Valenciana va ser del 23%. 
 
La Federació de comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana ha demanat amb 
reiteració, una rebaixa en les tarifes elèctriques que s’apliquen a les entitats de reg 
agrícola. Els regants raonen que la seua demanda ha de ser atesa per a poder garantir la 
viabilitat de les explotacions agrícoles, ja que com a mínim, els preus de l’electricitat 
s’han duplicat en molts casos, en el transcurs dels últims tres anys. 
 
La Federació també assenyala una contradicció i el que el cost energètic posa en perill 
la viabilitat de molts cultius i explotacions, sobretot a aquells que més han invertit en 
modernització, ja que els sobrecostos energètics són majors precisament en els sistemes 
de reg que s’han dotat de mecanismes de modernització, els que han apostat pel futur i 
per estalviar aigua amb el reg per degoteig. S’ha aconseguit estalviar aigua, però ara el 
problema és que es consumeix més energia que abans, ja que el degoteig necessita 
pressió, la pressió precisa de bombaments i les bombes funcionen amb electricitat, amb 
la qual cosa l’aigua resulta molt més cara que en el reg a manta i que, a més que s’estan 
pagant les quantioses inversions realitzades, es pateix un insòlit enfonsament dels preus 
dels seus productes. 
 
En síntesi, els agricultors, davant la situació econòmica que travessa el sector agrari, 
unit a l’increment dels costos de producció i electricitat, veuen que es dificulta 
enormement la competitivitat dels productes valencians i espanyols enfront de tercers 
països amb costos moltíssim menors, plantegen la necessitat d’aplicar mesures que 
milloren notablement l’eficiència energètica de les explotacions agràries i 
contribuesquen a garantir la pervivència del sector agrari en la Comunitat. Exigixen que 
es busquen fórmules per a rebaixar el cost de la factura elèctrica en els usos de reg 
agrícola, per la qual cosa sol·liciten del govern central que regule de nou una rebaixa en 
la tarifa de la llum per als agricultors, a fi d’equilibrar els costos de producció. En 
l’actualitat, tots els punts de consum en alta tensió i els de baixa tensió amb més de 10 
KW de potència contractada, estan, obligatòriament, en el mercat liberalitzat. Només la 
baixa tensió amb menys de 10 KW (la majoria dels consums domèstics) poden refugiar-
se en la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) que és l’única que controla el Govern i la gran 
majoria dels consums destinats a reg agrícola estan en el mercat liberalitzat. 
 
Per tot això, tenint en compte les demandes formulades pels nostres agricultors.  
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Vist el dictamen favorable emés per la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en 
la reunió realitzada el 24 de gener del 2013, de proposta Conjunta de tots els Grups 
Polítics municipals sobre el preu de l’energia per a reg agrícola, en els termes a la 
vegada instats pel Consell Local Agrari. 
 
Resultant, que obert el torn d’intervencions, es produeix la següent: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc agrair-li al Sr. secretari que les diligències de 

rectificació, a petició del Partit Popular, tant del punt vuité com del punt nové; i 
després dir respecte a aquesta moció que s’eleva de forma conjunta de tots els grups 
polítics, que novament la tenim ací en la taula, una moció molt semblant a la que en 
el seu dia va portar el Partit Popular, que a la fi, després de tot es va votar, i que 
pensem que ja va quedar clar, vam cridar al Sr. Fuster, perquè veieren que les 
acusacions vessades sobre el fet que el Partit Popular havia copiat, havia fet seua 
una proposta que havia eixit en el Consell Agrari, no era així; tornem a adir que 
aquella moció, molt semblant a aquesta, era una moció que havien consensuat tots 
els grups polítics de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i la van 
elevar; i nosaltres la vam fer nostra per elevar-la al plenari, i la vam traslladar 
nosaltres al Consell Local Agrari. De totes formes, també, arribats ací pensem que 
tots els esforços per ajudar els nostres agricultors són pocs, per tant el Partit Popular 
tornem a estar una vegada més al seu costat, i no deixarem d’estar-ho.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres assistents, acorda: 
 
Primer- Aprovar en tots els seus termes les propostes plantejades per part del Consell 
Local Agrari, considerant-les com proposta conjunta per part de tots els grups polítics 
municipal, i que es concreten en: 
 
1.- Instar el Govern espanyol a buscar o promoure noves fórmules que permeten 
rebaixar el cost energètic en els seus usos de reg agrícola o bé, que procedesca a regular 
de nou una rebaixa de la tarifa de llum per als agricultors com l’existent amb anterioritat 
a l’entrada en vigor del RD 871/2007, de 29 de juny. 
 
2.- Traslladar allò que s’ha acordat a la Presidència del Govern, Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme, Presidència de la Generalitat Valenciana i Conselleria d’Economia, 
Indústria, Turisme i Ocupació als efectes pertinents. 
 
Segon.- Que es realitzen els tràmits administratius corresponents per a complir amb les 
peticions sol·licitades per l’esmentat Consell. 
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NOVÉ.- PROPOSTA CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS CONTRA PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES ETT. 
 
Es dóna compte del dictamen de la proposta conjunta de tots els Grups Polítics 
municipals, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, emés per la Comissió Informativa 
de Foment Econòmic, en reunió realitzada el dia 24 de gener del 2013, que per 
unanimitat, eleva al Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: 
 
“Primer.- Aprovar la proposta conjunta contra pràctiques abusives de les ETT que es 
concreta en: 
 
1. Sol·licitar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, que s’incrementen i 

intensifiquen les inspeccions de Treball en el si d’aquestes ETT. 
2. Que s’introduesquen canvis normatius per a evitar que abusos com els denunciats 

continuen produint-se. 
3. Traslladar aquest acord al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  
 
Segon.- Que es realitzen els tràmits administratius corresponents per a complir amb les 
peticions sol·licitades.” 
 
Per part del Grup Partit Popular, es formula una esmena a l’indicat dictamen, que és del 
següent tenor literal: 
 
“Eliminar de la proposta d’acord en el punt Primer l’apartat 1 i 3. 
 
Afegir els punts següents: 
TERCER.- Sol·licitar de l’entitat concessionària (ÒRGAN COMPETENT DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA) de l’autorització 46/0046/12 de l’ETT amb domicili social en 
aquest municipi, que amb caràcter previ a la pròrroga de l’autorització concedida (des del 21 de 
setembre del 2012 al 20 de setembre del 2013), inspeccione el compliment de les obligacions 
establertes en la Llei 14/1994, d’1 de juny per la qual es regulen les empreses de Treball 
temporal i en concret de les previstes per a aquest tipus d’empreses: 

1. Correspon a l’empresa de treball temporal el compliment de les obligacions salarials i 
de Seguretat Social en relació amb els treballadors contractats per a ser posats a 
disposició de l’empresa usuària. 

2. Les empreses de treball temporal estaran obligades a destinar anualment l’1% de la 
massa salarial a la formació dels treballadors contractats per a ser cedits a empresa 
usuàries, sense perjudici de l’obligació legal de cotitzar per formació professional. 

3. L’empresa de treball temporal s’haurà d’assegurar que el treballador, prèviament a la 
seua posada a disposició de l’empresa usuària, posseeix la formació teòrica i pràctica en 
matèria de prevenció de riscos laborals necessària per al lloc de treball a exercir, tenint 
en compte la seua qualificació i experiència professional i els riscos a què vaja a estar 
exposat. En cas contrari, haurà de facilitar la dita formació al treballador, amb mitjans 
propis o concertats, i durant el temps necessari, que formarà part de la durada del 
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contracte de posada a disposició, però serà en tot cas previ a la prestació efectiva dels 
serveis. A l’efecte, la realització d’un contracte de posada a disposició només serà 
possible per a la cobertura d’un lloc de treball respecte de qui s’haja realitzat 
prèviament la preceptiva avaluació de riscos laborals, d’acord amb el que disposen els 
articles 15.1.b i 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
La despesa de formació en matèria preventiva es computarà a l’efecte del que disposa 
l’apartat 2 anterior, però el muntant establert en el dit apartat no constitueix en cap cas 
un límit a les necessitats formació en matèria preventiva. 

4. Serà nul·la tota clàusula del contracte de treball que obliga el treballador a pagar a 
l’empresa de treball temporal qualsevol quantitat a títol de despesa de selecció, 
formació o contractació. 

 
QUART.- Donar compte als Sindicats amb representació majoritària, amb la finalitat que insten 
nou procediment per a la negociació col·lectiva de les condicions laborals del Sector.” 
 
Resultant, que obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Aquesta moció ix després dels fets que ocorren ací a la 

nostra ciutat, que pateixen els nostres ciutadans d’Oliva, per suposades pràctiques 
abusives per part de l’ETT que hi ha ací; la Comissió Informativa de Foment 
Econòmic es planteja considerar-la, la proposta que planteja el senyor de Gent 
d’Oliva, portar-la de forma conjunta. Aquesta portaveu, ja que anava de forma 
conjunta, vaig manifestar en la mateix comissió, de fer les propostes, redactar-les i 
enriquir-les un poc; en aquell moment se’m va dir que estaven molt ben redactades i 
que proposara esmenes; i per esclarir per què s’han fet aqueixes esmenes per part 
d’aquest grup, és perquè l’autorització de l’ETT d’Oliva la va autoritzar la 
Comunitat Valenciana, i no el ministeri com pensava el Sr. Salazar quan la va 
redactar; i això està en la pàgina web del ministeri, i les autoritzacions estan 
delegades a la Comunitat Valenciana; per tant és millor que vaja destinada a l’òrgan 
competent perquè puga produir els efectes que es pretenen, i no quedar-se en alguna 
cosa que on arriba no tinga el més mínim sentit; d’ahí que es plantegen aquestes 
esmenes, amb unes propostes per incorporar-les, i perquè s’entenga la finalitat que 
les hem fetes és perquè simplement l’ETT d’Oliva no té competències el ministeri 
sinó la Comunitat Valenciana, per això es fa l’esmena així.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que el que regula, bàsicament, tot el 

funcionament d’aquestes ETT, és una llei de caràcter estatal, com es diu ací, i tots 
sabíem, la Llei 14/1994, independentment que les competències estiguen cedides, a 
les autonomies, en aquest cas la valenciana. Efectivament, no diré que no; però al 
cap i ala fi el que regula tot l’entramat de les ETT, torne a dir el mateix, és la llei, 
independentment que la Generalitat Valenciana puntualitze, i ordene les seues 
peculiaritats. Jo ja li vaig dir en aquell moment que penàvem que estava ben 
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redactada, però de totes formes, tot allò que siga esmenar i vaja en benefici dels 
treballadors, benvingut siga. Ací el que volem és sumar, no com altres persones que 
el que pretenen és restar quan intentem aportar alguna esmena a la seua moció. Per 
tant en aquest sentit no tenim res a dir, absolutament. Això suma, això puntualitza 
més a allò que proposem; efectivament, demanar al ministeri que s’ocupe 
d’incrementar les inspeccions de treball al si de les ETT, i al mateix tremps, si en 
aquest cas s’ha de requerir també a la Generalitat Valenciana perquè les 
competències estan cedides; doncs bé, si es pot fer s’ha de fer. Allò vertader i 
important no és exactament si la llei diu això o allò altre, o si les competències estan 
cedides a la Comunitat Valenciana o no, és el fet de denunciar des de l’ajuntament, i 
recolzar i solidaritzar-nos amb les víctimes, en aquest cas els treballadors que han 
patit les conseqüències abusives d’aquestes empreses de treball temporal, que han 
atemptat contra els drets fonamentals dels treballadors, que han abusat dels 
treballadors, i que només amb el sentiment que ells ja tenien, que se sentien esclaus 
en l’actualitat, de la forma d’aplicar-los les condicions de treball, amb això ja està 
tot dir. Efectivament que està tot dit. No cal parlar dels jornals miserables en 
jornades de més de deu hores, jornals de menys de quinze euros al dia, i encara els 
descomptaven Seguretat Social i altres despeses de transport. Aqueix és el fet 
fonamental; és un fet que no podíem callar, i és un fet que des del partit Gent 
d’Oliva hem volgut alçar la veu en un principi i dir prou; prou tot recolzant la 
postura dels treballadors, i demanant inspeccions contínues i intenses al si 
d’aquestes ETT. Aqueixa és la qüestió i el fonament. Jo, en representació del partit 
Gent d’Oliva he de dir que ens congratula que tots, de forma conjunta, recolzem 
aquesta moció, aquest sentir, i per tant no tenim res a dir al respecte. Com he dit, tot 
allò que siga sumar ens sembla important; i tot allò que siga anar tots junts de la mà 
per poder defensar els drets fonamentals d’aquestos treballadors, que han estat 
totalment violentats en les seues condicions de treball ens sembla perfecte, i positiu 
que anem tots en el mateix sentit per defensar aqueixos drets. Per tant no tenim res a 
dir, tot el contrari; per la nostra part acceptem l’esmena pertinent, encara que 
pensem que la moció ja era ben clara en aquest sentit.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres tampoc tenim cap tipus de problema d’acceptar 

aquesta esmena; ja ho hem manifestat moltes vegades en el plenari, tot allò que va a 
enriquir les diferents mocions, o les diferents aportacions, que presenten els 
diferents grups polítics ens sembla molt bé. Aquesta esmena el que diu, en síntesi, 
quines són les obligacions de les ETT de cara els treballadors; nosaltres pensem que 
qui ha de fer complir les obligacions que tenen les ETT, i vetllar perquè siga així, 
són precisament la conselleria, per delegació expressa del Ministeri de Treball, a 
través de les diferents inspeccions. Per tant, ens sembla correcte.” 

 
L’esmentada esmena es vota de forma favorable per unanimitat dels assistents, i 
s’incorpora al dictamen. 
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Atés que, obert novament el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit 
s’indiquen: 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Efectivament, ja ho ha comentat el Sr. Salazar, estem davant 

d’un greu problema que pense que potser se’ns ha escapat de les mans i que tenim 
l’obligació, les administracions competents, de reconduir el més prompte possible. 
Entre altres coses pensem que hauria d’augmentar-se la vigilància per part dels 
inspectors de treball, sobretot després de la pràctiques abusives que estan sofrint 
alguns dels treballadors de les diferents ETT. Últimament s’ha donat un pas, jo diria 
que realment molt important, amb les últimes denúncies que per part d’un col·lectiu 
de collidors, no han fet més que destapar una pràctica d’extorsió i explotació dels 
mateixos treballadors. Per tant s’haurien d’introduir canvis normatius que feren 
possible l’eradicació dels abusos als treballadors, i la sanció d’aquells que des del 
paraigua de la normativa se n’aprofiten de les circumstàncies de les persones. 
Animem doncs aquelles persones que sofreixen aquestes pràctiques abusives a 
presentar les denúncies corresponents davant els organismes pertinents. 
Evidentment, els ajuntaments poden i deuen servir d’enllaç entre les administracions 
superiors, que a més a més tenen la competència en aquest menester, i agilitar tots 
els tràmits pertinents per poder facilitar el treball administratiu als denunciats.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Precisament el Partit Popular, amb aquesta esmena, per 

enriquir-la o completar-la un poc, el que demanem és això, les inspeccions, el 
compliment; i com no, que es done compte als sindicats, a la representació 
majoritària, a l’objecte que insten nous procediments per a la negociació col·lectiva 
de les condicions laborals del sector; per tant, completant-la així, i votant-la tots a 
favor, esperem que surta el seu efecte.” 

 
� Sr. alcalde: “Jo per acabar dir-los, com saben tots els regidors, els vint-i-un 

d’aquesta corporació, demà a Oliva tindrem la presència de la delegada del govern, 
també del subdelegat, i per tant tots aquestos temes, alguns estrictament de seguretat 
com el tema dels robatoris al camp, però d’altres també que s’han generat i suscitat 
al llarg de les últimes setmanes, com l’aclariment de les sancions que ha hagut i que 
estan havent al camp, i també aquesta precisament, el tema de les inspeccions de 
treball, les traslladarà aquest alcalde a la delegada del govern.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la proposta conjunta contra pràctiques abusives de les ETT que es 
concreta en: 
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- Que s’introduesquen canvis normatius per a evitar que abusos com els denunciats 

continuen produint-se. 
 
Segon.- Que es realitzen els tràmits administratius corresponents per a complir amb les 
peticions sol·licitades. 
 
Tercer.- Sol·licitar de l’entitat concessionària (ÒRGAN COMPETENT DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA) de l’autorització 46/0046/12 de l’ETT amb domicili 
social en aquest municipi, que amb caràcter previ a la pròrroga de l’autorització 
concedida (des del 21 de setembre del 2012 al 20 de setembre del 2013), inspeccione el 
compliment de les obligacions establertes en la Llei 14/1994, d’1 de juny per la qual es 
regulen les empreses de Treball temporal i en concret de les previstes per a aquest tipus 
d’empreses: 

1. Correspon a l’empresa de treball temporal el compliment de les obligacions 
salarials i de Seguretat Social en relació amb els treballadors contractats per a 
ser posats a disposició de l’empresa usuària. 

2. Les empreses de treball temporal estaran obligades a destinar anualment l’1% de 
la massa salarial a la formació dels treballadors contractats per a ser cedits a 
empresa usuàries, sense perjudici de l’obligació legal de cotitzar per formació 
professional. 

3. L’empresa de treball temporal s’haurà d’assegurar que el treballador, prèviament 
a la seua posada a disposició de l’empresa usuària, posseeix la formació teòrica i 
pràctica en matèria de prevenció de riscos laborals necessària per al lloc de 
treball a exercir, tenint en compte la seua qualificació i experiència professional 
i els riscos a què vaja a estar exposat. En cas contrari, haurà de facilitar la dita 
formació al treballador, amb mitjans propis o concertats, i durant el temps 
necessari, que formarà part de la durada del contracte de posada a disposició, 
però serà en tot cas previ a la prestació efectiva dels serveis. A l’efecte, la 
realització d’un contracte de posada a disposició només serà possible per a la 
cobertura d’un lloc de treball respecte de qui s’haja realitzat prèviament la 
preceptiva avaluació de riscos laborals, d’acord amb el que disposen els articles 
15.1.b i 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
La despesa de formació en matèria preventiva es computarà a l’efecte del que 
disposa l’apartat 2 anterior, però el muntant establert en el dit apartat no 
constitueix en cap cas un límit a les necessitats formació en matèria preventiva. 

4. Serà nul·la tota clàusula del contracte de treball que obliga el treballador a pagar 
a l’empresa de treball temporal qualsevol quantitat a títol de despesa de selecció, 
formació o contractació. 
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Quart.- Donar compte als Sindicats amb representació majoritària, amb la finalitat que 
insten nou procediment per a la negociació col·lectiva de les condicions laborals del 
Sector. 
 
 
DESÉ.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 
2011. 
 
Vist el Compte de Recaptació de 2011, que comprén la informació relativa la gestió 
recaptatòria realitzada per l’Ajuntament en l’exercici de 2011 del qual resulten els 
següents estats resumits: 
 
 

TOTAL 
REBUTS        

         

 

Pendent a 1-1-
11 

Càrrecs Cobrament Total 
%cob vol / 

pendent 
inicial 

%cob exe / 
pendent 
inicial 

Baixes % Gestió 
Pendent a 31-

12-11 

2007 i ant 477.347,85 0,00 53.467,33 1,66% 9,55% 144.088,39 41,39% 279.792,13 

2008 256.493,66 0,00 44.809,84 1,31% 16,16% 25.248,26 27,31% 186.435,56 

2009 502.488,11 0,00 100.916,94 0,67% 19,41% 37.591,29 27,56% 363.979,88 

2010 963.111,64 0,00 369.811,05 4,02% 34,37% 64.428,06 45,09% 528.872,53 

2011 0,00 11.497.447,91 10.415.010,83 87,51% 3,07% 175.483,36 92,11% 906.953,72 

TOTAL 2.199.441,26 11.497.447,91 10.984.015,99   39,51% 446.839,36   2.266.033,82 
 
REBUTS 
2011         

 

 

Pendent a 1-1-
11 

Càrrecs Cobrament Total 
%cob vol / 

càrrecs 
%cob exe / 

càrrecs 
Baixes % Gestió 

Pendent a 31-
12-11 

IAE 0,00 328.334,62 297.042,55 90,16% 0,31% 0,00 90,47% 31.292,07 
Recollida de 
fem 0,00 1.368.743,74 1.250.409,86 88,85% 2,50% 11.394,10 92,19% 106.939,78 

IBI Car. Esp 0,00 351.483,28 351.483,28 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00 

IBI Rústica 0,00 98.204,06 93.579,96 93,54% 1,75% 2.566,60 97,90% 2.057,50 

IBI Urbana 0,00 7.552.085,33 6.943.977,29 88,52% 3,43% 127.448,16 93,64% 480.659,88 

Guals 0,00 225.573,36 213.759,81 93,32% 1,44% 4.778,35 96,88% 7.035,20 

Vehicles 0,00 1.570.813,62 1.262.623,34 76,94% 3,44% 29.296,15 82,25% 278.894,13 

Quioscos 0,00 2.209,90 2.134,74 79,59% 17,01% 0,00 96,60% 75,16 

TOTAL   11.497.447,91 10.415.010,83 87,51% 3,07% 175.483,36   906.953,72 
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TOTAL 
LIQUIDACIONS        

        

 

Pendent a 1-1-
11 

Càrrecs Cobrament Total % voluntària % executiva Baixes % Gestió 
Pendent 

a 31-12-11 

2007 i ant 369.743,91 0,00 135.882,08 32,24% 4,51% 86.356,08 60,11% 147.505,75 

2008 245.068,31 0,00 35.394,26 10,20% 4,24% 24.988,67 24,64% 184.685,38 

2009 795.197,72 0,00 75.682,55 2,21% 7,31% 40.335,83 14,59% 679.179,34 

2010 893.728,96 0,00 327.826,67 13,07% 23,61% 102.294,61 48,13% 463.607,68 

2011 0,00 2.006.804,53 872.533,64 33,68% 9,80% 338.028,31 60,32% 796.242,58 

TOTAL 2.303.738,90 2.006.804,53 1.447.319,20   21,39% 592.003,50   2.271.220,73 

         

LIQUIDACIONS 2011        

         

 

 

Pendent a 
1-1-11 

Càrrecs 
Cobrament 

Total 
% 

voluntària 
% executiva Baixes % Gestió 

Pendent a 31-
12-11 

IAE 0,00 24.252,48 19.185,19 66,49% 12,62% 0,00 79,11% 5.067,29 

Recollida de fem 0,00 37.808,51 24.861,02 61,57% 4,18% 1.380,00 69,41% 11.567,49 

IBI Rústica 0,00 332,38 137,53 41,38% 0,00% 37,64 52,70% 157,21 

IBI Urbana 0,00 377.940,68 124.096,94 29,53% 3,30% 28.946,59 40,49% 224.897,15 

CCUU 0,00 793,93 793,93 0,00% 100,00% 0,00 100,00% 0,00 

CCUU privades 0,00 11.015,37 2.035,11 0,00% 18,48% 0,00 18,48% 8.980,26 

Guals 0,00 1.062,55 785,19 63,16% 10,74% 0,00 73,90% 277,36 

Vehicles 0,00 31.912,65 30.003,64 92,73% 1,29% 189,23 94,61% 1.719,78 

IIVTNU 0,00 602.175,85 481.943,59 74,18% 5,86% 7.913,86 81,35% 112.318,40 

ICIO 0,00 39.485,64 11.415,84 0,00% 28,91% 1.103,87 31,71% 26.965,93 

Interessos demora 0,00 37.768,51 37.768,51 92,72% 7,28% 0,00 100,00% 0,00 

Taxa LlicApertura 0,00 577,55 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 577,55 

Taxa LLic.Urbanística 0,00 3.981,24 1.337,33 0,00% 33,59% 0,00 33,59% 2.643,91 

Mercats 0,00 803,77 0,00 0,00% 0,00%   0,00% 803,77 

Multes trànsit 0,00 127.997,00 45.731,16 0,00% 35,73% 5.688,27 40,17% 76.577,57 

Multes Urbanístiques 0,00 623.112,65 73.521,28 0,00% 11,80% 291.791,00 58,63% 257.800,37 

Taxa Oc. PBc. Obres 0,00 41.002,59 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 41.002,59 

Sancións Gestió 0,00 42.888,36 17.024,56 29,83% 9,86% 977,85 41,98% 24.885,95 

Taules i Cadires 0,00 425,58 425,58 0,00% 100,00% 0,00 100,00% 0,00 

TOTAL   2.005.337,29 871.066,40 33,71% 9,73% 338.028,31   796.242,58 
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Vist l’informe emés per la tresorera Municipal. 
 
Vist que el Compte és conforme i no conté errors o altres defectes que procedesca 
esmenar. 
 
Atés que, la Comissió Especial de Comptes, en reunió que va tindre lloc el dia 24 de 
gener de 2013, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord sobre el compte 
de recaptació. 
  
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Per donar un poc d’informació respecte a l’aprovació del 

compte de recaptació, sí que m’agradaria dir que no és un document obligatori per 
llei, però sí que és veritat que aquest ajuntament, per tradició, i de forma voluntària 
pel sentit de la transparència, sempre ha vingut ací a portar aquest assumpte a 
l’aprovació. És un mecanisme que ens serveix de control de l’empresa que gestiona 
la recaptació del nostre ajuntament. per recordar, el nostre ajuntament rep ingressos 
per dos vies, per la via directa de la caixa de l’ajuntament, o a través de l’Agència 
Tributària, l’empresa de recaptació GTT. Si establim una comparativa, per analitzar 
un poc i poder extraure alguna dada que ens puga servir de referència, entre el 
compte de recaptació de l’any 2010 respecte al de 2011, podem comprovar que 
efectivament, tant les càrregues com els ingressos de 2010, respecte a 2011, s’ha 
minvat amb 370.000 euros. Les baixes han augmentat en 2011 respecte a 2010 amb 
180.000 euros. podem comprovar, que els ingressos disminueixen, les baixes 
augmenten, però això és conseqüència directament de la forta crisi que patim des de 
l’any 2008, i per tant, com no, la nostra administració també es resenteix d’aquest 
efecte, que també patim les administracions locals.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Peiró 
Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado i del Sr. alcalde, David González 
Martínez (13 vots a favor: 5 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup Gent d’Oliva), i en contra dels 
regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascon Escrivá, (7 vots en 
contra: del Grup Partit Popular), acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de Recaptació corresponent a la gestió recaptatòria 
realitzada per l’empresa Gestión Tributaria Territorial en l’exercici de 2011, que 
presenta el següent resum: 
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Pendent inicial 4.503.180,16 
Càrrecs 2011 13.504.252,44 
Ingressos 2011 12.431.335,19 
Baixes 2011 1.038.842,86 
Pendents 31-12-11 4.537.254,55 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord als Serveis Econòmics. 
 
 
ONZÉ. PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA 
CONTRA LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
TAXA DE CLAVEGUERAM I APROVACIÓ DEL TEXT DEFINITIU DE LA 
MODIFICACIÓ. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el dia 19 de novembre del 2012, va aprovar 
inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de clavegueram per a 
l’exercici 2012, previ dictamen de la corresponent comissió informativa. 
 
En compliment de la legislació vigent, ha sigut exposat al públic mitjançant edicte 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 279, de data 22 de novembre, i va 
finalitzar el termini per a presentar al·legacions el dia 31 de desembre. 
 
El dia 27 de desembre, dins del període d’exposició pública, es va presentar una 
al·legació a la modificació de l’esmentada ordenança per la Sra Mª Consuelo Escrivá 
Herraiz, portaveu del Grup Municipal Popular d’aquest ajuntament, basada en la 
inexistència d’estudi que justifique la pujada proposada de la taxa de 0,07 a 0,073 €/m3.  
Vist l’informe d’Intervenció i Secretaria, de data 9 de gener del 2013, en relació a 
l’al·legació presentada, en el qual es proposa la seua DESESTIMACIÓ pel fet que 
l’expedient de modificació d’aquesta ordenança incorpora dos informes econòmics 
subscrits per l’arquitecte tècnic municipal Sr. Vicente Mayans Peiró, un de data 8 
d’octubre que justifica el cost de la taxa per la prestació dels serveis d’evacuació 
d’excretes, aigües pluvials, negres, residuals i de qualsevol tipus, que el quantifica en 
0,10138€/m3 i un altre de data 26 d’octubre en què es quantifica el cost de la connexió a 
la xarxa general del clavegueram en 73,03€/ud. 
 
Considerant que a pesar del cost d’aquest servei, aquesta Regidoria va proposar 
l’increment d’un 5% de la taxa en compliment d’allò que s’ha exposat en el Pla d’Ajust 
aprovat per acord del Ple de la corporació, de data 29 de març del 2012, tot això de 
conformitat amb l’art. 24 del TRLRHL segons el qual “En general, i d’acord amb el que 
preveu el paràgraf següent, l’import de les taxes per la prestació d’un servei o per la 
realització d’una activitat no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible 
del servei o activitat de què es tracte o, si no n’hi ha, del valor de la prestació rebuda”. 
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Realitzada la tramitació establerta, i, en compliment del que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Atés que la Comissió d’Hisenda i Bens Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
24 de gener de 2013, va emetre dictamen favorable i proposta d’acord sobre la 
desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança 
fiscal de la taxa de clavegueram. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “En aquest punt se sotmet ací la desestimació en aquest cas de 

l’única al·legació que s’ha presentat a la modificació de la taxa del clavegueram, i a 
la seua aprovació definitivament. Sí que m’agradaria recorda que aquesta taxa, 
aquesta ordenança fiscal, s’ha modificat per donar compliment, de forma forçada, al 
pla d’ajust que va aprovar el govern anterior; per tant ens hem vist obligats a 
modificar aquesta ordenança fiscal. Pel que fa a les al·legacions només se n’ha 
presentat una, com he dit abans, per part del Partit Popular. M’agradaria llegir-la, 
encara que el secretari ja ha fet una lectura. “S’al·lega la inexistència d’estudi 
econòmic, que justifique la pujada de 0,07 a 0,0735 euros el metre cúbic”. Respecte 
a això, no és que hi haja un estudi, és que n’hi ha dos estudis tècnics, perquè no es 
pot fer una modificació d’una ordenança fiscal si no van annexos els estudis que 
justifiquen que el preu que nosaltres posem no siga superior al cost real del servei. 
Com ja he dit, no hi ha un únic estudi, hi ha dos estudis; el primer és respecte a la 
xarxa i al manteniment de la infrastructura del clavegueram, i el segon respecte a la 
taxa de connexió. Aquestos estudis han estat incorporats en l’expedient des del seu 
inici, des de la modificació inicial; i clar, tampoc entenc per què el Partit Popular 
presenta aquesta al·legació, no sé si és perquè havia perdut l’informe, l’estudi; però 
no té cap sentit, perquè l’estudi ha estat a disposició de tots els grups polítics des 
dels seus inicis. Per tant, davant l’informe de la Sra. interventora que proposa la 
desestimació, aquesta delegada d’Hisenda, com no, es fa ressò de la proposta de la 
Sra. interventora, i proposa la desestimació de l’al·legació del Partit Popular, perquè 
tota la documentació estava en el mateix expedient des dels seus inicis.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “S’hauria de diferenciar entre la modificació de l’ordenança 

per la prestació dels serveis del clavegueram, i el que és la pujada del 0,07 al 0,0735. 
De totes formes, si la seua tasca haguera estat feta com cal, en temps i forma, no els 
hauria portat a incomplir el pla d’ajust, que a la fi va ser un pla d’ajust necessari, ja 
que quan el Partit Popular vam entrar a governar ens vam trobar que s’havia gastat 
diners sense control, per part dels equips que governaven; i per tant els proveïdors 
no cobraven. I si ens haguérem trobat tot pagat, i vosté puguera fer un somriure com 
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cal, el Partit Popular no s’haguera obligat a fer un pla d’ajustos. Això és així. Per 
tant, ara no sé, perquè si hagueren fet la feina com cal, l’hagueren feta en temps i 
forma, i aquesta ordenança hauria pogut entrar en vigor, però després del dia que es 
fa el ple, després de les al·legacions i la resta, vostés no contemplen que no podrà 
entrar en vigor després de l’1 de gener de 2014. Per tant, vostés no fan la feina tan 
ben feta. I pense que sent trots els que són i porten una delegacioneta cadascú, és 
com per fer la feina, i no per deixar de fer comissions, comissions importants com la 
que porta vosté, Sra. Morell, Comissions d’Hisenda, que no les convoca, ni tan sols 
l’ordinària que és obligat per llei; nosaltres ho diem, i ens reivindiquem, ho tornem a 
dir, però no hi ha forma; jo em queixe al Sr. secretari i em diu que ja els ho 
comunica, i que no fan cas; però bé, és alguna cosa important la Comissió 
d’Hisenda, i fer les coses com cal; però li torne a dir, pla d’ajustos, importantíssim; 
a mi m’hauria agradat entrar a governar i no haver hagut de fer un pla d’ajust, com 
algun que altre ajuntament que ha estat treballant com cal. Però mire, va ser precís, 
perquè resulta que havien eixit vostés i ací la cosa se n’eixia de mare; perquè havia 
hagut molt de descontrol; s’havia gastat més del que es tenia.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “No m’agrada allargar els debats, Sra. Escrivá, de veritat; però 

és que vosté, no em puc contindre i li he de contestar. Vosté parla de desbalafiar, 
que ha hagut de fer un pla d’ajust perquè el govern anterior va desbalafiar. Sra. 
Escrivá, quan vosté va entrar al govern, em pot dir quina quantitat de diners tenia en 
caixa en aquest ajuntament? Li ho recorde? Quatre milions d’euros, en època de 
crisi. Parla vosté desbalafiar; li he de recordar qu si tan malament estàvem, per què 
va gastar 16.000 euros en llumetes de Nadal, 3.000 euros en decoracions, 3.000 
euros per a vosté fer una festeta el dia 12 de juliol per acomidar-se; o parlem del 
dinaret del 13 de juliol, que això ja ho parlarem més endavant. Vostés parlen de 
desbalafiar quan han sigut els primers que ho han fet a costa d’aquest ajuntament. 
respecte al temps i forma, jo crec que tots els informes que van supeditats a 
cadascuna de les modificacions han sigut clars; estan en temps, forma, i tots legals. 
Però és que vosté té una confusió, i és que vosté es pensa que entren en vigor l’1 de 
gener aquestes ordenances; i no és així; entra en vigor quan s’aprova definitivament, 
siga l’1 de gener, com el 15 de gener. Fa igual; vosté està molt equivocada; li 
demane que per favor s’ho mire, i vorà com està equivocada. Respecte a fer feina, 
vosté parla que ha fet molta feina; no va fer el pressupost de l’exercici 2012, el va 
fer el govern que va entrar i aquesta regidora d’Hisenda; tampoc va fer el pla 
d’equilibri, que vosté hauria d’haver fet abans del mes de maig, i tampoc el va fer, el 
va fer aquest nou govern; vosté parla que és molt feinera i es va deixar molta feina 
pendent; així doncs, li demane per favor, que predique un poc amb l’exemple. Vosté 
parla i últimament sempre té en boca les irregularitats de no haver convocat la 
Comissió ordinària d’Hisenda; vosté en un any de govern se n’ha botat quatre; li les 
puc dir, Sra. Escrivà, es va botar la comissió ordinària de setembre de 2011, es va 
botar la comissió ordinària d’octubre de 2011, es va botar la comissió ordinària de 
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febrer de 2012, i es va botar la comissió ordinària del mes d’abril de 2012. Per 
favor, si va a donar-me a mi exemples de treballar, almenys vosté aplique’s el 
compte i done’m classes a mi si vosté ha complit al cent per cent, i vosté no ho ha 
fet.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Jo també volia dir alguna coseta a propòsit del romanç que es 

repeteix una i altra vegada al voltant del pla d’ajust, i la necessitat d’articular-lo, 
perquè el govern anterior havia desbalafiat, etc. perquè a base de repetir una 
mentida, això no la converteix en una realitat; ja s’ha escoltat en diverses ocasions 
en aquest plenari i a la millor caldrà fer alguna puntualització; la Sra. Ana Morell ja 
n’ha fet alguna. Jo voldria incidir més bé en l’aspecte de no perdre la perspectiva 
respecte als ajuntaments del voltant, perquè sembla com si ací el Sr. Rajoy haguera 
dit “anem a vore ací, si aquestos d’Oliva, que són uns desbalafiadors, com els 
arreglem els desajust que han fet durant els últims vuit anys.” Però és que va i 
resulta que l’Ajuntament d’Oliva no és l’únic que s’ha acollit a aqueix pagament a 
proveïdors que va articular el govern central de l’estat espanyol; n’han sigut molts 
milers d’ajuntaments de tot l’estat; però és que si fem un xicotet vol per diferents 
ajuntaments que hi ha al nostre voltant, de dimensions similars, i veiem els diners 
que van sol·licitar per al pagament als proveïdors, i ens fixem qui governava en 
aqueixos ajuntaments, podem vore que un ajuntament com el de Xàtiva, allí 
l’alcalde Alfonso Rus, demanava 12 milions per a la ciutat, amb una població un 
poc superior però no molt més superior; 12 milions front a 2,6. L’Ajuntament de 
Calp 15 milions. L’Ajuntament de Cullera 20 milions d’euros. El d’Alboraia 25 
milions. Paterna 28 milions. I podríem continuar amb les ciutats més grans, o més 
rellevants, n’hi ha molts per continuar amb aqueixa llista; és a dir, que moltes ciutats 
es van haver d’acollir a aqueix pagament a proveïdors, perquè probablement no era 
l’Ajuntament d’Oliva l’únic que estava travessant una crisi econòmica, sinó que 
probablement aqueixa crisi econòmica va i resulta que era per a tots, i que si 
justament el govern central va traure aqueixa legislació, aqueix Reial Decret, perquè 
els ajuntaments s’acolliren, era perquè els ajuntaments, com a administracions 
deficitàries pel que fa als serveis que presten i els impostos que recapten, 
necessitaven acollir-se a un pagament a proveïdors com aqueix perquè els 
proveïdors pugueren cobrar; i no era simplement perquè un ajuntament concret com 
el d’Oliva fóra més o menys eficient en la gestió dels seus diners. Aqueixa la 
primera. I a banda d’això, encara si comparem els 2,6 milions que va demanar 
l’Ajuntament d’Oliva, i som sabedors que en aqueix moment les altres 
administracions, com ara la Diputació de València, o la Generalitat Valenciana, li 
devien a l’Ajuntament d’Oliva 1.800.000 euros, podrem entendre que justament 
aquest ajuntament, el d’Oliva, no estava massa lluny d’arribar a un ajustament 
pressupostari com cal en temps i forma. Si les altres administracions, Generalitat i 
Diputació, hagueren complit religiosament amb el pagament d’aquelles subvencions 
que l’ajuntament ja havia hagut d’avançar per pagar a proveïdors les subvencions 
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que les conselleries pertinents, o la diputació, s’havien posat les medalles que 
havien concedit, però que han eixit pagades per l’Ajuntament d’Oliva, si s’hagueren 
aportat aqueix 1.800.000 euros, probablement l’ajuntament només hauria hagut de 
demanar 800.000 euros per collir-se al pagament a proveïdors. Això pel que fa al 
tema del pla d’ajust, i l’acollida al pla de pagament a proveïdors. I respecte a la 
situació de treball, que també ha fet referència Ana Morell, i que ha eixit perquè ha 
eixit a col·lació en el debat, podríem dir la situació d’estancament en què ens vam 
trobar moltes de les gestions en aquest ajuntament, com podrien ser els contractes de 
subministrament elèctric que s’havien notificat en el mes de març i estaven per 
resoldre; un pla general d’ordenació urbana amb una possible pèrdua de subvenció, 
durant un any sense fer res a pesar de tindre notificacions del la conselleria 
pertinent; ni una reunió amb la família Martí de Veses per intentar solucionar el 
problema sorgit amb l’expropiació, i que posteriorment vindrà en un punt de després 
de l’ordre del dia de hui; no tindre la previsió de subhastar les parcel·les que havien 
de generar ingressos per complir amb el pressupost de l’any anterior; no haver 
redactat el pla especial de la depuradora de Rabdells, a pesar de la gran importància 
que tenia per a no perdre-la o que no ens sancionaren per l’incompliment d’aquest 
pla especial, que era, recordem, una oportunitat que ens brindava la direcció 
territorial de no haver de complir una sentència que ens obligava a desmantellar-la, 
simplement ens demanaven aqueix pla especial, i no es va redactar en temps i forma, 
va haver de ser aquest govern; les més de 250 ordres d’execució que ens vam trobar 
amuntegades en el departament d’Ordenació del Territori, pendents de tramitar, 
només a falta de notificació per Decret, a pesar que estaven els informes fets dels 
arquitectes tècnics, i els informes jurídics pertinents; 250 acumulades damunt la 
taula; la situació irresolta del carrer de sant Jacint, que ens vam trobar, tant del núm. 
7 com del núm. 9, amb un carrer tallat durant més d’un any; el pressupost, al qual ja 
ha fet referència la regidora delegada d’Hisenda, pressupost de 2012; la modificació 
pressupostària necessària per consignar les quotes, els diners de les quotes d’Aigua 
Blanca IV que li corresponien a l’ajuntament com a propietari; més de 40 expedients 
paralitzats, pendents de tramitació, simplement perquè des del mes d’abril no 
s’havien signat els expedients, entre els quals trobem estudis de detall i altres coses; 
i en canvi sí que ha hagut temps per a altres coses, per a aniversaris, sopars, 
acomiadaments, factures de treballs desconeguts; etcètera, etcètera, etcètera.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Sra. Morell, vosté té un la llengueta llarga, igual que el Sr. 

Canet. A la pròxima, molt llarga; però li diré per què, perquè no li importa embrutar, 
embrutar que alguna cosa queda; i després ho parlarem. I vosté també, Sr. Canet, 
vosté també. Mire, jo no he tingut temps de vindre ací amb una relació que vostés es 
preparen per a llançar de braç; però jo sí que volia dir-li, a més la Sra. interventora 
és qui hauria de parlar, si vostés van deixar l’acta d’arqueig amb quatre milions 
d’euros, per quina regla de tres Sra. interventora vam haver de fer un pla d’ajust? Li 
ho pot contestar vosté a la Sra. Morell? No ho entenc; explique-li-ho vosté, perquè 
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de mi no s’ho ha de creure. És que és subrealista total, subrealista total Sra. Morell. 
Que vosté estiga parlant-me dels diners que va deixar, i que ací la Sra. interventora 
es tirara una setmana tancada amb pany i clau, i jo també, per fer un pla d’ajustos; o 
estem tontes les dos o ací passa alguna cosa, de veritat. Això és increïble. Mire, la 
forma de treballar del Partit Popular està clar que no és la seua, gràcies a Déu; 
perquè mire, nosaltres ens vam gastar diners en llumetes, decoracions i altres, això 
és treballar amb previsió; no com vostés, lleva i posa i al fem; lleva i posa i al fem. o 
és que potser la decoració d’enguany dels balcons l’ha tornada a comprar el Sr. 
Vicent Roig? O és la que es va pagar ja aleshores i en previsió, són una altra que 
vosté l’ha desmuntada, les corones, i ha posat una corona ací, l’altra a l’Almàssera, 
l’altra a l’Olímpia, això és el que ha fet; però si aquest equip de govern no ho 
haguera tingut en previsió, esborrada i compte nou senyora, i enguany s’haguera 
hagut de gastar diners. No vam fer el pressupost, no senyora; no vam fer el 
pressupost, vam treballar amb el de vostés, desgraciadament; però no passa res, així 
vostés han donat mostres d’entrar i fer-lo, i tindre el pressupost tan lamentable i tan 
patètic que té aquest poble, i que està en el Tribunal Superior de Justícia com vosté 
bé sap. El pla d’equilibri no el vam fer, Sra. Morell, què em diu? Últimament en 
boca quatre Comissions d’Hisenda, vosté ha nomenat comissions que no sé si són 
les Comissions d’Hisenda que va convocar la regidora i que vosté son van assistir, 
possiblement siguen aqueixes. Vol que parlem dels vestits de l’arrancada de la 
festa? Vol que parlem d’aqueixos vestits? Fets per un familiar de. Vol que parlem de 
la persona que acompanyava per a organitzar, o acompanyar, o ajudar la cavalcada 
dels Reis 1.500 euros? Vol que parlem de la persona, i jo no m’ho he preparat com 
vostés, val? Vol que parlem de la persona que acompanyava també per preparar les 
festes, la fira i altres, per valor de 3.000 euros? I que políticament es relaciona amb 
el partit que acompanyava? Vol que parlem d’això, Sra. Morell? Doncs consulte-ho, 
perquè vostés són amics. Són amics abans i ara, de govern. I pel que fa referència al 
Sr. Canet, 2,6 milions, i dir-li en principi abans de començar per ahí, a mi no 
m’importen els altres ajuntaments, a mi m’importa el meu ajuntament; i m’importen 
els ciutadans d’Oliva. Si vosté per a justificar el que s’ha preparat ahí, la lliçoneta, 
se n’ha d’anar a un altre ajuntament, no; ho sent molt, jo em quede ací, perquè ací hi 
ha molt a averiguar; i vosté és sabedor; o com porta les graelles, Sr. Canet? Com 
porta les graelles d’Aigua Blanca? És que, valga’m Déu, jo no sé com vosté 
s’atreveix. Jo no sé com vosté s’atreveix. 2,6 milions. Sabedors li devíem 1.800.000 
euros. Doncs la veritat, jo vull creure que en aqueixes fotos que vostés han anat a 
fer-se a Fitur, el Sr. alcalde, la Sra. Imma Ibiza, espere que en aqueixes fotos, els 
somriures, i les palmadetes a l’esquena, que els tragueren al president Fabra, que a 
mi no m’importa, o es pensa que jo reme cap allà; jo reme cap ací. Jo reme cap ací. I 
amb això vull dir-li-ho. Estancament de contracte de subministrament elèctric? 
Quasi com sabem vostés de quina forma fan les coses; quasi com sabem. Però no es 
preocupe, li trauré això dels subministraments elèctrics, perquè li torne a repetir, jo 
ací no m’he preparat el discurset; estic contestant-li a vosté. El pla general 
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d’ordenació urbana sense fer res? Vosté segurament encara ha fet menys: Reunió 
amb la família Martí de Veses? Perdonen nosaltres ací vam treballar amb l’empastre 
que ens vam trobar i que ara després parlarem d’ell. Una gestió, Martí de Veses, del 
seu govern, PSOE-Bloc. Per què en fa esment, Sr. Canet, si va a rebotar-li en la 
cara? Per què en fa esment? O és que ací ara tot el que anem a pagar els ciutadans 
d’Oliva de Martí de Veses, la seua mala gestió, això jo havia d’haver fet reunions 
amb la família? Perdonen, no vaig arribar a temps, va arribar la sentència quan jo 
estava. I jo no vaig fer el que van fer vostés, Sr. Canet. Jo no vaig fer el que van fer 
vostés; d’acord? Vostés, en vindre la primera sentència no van recórrer, i van 
acceptar els 850.000 euros; els van acceptar vostés. Per això els temim ara damunt 
dels nostres caps, en les butxaques dels ciutadans que han d’eixir; d’acord? I quan 
aquesta alcaldessa va entrar, es va trobar que la família Martí de Veses se sentia 
perjudicada, i demanava tres milions d’euros. i per això, fent les coses com cal per a 
defensar els ciutadans, perquè l’empastre l’arrossegàvem de vostés, ho vam portar al 
Suprem; i ara vorem. I amb això que entren vostés. I vostés, que fan les coses tan 
ben fetes, usurpen competències que no els corresponen; i van, i sense demanar 
autorització a aquest plenari, que és qui té les competències, van i negocien amb la 
família Martí de Veses. I moltes més coses que després li diré. No subhasta les 
parcel·les; ho ha fet vosté? Per què no ho ha fet? Porta set mesos, que es pensa que 
porta dos dies? Porta set mesos, Sr. Canet. Per què no les subhasta vosté? Perquè 
vosté és ara qui ha de pagar. I gràcies a Déu ha de pagar irregularitats arrossegades 
dels seus governs anteriors. No redactar la depuradora: Mire Sr. Canet a mi vosté 
em fa una gràcia; parle vosté amb el tècnic que vulga, perquè si vosté amb aqueix 
pla que ha portat a la conselleria, abans no haguera anat aquest govern a parlar amb 
la conselleria, jo no sé el pla seu on l’haurien acceptat; quan governàvem vam anar; 
ja estava tot esclarit, Sr. Canet. Per tant, ja li dic. Ordres d’execució, 250 ordres 
d’execució quan va entrar; vol que li diga el regalat que tenia aquesta alcaldessa el 
dia que va entrar? Vol que li diga? Aqueix va ser el regal. Mire, Torró tenia un 
porquet amb unes monedes dins, que li les va deixar Orengo. Ací Chelo Escrivá 
quan va entrar, tenia la taula així, d’expedients; arribaven fins la lampada. D’ordres 
de demolició. Això és el que es va trobar la Sr. Chelo Escrivá, Sr. Canet. Per tant si 
pensara un poc abans de parlar, possiblement no diria. Mire, jo tenia un gran 
professor que deia que si pensaren el que ens contestaran, possiblement no faríem 
les preguntes. D’acord. Aplique’s el conte. Carrer tallat sant Jacint. Vosté, supose 
que haurà vist i l’hauran informat del que ens vam trobar i vam solventar. Sap 
quants mesos vam estar? Tretze mesos. Val? Vosté en porta ja set; a vorem quan en 
porte tretze el que ha fet. Ara ho vorem. Modificacions pressupostàries d’Aigua 
Blanca IV per pagar les quotes. Escolte, vosté és un gran sabedor d’Aigua Blanca 
IV. Un gran sabedor. Vosté, i el seu alcalde, és qui a Aigua Blanca IV els untava a 
paperets i informes per a tindre’ls del seu costat. Vosté és qui fa el full i el web 
d’Aigua Blanca IV. Tot el que està ahí resumit. Vosté millor que ningú coneix 
Aigua Blanca, Sr. Canet. Sembla mentida que vosté diga això, perquè vosté 
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governava amb el Partit Socialista, i això m’indigna; m’indigna perquè ahí estan els 
afectats d’Aigua Blanca, que supose que també estaran indignats amb vosté, i amb 
el que acaba de dir. Vosté ho coneixia, per què no va, ja que governava amb pacte 
de govern, per què no va agarrar i va fer això, vosté que governava? Vosté era el 
gran coneixedor. Chelo Escrivá quan entra és la gran desconeixedora. Per això jo no 
unte ningú amb paperets, ni en campanya vaig i els toque l’esqueneta; ni aprove a 
menys d’un mes de les eleccions, el dia 28 d’abril, li recorde el que aproven? Li ho 
recorde Sr. Canet? La famosa moció, que ara vostés busquen l’esperit de la moció. 
Això és indignant, això és vergonyós, això és burlesc. Val? I a mi, a Chelo Escrivá, 
com a portaveu del Partit Popular, ni m’indigna. No m’indigna, a mi a la meua 
persona; m’indigna pel que represente, i en aquest moment represente l’oposició. 
Som l’oposició i defense els ciutadans, cosa que vosté s’ha desdit de tot. Jo no sé 
com s’atreveix a dir modificacions pressupostàries de les quotes d’Aigua Blanca? Jo 
no sé com s’atreveix a fer esment d’Aigua Blanca IV. No ho entenc. De veritat que 
no ho entenc. Parla d’aniversaris, sopars, i acomiadaments. Això és molt fort. Ací 
encara ningú ha tingut la gallardia d’anar-se’n on toca. Encara no se n’ha anat ningú. 
I després també parlarem d’això. Ací insta aquest Partit Popular que tinguen la 
valentia, la gallardia d’anar a portar al lloc el que creguen que aquest partit ha fet 
malament; i les acusacions que dia rere dia bolquen contra aquest partit. D’acord? 
Per tant, atente’s un poc més abans de fer esment; atente’s un poc més. I no faça 
més esment d’Aigua Blanca, perquè pense que Aigua Blanca en la seua boca no deu 
tornar-la a col·locar més; mai més, Sr. Canet. I després tornarem sobre el tema.” 

 
� Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, respecte la llibertat d’expressió i l’exercici del càrrec. 

Cada regidor pot fer esment dels temes que vulga esmentar. Ja veig que les fotos 
amb el president de la Generalitat i amb el president de la Diputació a Fitur li han 
molestat prou. És una cosa de lleialtat institucional. Ho podrà entendre vosté, i 
aquest alcalde el que fa és traure tot el que pot, amb independència que siga el 
president de la Generalitat del color que siga, o el president de la Diputació, del 
color que siga.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “A mi sí que m’agradaria contestar una série de coses; la Sra. 

Escrivá ha parlat de pressupost patètic; ha qualificat de patètic el pressupost que 
aquesta regidora va fer. No ha vist ni tan sols la liquidació de l’exercici per saber 
com ha sigut de patètic el pressupost, Sra. Escrivá, podria esperar a la liquidació i 
allí podrà valorar-ho. Li sembla patètic els 50.000 euros del pla d’ocupació, li 
sembla patètic els 20.000 euros d’ajudes d’emergència de caràcter social, li sembla 
patètic les ajudes a Caritas que s’han incrementat un 12%, li sembla patètic 
l’increment en les partides de centres escolars, perquè no tenien prou ni per a 
finalitzar l’exercici en temes de llum i manteniment diaris, li sembla patètic la 
consignació de 20.000 euros per a fer obra a l’Hort de Palau per adaptar les 
dependències municipals, i fer el trasllat de l’Almàssera, quan estava fent les coses 
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sense tindre cap partida, i tot anava a administració general. Per a vostés 
possiblement siga patètic, per a mi ha sigut una necessitat, i crec que ha sigut una 
ferramenta molt important per a treballar; però els demane, per favor, que esperen a 
la liquidació; jo conec part de la liquidació, i ahí podran saber si ha sigut patètic, o 
no ha sigut patètic. Respecte als préstecs, o el que vostés es van torbar quan vostés 
van arribar, és que vostés no s’han trobat la crisi, Sra. Escrivá, portem des de 2008; i 
clar que aquesta administració ha tingut problemes, clar que sí, perquè portem molts 
anys; els tenen els ciutadans en sa casa, les administracions també tenim problemes 
de finançament; però no és per desbalafiar, i no és per un mal ús; ja li dic que hi 
havia quatre milions d’euros en l’acta d’arqueig, i m’agradaria que vostè valorara el 
2003, quan el Grup Socialista va arribar a l’Alcaldia; hi havia 400.000 euros, i 
quatre milions de factures per pagar; i no hi havia crisi, però vam tindre el que vam 
tindre per a poder donar la cara als proveïdors i pagar-los com vam poder. Respecte 
al que vosté diu dels 2,6 milions d’euros, m’agradaria, només per fer una matisació, 
és que vostés el deute l’han incrementat en 3,6 milions d’euros, perquè l’antic 
regidor d’Hisenda, no va demanar la pòlissa en l’exercici 2011, i va concertar un 
préstec ICO a un sis per cent. Aqueix milió d’euros sembla que ningú diu res, però 
aqueix milió d’euros també està ahí; un milió d’euros i 2,6 milions d’euros. És a dir, 
en un any de Partit Popular es va endeutar aquest ajuntament amb 3,6 milions 
d’euros, a través de dos préstecs ICO. Només era per fer-los la matisació. Respecte a 
això que vosté trau de vestits de familiars de i no diu res, en aquest plenari, en 
l’últim plenari li ho van dir ací, si té alguna cosa a dir, siga vosté la valenta, i tinga 
la gallardia que vosté diu de dir ací de què està parlant, i ens ho diu clarament per 
poder-nos defensar. Amb noms; que no passa res; ho vosté també té alguna cosa a 
amagar. Respecte a allò altre de les festetes, dels aniversaris, clar que aquest 
ajuntament haurà d’anar on ha d’anar, però quan siga el moment, aquest ajuntament 
ja denunciarà. I respecte al punt, que crec que és allò important, que és la 
desestimació de les al·legacions del Partit Popular, que les presenta, i l’aprovació 
definitiva de la taxa de clavegueram, torne a dir que és una mesura a què ens obliga 
el pla d’ajust que va aprovar el Partit Popular; li agrade, o no li agrade. I per 
finalitzar, i no vull fer-me pesada, respecte als ciutadans, d’enganyar o defensar, 
vosté vol donar-nos sempre lliçons; però jo no m’oblide de qui s’ha burlat dels 
ciutadans; vosté es va presentar amb el lema més treball i menys impostos, i li puc 
dir que el pla d’ajust són tot pujades de taxes i impostos; crec que hauria de ser 
vosté qui done explicacions als ciutadans.” 

 
� Sr. alcalde: “Els demane brevetat, i que tornem al punt de l’ordre del dia. Per 

favor.” 
 
� Sr. Canet Llidó: “Simplement per al·lusions, amb la major brevetat, intentaré, 

després de la breu intervenció que ens ha fet la Sra. Escrivá, sempre amb el to 
cordial que la caracteritza, i després d’encetar una série d’atacs personals, 
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pràcticament tota la corporació que estem ací. Només voldria centrar-me, o tornar a 
centrar-me, en un punt. Si he fet referència als altres ajuntament no era perquè me 
n’haja anat a cap altre lloc, continue ací; simplement era per intentar situar la 
situació d’Oliva en el context general que ens trobem, perquè si no, no anem a 
entendre Oliva sense entendre com està la situació en el nostre voltant; si la situació 
general de la nostra ciutat, de la nostra comarca, de la nostra comunitat autònoma, 
del nostre estat, és una situació de crisi, el que trobarem en el nostre ajuntament serà 
exactament això. I intentar disfressar les coses amb altres noms, i amb altres coses, 
sent totalment inconscient de la situació real en què ens trobem, com si això fora 
atribuïble a algun tipus de gestió concreta, que respon a unes sigles concretes, és 
voler enganyar-nos a nosaltres mateix, i als ciutadans i ciutadanes d’Oliva. I com 
vosté ho ha fet en moltes ocasions, simplement li faig aqueixa reflexió perquè 
intente deixar de fer-ho en el futur; perquè simplement demostra una inconsciència 
de la realitat que ens trobem al nostre voltant, d’una situació de crisi econòmica que 
evidentment afecta també el nostre ajuntament. I res més.” 

 
� Sr. alcalde: “Gràcies per la brevetat, Sr. Canet. Té la paraula, Sra. Escrivá, li 

demane, igual que al portaveu del Bloc-Compromís, brevetat; per favor.”  
 
� Sra. Escrivá Herraiz. “En primer lloc, mire, a mi no em molesten les fotos que 

vostés es puguen fer amb el meu president, perquè aqueix sí que és el meu president, 
perquè jo me les faig quan vull, perquè sóc de l’executiva regional, i vull dir-los que 
allí jo sí que reivindique, i sol·licite, i demane, el que se li deu a Oliva; per suposat 
que ho demane. Jo sempre ho dic, que qui la fa, que la pague; em fa igual del color 
que siga. I ho dic una i mil vegades, i on vaig demane el que és del meu poble. Pe 
tant, vosté pot fer una foto, vint, dues-centes, que a mi la veritat és que em porta 
sense cuidado. Ara li contestaria a la Sra. Morell, això que sembla patètic Caritas, 
patètic 50.000 euros de no sé què, 20.000 euros de no sé quina altra, la paraula 
patètic la utilitza vosté; a mi no em sembla patètic. A mi em sembla d’obligat 
compliment el fet que vostés donen 14.000 euros a Caritas; és la seua obligació; què 
és pensen? No és la seua obligació? A mi em sembla d’obligat compliment que es 
posen 50.000 euros per a un pla d’emergència per a contractar gent; el que els dic és 
que se’ls gasten per a això, no que enganyen i no se’ls gasten per a això. 20.000 
euros? Dependències municipals? De les escoles? A vore, jo li recorde, Sra. Morell, 
que si algú estava molt, molt en contra, molt en contra que els treballadors afectats 
per la lipoatròfia semicircular se n’anaren a un altre lloc, aqueix era el seu regidor 
que ara ja no està, el Sr. Sabater. A mi què està dient-me? Jo vaig fer les coses com 
considerava i com pensava que estaven ben fetes, per donar una solució a aqueixes 
persones, cosa que vosté ara s’ho agarra perquè està ahí, perquè han d’anar apanyant 
les coses, i per a traslladar-los; però li recorde, estava totalment en contra i en als 
escrits podem remetre’ns. Era el Sr. Sabater que volia que se n’anaren.” 
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Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, per favor, li demane que no òbriga noves vies de debat. 
Conteste les al·lusions i siga breu.” 
 
Sra. Escrivá Herraiz: “Estic contestant les al·lusions, Sr. alcalde. Per tant, a mi no em 
semblen patètiques aqueixes actuacions perquè crec que és d’obligat compliment que 
aquest ajuntament, i vostés són equip de govern, les facen, però que les facen ben fetes. 
De totes formes, podríem parlar ací de l’empresa Eduquin? Vol que parlem ací de 
l’empresa Eduquin? Sí? Parlem. Vol que parlem de l’empresa Red 21? Doncs podem 
parlar de l’empresa Red 21. Podem parlar. Alguna cosa molt grossa. Molt grossa. No es 
preocupen; tenim papers. El que passa és que aquest equip de govern es va dedicar a 
treballar, a traure tot el que es va trobar, que era molt. I ja m’agradaria, de veritat, dir 
que jo no sé si la Sra. interventora que diga per quina raó em va enganyar a mi, sent 
alcaldessa, dient-me que feia falta un pla d’ajust. Sra. interventora, de veritat. Jo 
pensava que això no podia fer-ho vosté; però me n’adone que to tel temps que vostè va 
estar treballant a sa casa, cap de setmana, però de veritat, i a més sé com es trobava 
vosté; aqueixa gran feinada de va fer, ara resulta que no l’havien d’haver feta; perquè 
quatre milions d’euros hi havia. Doncs vam ser molt tontes; o jo sola creient-me el que 
vosté em deia que havíem de fer el pla d’ajust, o les dos. Ara la veritat és que no ho tinc 
clar. M’he quedat a quadres amb la Intervenció. I préstec ICO, per suposat, per a pagar 
les seues irregularitats, per a préstecs que vostés havien fet que vencien i que no es 
podien fer, i es contemplaven. Per tant, jo tinc molta gallardia; no m’insulte, Sra. 
Morell. No insulte. Sr. Canet, inconsciència; vosté sap el que és una persona 
inconscient? Ho sap? Vosté pensa que jo en aquest moment estic inconscient? Per què 
utilitza aqueix qualificatiu? Per què l’utilitza. Mire’m, em veu inconscient?” 
 
� Sr. Canet Llidó: “He dit el que he dit i vosté ha oït”  
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “I ho sosté. Clar que sí. I agarra la paraula i el seu alcalde no 

li diu res, perquè vosté és del Bloc-Compromís. Si això ho haguera fet jo 
automàticament m’hauria tallat. D’acord? Així és. Així funciona. I respecte al 
decàleg, més treball i menys impostos. Mire, jo ja he dit en algun mitjà de 
comunicació, en alguna entrevista, que aqueix decàleg portava junt un estudi de com 
fer les coses; però està clar que vostés, l’única cos que feien quan governava aquest 
grup polític en minoria, era interferir-ho tot; perquè l’única cosa que feien era tindre 
sou; perquè no van voler regidories; perquè van estar tretze mesos a la sopa bova; 
sou sí, feina no. Feina cap; no tenien cap regidora; no en van voler cap, però els 
alliberaments sí que els van voler, Sra. Morell; vosté, i el seu grup, i el grup del 
Bloc, això sí que ho van voler. I el decàleg, li repetesc, anava acompanyat d’un 
estudi, d’un informe molt detallat, que si vostés hagueren volgut de veritat treballar 
per al poble, hagueren volgut de veritat treballar per al poble, ens haurien recolzat i 
hagueren pres les mesures com calia, en lloc que ho van tombar tot, així és com ho 
van tombar tot, i no passa res; sabíem la forma que tenen vostés de governar, i 
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sabíem que si no governàvem en majoria vostés era traveta, traveta, i traveta. Per 
tant, no estic inconscient, tinc gallardia, i vostés si la tingueren, a la millor totes 
aqueixes acusacions que de forma reiterada fan en aqueixos mitjans de comunicació 
que són la veu del quart poder, les haurien portades on tocava; aquest grup està 
desitjant-ho.” 

 
� Sr. alcalde: “Abans de donar-li la paraula a la Sra. Morell, i ja per acabar, perquè 

recordem que és la ponent d’aquest punt, sí que li demane per allò que a uns tallem i 
altres no, que repasse vosté totes les actes del plenari, li passem els enregistraments, 
té les actes, i comprove el minutatge, a vore si és vosté la persona que menys parla i 
a qui aquest alcalde no deixa parlar. Es portarà una sorpresa dels minuts i minuts 
que parla vosté i que aquest alcalde, per suposat, li dona la paraula. Entenem que 
vosté, com ara està en l’oposició, i no porta delegacions, no fa feina. Sr. Peiró, té 
vosté la paraula. Li demane per favor que siga breu, tot i que encara no ha 
intervingut, perquè estem ja a punt d’acabar.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Intentaré ser breu; i el temps que han usat les altres persones, 

intentaré posar un poc de trellat en aquest plenari, que falta fa. Dir simplement que 
estem en el punt on es tracta la desestimació de les al·legacions, i l’aprovació 
definitiva d’una ordenança fiscal, que aprova una pujada de la taxa del clavegueram; 
per si la gent no ho té clar; almenys els qui estem ací asseguts. Estem aprovant si 
considerem o no considerem una al·legació, i si modifiquem, a l’alça, una ordenança 
de clavegueram. Per tant, jo estava assegut i estava escoltant i pensava que estava en 
un altre lloc. El punt és aqueix. Dir que Projecte Oliva votarà en contra d’aquest 
punt. No perquè combreguem amb l’al·legació que fa la Sra. Chelo Escrivá, que ens 
sembla del tot desencertat el tema dels informes, sinó perquè en fer l’aprovació 
provisional ja vam dir que Projecte Oliva no votaria cap pujada en els impostos 
d’aquest ajuntament; que ha hagut molts anys que han estat paralitzat, i que ara en 
base a aqueix pla, diguem-ne, de viabilitat o econòmic, que Projecte Oliva es va 
abstindre, per tant no ens sentim responsables d’aqueix pla, nosaltres votarem en 
contra d’aquesta pujada. Simplement tindre clar que estem parlant del 0,0735, que 
és un coeficient que s’aplicarà al que és el consum d’aigua en els comptadors de les 
cases particulars. Això és el que la gent ha de saber, que quan li arribe el rebut al 
mes, als dos mesos, o als tres mesos, tindrà una pujada en el coeficient. Aqueixa 
pujada, Projecte Oliva està totalment en contra. Per tant, ja li diem que Projecte 
Oliva votarà en contra d’aquesta pujada de la taxa de clavegueram. Tot i que si les 
persones d’aquesta corporació volen seguir parlant d’altres temes, que continuen.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que amb un parell de punts més d’aquestos ens 

n’anem a les dotze de la nit. Bé, jo crec que els comentaris que s’han fet, 
efectivament ja s’ha dit que no corresponien al punt que estem parlant; però sí que 
després del que s’ha escoltat, s’ha escoltat molts improperis per part del Partit 
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Popular, i moltes coses sense sentit també; a la fi com sempre, el mateix estil, diu, 
deixa caure, a vore si cola, si hi ha coses rares, i tal, però que a l’hora de la veritat no 
és capaç de dir noms i cognoms d’aquelles persones que estan involucrades en totes 
aqueixes trames i coses que ella insinua. Per tant, la veritat és que una vegada més 
és el sistema que utilitza, i desvia l’atenció del que realment estem parlant, que és 
una altra cosa; estem parlant de la desestimació de les al·legacions pertinents. En 
aquest sentit hem de dir, que efectivament això ve donat pel pla d’ajust que va 
aprovar el Partit Popular, quan la Sra. Chelo Escrivá era alcaldessa. Una aprovació 
d’un pla d’ajust perquè venia de liquidar un pressupost de 2011 amb 2.800.000 
euros de dèficit, on ella, gran part de l’exercici l’havia administrat, i que per cert 
sembla que l’administrava molt a gust perquè no havia sigut capaç, com ja s’ha dit 
ací, de redactar i preparar el pressupost de 2012 durat els tretze mesos; per tant se 
sentia molt a gust administrant el pressupost de 2011. És evident que hi ha moltes 
coses que si haguérem d’estar ací parlant de totes les coses que s’han dit, podríem 
estar una hora més parlant sobre això; però no, no serà així. Per tant estem parlant 
d’un cinc per cent de pujada en total, que seran 6.000 euros en tot el municipi 
d’Oliva. Aqueixa pujada significarà al voltant de 6.000 euros. I no és que ens 
agraden, però estem obligats a complir un pla d’ajust que està aprovat, pel Partit 
Popular; en base al pla d’ajust es van donar uns diners, i en base a aqueix pla d’ajust 
hem d’anar complint tot els seus manaments; perquè estem obligats, i aqueixos 
diners els van donar precisament per això, pel pla d’ajust que es va aprovar, i no per 
altra cosa. Sobretot per la mala gestió que s’havia tingut i la liquidació del 
pressupost; però, efectivament, només dir una cosa, que jo no sé quina influència 
tindrà vosté en la conselleria, quan parlàvem del pla especial de la depuradora de 
Rabdells, per dues vegades, i durant sis mesos de pròrroga, li van demanar a vosté 
que fera un pla especial de protecció, i en les dues vegades va ser incapaç de 
redactar aqueix planejament, no sé si l’escoltaven, o no; però sí que és ben cert que 
per dues vegades li van demanar que fera i redactara aqueix pla especial que vosté 
no va ser capaç de fer. No vull entrar en més detalls i coses que s’han escoltat ací, 
perquè la veritat és que és més del mateix, i l’única cosa que es pretén és confondre, 
per part del Partit Popular, la ciutadania, intentar acreditar una credibilitat que ha 
perdut totalment; no solament pel decàleg famós sinó per altres qüestions, que ara 
no tinc per què repetir.”  

 
� Sr. alcalde: “Per acabar, li demane Sra. Morell que no òbriga noves línies de 

debat.” 
 
� Sra., Morell Gómez: “Per finalitzar, m’agradaria recordar, al Sr. Peiró i a tots els 

qui estan ací, que el Grup Socialista, en sotmetre a votació el pla d’ajust, va votar en 
contra; però desgraciadament, i malauradament, el ple d’ajust es va tirar endavant 
amb els únics vots del Partit Popular. Per tant, ara, en aquest moment, no hi ha 
opció, no podem dir no el votem, el tirem enrere, perquè no hi ha tornada cap arrere, 
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el Ministeri l’ha aprovat i és precís complir-lo. Respecte a la taxa de clavegueram, 
hem de recordar que el pla d’ajust no només són unes mesures úniques en un o dos 
anys, va al llarg de deu anys; la taxa de clavegueram no només augmenta en 2013 
un cinc per cent, sinó que en 2019 estem obligats a augmentar un altre cinc per cent, 
perquè el pla d’ajust ens condiciona al present, però al futur també. Respecte a la 
desestimació, que al cap i a la fi és el que hi ha ací, em reitere en el mateix, la 
proposta és la desestimació de l’al·legació que ha presentat el Partit Popular, perquè 
tota la documentació estava en regla, es va presentar en temps i forma; tot s’adequa 
a la legalitat i per tant no s’ha incomplit absolutament cap punt en base a la 
normativa i a la legislació. Si el Partit Popular va perdre l’estudi en podria haver 
demanat un altre, o perfectament anar, com ha anat sempre i mai se li ha prohibit 
donar-li cap document, faltava més, del Departament d’Intervenció, com de 
Tresoreria. Res més a afegir.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Salazar 
Cuadrado i del Sr. alcalde, David González Martínez (11 vots a favor: 5 del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, i 1 del Grup Gent d’Oliva), 
i en contra dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, 
Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascon Escrivá, 
Sr. Peiró Sanchis, i Sra. Pastor Bolo, (9 vots en contra: 7 del Grup Partit Popular i 2 del 
Grup Projecte Oliva), acorda: 
 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada contra la modificació de l’ordenança 
reguladora de la taxa de clavegueram per la Sra. Mª Consuelo Escrivà Herraiz, portaveu 
del Grup Municipal Popular d’aquest Ajuntament. 
 
Segon.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
prestació de serveis de clavegueram amb la redacció que a continuació s’arreplega: 
 

Article 7.- Quota tributària 
1. Amb caràcter general, la quota serà la quantitat resultant de multiplicar la base 

imposable definida en l’article anterior per la tarifa següent: 0,0735 euros/m3. 
2. No obstant, quan el fet imposable consistisca en l’activitat municipal, tècnica o 

administrativa, tendent a verificar si es donen les condicions necessàries per a 
autoritzar la connexió a la xarxa de clavegueram municipal, la quota serà tributària 
serà de 63 € per cada vivenda o local de l’immoble. 

 
Tercer.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà de la 
publicació de la modificació definitiva aprovada en el tauler d’anuncis d’este 
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 



Pàgina: 64 

Quart.- Notificar la desestimació a la interessada. 
 
Cinqué.- Facultar la Sra. tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per a subscriure els 
documents relacionats amb aquest assumpte. 
 
 
DOTZE. PROPOSTA DEL GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL D’OLIVA PER A 
SOL·LICITAR AL CONSORCI DE RESIDUS LA MODIFICACIÓ DE LA SEUA 
TAXA EN LA TARIFA PER ALS “CENTRES RESIDENCIALS”. 
 
Vista la Moció presentada pel Sr. SALVADOR FUSTER MESTRE, portaveu del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva, que és del següent tenor literal: 
 
“El Butlletí Oficial de la província de València, en el seu número 311 de data 31 de desembre 
de 2012, publica l’Edicte del Consorci de Residus, Àrea de Gestió 2, Zones X, XI i XII, sobre 
aprovació definitives de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de transferència, transport, 
valoració i eliminació de residus urbans i ecoparcs per a l’exercici de 2.013. 
 
La dita ordenança, per nova, no ha estat exempta de multitud d’al·legacions per part dels distints 
grups polítics representants en el consorci, tot això sumat al gran moviment social que s’ha 
generat en les distintes poblacions on serà aplicable, en imposar nous impostos o taxes en els 
temps de profunda crisi econòmica, causa, sense dubte, per la qual ha esdevingut que 18 
poblacions no la subscriguen. 
 
Com diem, és tan nova l’ordenança que, inclús havent-se presentat al·legacions a algunes de les 
seues parts dispositives en la seua fase d’estudi, ara, en haver-se notificat individualment als 
subjectes el seu pagament, s’ha pogut constatar que hi ha alguna situació imprevista en el seu 
moment i que, com a mínim, ens sembla prudent que s’estudie i s’arbitren fórmules per a 
corregir la dita situació. 
 
Concretament, en l’art. 9, es defineixen o designen els grups a exigir el pagament de la taxa. En 
el corresponent al Grup 5, es contemplen les “activitats sanitàries i assistencials, com a 
hospitals, clíniques, centres residencials i assistencials amb menjador”. S’entén que la norma es 
refereix a “residencials” com aquelles de caràcter comercial o empresarial, en les quals el 
resident sufraga o aporta el total del preu estipulat. Així mateix, s’entén com “assistencials” 
aquelles residències d’ancians o asils administrats per la congregació religiosa sense ànim de 
lucre de les Germanetes dels Ancians Desamparados “Teresa Jornet”, residències d’un marcat 
caràcter social en què els residents aporten la seua pensió, generalment mínima, i la resta fins a 
cobrir les despeses, a través de subvencions públiques. 
 
Per a unes i altres hauria d’estudiar-se un major índex corrector o forma d’aplicar la fórmula 
impositiva, ja que aquesta s’aplica directament al nombre de llits, quan, per exemple, en el grup 
4 ho és sobre habitacions (que a més s’estima en 3 ocupants). 
 
També s’ha constatat, que en l’ordenança publicada en 2011, la fórmula Pact per al grup 5 era: 
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PPV x IC, sent IC 0’6 x nombre de llits. En l’ordenança aprovada en 2012, la fórmula Pact per 
al grup 5 és: 0’785 x IC x PPV. En l’ordenança aprovada l’any 2011 aquestos índexs 
representaven una “rebaixa” del 40%. En l’aprovada en 2012, els índexs representen una 
“rebaixa” del 21’5% 
 
Respecte a residencials o assistencials, cabria distingir entre les mateixes reconeixent a aquestes 
últimes, algun tipus de bonificació, ja que en definitiva els usuaris de les assistencials ho són, en 
general, per no poder sufragar les comercials i com en aquestes no hi ha ànim de lucre, poden 
fer front a part de les despeses amb la pensió del resident la qual és, generalment, mínima.  
 
Les conclusions a què arribem és que, en una ordenança tan nova, que comprén un molt ampli 
espectre de subjectes de pagament, a la qual se li han presentat diverses al·legacions, que ha 
tingut –i té– una gran resposta ciutadana plena de polèmica, amb un altíssim nombre de 
consultes –totes elles negatives– per part de la ciutadania, amb 18 poblacions del seu àmbit 
d’aplicació que han votat en contra de la mateixa, ha de patir d’alguns aspectes no contemplats 
per ningú en el seu moment, ja que s’han posat de manifest en ser notificats individualment tots 
els subjectes passius obligats per l’ordenança, la imposició de l’impost i la quantificació del 
mateix.” 
 
Resultant, que la Comissió d’Hisenda i Béns municipals, en reunió celebrada el dia 24 
de gener del 2013, va emetre dictamen favorable i proposta d’acord de la moció del 
Grup Socialista Municipal d’Oliva per a sol·licitar al Consorci de Residus la 
modificació de la seua taxa en la tarifa per als Centres Residencials. 
 
Resultant, que obert el torn d’intervencions, es produeixen les que a continuació 
s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Aquesta moció, tots coneixem que ens han girat a tots els 

ciutadans el rebut en haver entrat en vigor el consorci per donar el servei de 
tractament i revalorització dels residus a partir de l’1 de juliol de 2012; i com no, al 
llarg d’aquest tems hem estat indagant, investigant i analitzant per vore com afecten 
a les diferents activitats de la nostra localitat. Ja ho va detectar aquest grup quan es 
volia aplicar una taxa que consideràvem massa abusiva als càmpings, ho vam 
tractar, vam lluitar per això, i a la fi vam aconseguir que s’aplicara un coeficient 
reductor als càmpings; ara ve una altra activitat en què hem trobat també, al nostre 
entendre, una taxa un poc abusiva que és en el cas de les residències. Les residències 
estan incloses en l’ordenança fiscal del consorci com a grup 5, i és veritat que a 
diferència dels hotels, els hotels paguen per habitació, el còmput per habitació són 
tres persones per habitació, i el cas de les residències paguen pel nombre de llits. 
L’ordenança de 2012, la reducció respecte d’una vivenda que tenia un llit era d’un 
40%, però l’ordenança de 2013, en modificar-la, cada llit paga un 21% menys que 
una vivenda. Considerem que en aquest aspecte, aquesta distribució és molt abusiva 
en les residències, amb caràcter general, i especialment en la residència coneguda 
per tots, l’asil d’Oliva, que no té caràcter de lucre, i per tant considerem que hauria 
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de tindre una bonificació, una reducció, pel marcat caràcter social que té. Per tant és 
el que hui portem ací, per vore si aconseguim el recolzament i la traslladem al 
consorci per tal que a la major brevetat possible faça una modificació de l’ordenança 
fiscal.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En principi, Projecte Oliva votarà a favor d’aquesta moció; ara 

bé, entenem que hi ha algunes matisacions que sí que voldríem fer. Matisacions que 
venen sobretot del que nosaltres considerem el destemps. Tots sabem que 
l’ordenança del consorci es va aprovar en novembre de 2012, i les ordenances tenen 
un termini d’al·legacions, de trenta dies, de forma que s’acabava en desembre; 
s’aprova el 31 de desembre de 2012 l’ordenança del consorci, on es marquen tots 
aquestos barems. Tots sabem, fins i tot els regidors que no tenen coneixements 
especials en lleis, que una vegada que l’ordenança és definitiva, no hi ha forma de 
canviar-la. Podem fer propostes per a 2014, per al 15, per al 26, el que vulguem, 
però la modificació jo entenc que serà molt difícil, llevat que anem al jutjat, al 
contenciós. Per tant, aquesta moció si bé té molt bones intencions, en fa la impressió 
que està fora de temps, i que tal vegada el Partit Socialista l’hauria d’haver 
plantejada en novembre, en el termini d’al·legacions; a més sí que considerem que 
tenim un representant en el consorci, que crec recordar que és el regidor del Grup 
del Partit Socialista; no sé si en aquell moment, en plantejar i votar l’ordenança 
quina va ser la postura del nostre representant, però jo pense que les mocions estan 
bé, són declaracions d’intencions, però que el moviment es reflecteix caminant; i tal 
vegada en lloc de demanar aquestes modificacions que tindran el seu efecte en 2014, 
potser hauria sigut millor quan ací en la corporació, i estava en les nostres mans, 
nosaltres podríem haver adaptat la nostra ordenança per suplir la pujada que 
l’ordenança del consorci anava a fer. En aquell moment Projecte Oliva va votar en 
contra de l’ordenança i es va quedar sol; no sé si algun altre partit, però la majoria 
de la corporació, el PSOE, el Bloc, el PP, tots van votar a favor d’aqueixa ordenança 
municipal que hauria pogut pal·liar en alguna mesura l’ampliació, o el fet que els 
veïns no tingueren un increment tan important enguany. Ja dic que nosaltres 
votarem aquesta moció, la recolzarem, pensem que és molt bona idea, però també 
pensem, i li demanem al representant que tenim en el consorci, les al·legacions en el 
seu moment, i també demanaria que es consensuaren almenys amb la resta de 
plenaris de quina serà l’actuació de cara al futur front al consorci de residus.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular també recolzarà la moció del Partit 

Socialista; i la veritat és que coincidim, la recolzem, i la votem, perquè reconeixem 
la tasca social i humanitària que realitza el col·lectiu a qui es pretén beneficiar. El 
que està claríssim és que està molt fora de lloc; és fora de moment, perquè s’hauria 
pogut presentar en temps i forma, les al·legacions, quan corresponia, per part de 
vostés mateix que tenen la representació en el consorci.” 
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� Sr. Salazar Cuadrado: “Efectivament, també va haver un altre partit que es va 
oposar a les taxes del consorci, i aqueix altre partit era Gent d’Oliva; per si no ho 
sabia el Sr. Peiró, imagine que sí. Però això, una cosa, no lleva l’altra. Tant de bo 
s’haguera presentat aquesta proposta abans per haver pogut incloure i haver-se 
modificat l’ordenança del consorci, perquè s’aplicara ja la rebaixa per als centres 
residencials; però evidentment no ha sigut així; bé, es proposa ara i s’haurà de votar, 
a favor, perquè estem tots dient que efectivament és interessant, encara que es critica 
el fet que no s’haja presentat abans; però evidentment s’ha presentat; i si no podem 
enguany, 2013, beneficiar-nos d’aquesta proposta d’acord que votarem ara, que siga 
en 2014, 2015 i anys posteriors. És una proposta que eliminarà una taxa que, amb el 
nostre criteri, és una taxa abusiva en uns centres que presten una qüestió social tan 
important, com són els centres residencials. I per tant pensem que és important que 
es beneficien, o almenys que no es vegen perjudicat per una taxa que com està 
gravaria notablement l’economia d’aquestos centres residencials. Per tant, no podem 
fer altra cosa que recolzar la proposta, perquè parlem d’una proposta que si enguany 
no, de cara als anys futurs sí que, en cas que la considere el consorci de residus, pot 
beneficiar notablement l’economia, o no vore tan perjudicada l’economia, 
d’aquestos centres residencials,” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Abans de començar a centrar-me en el punt m’agradaria 

esclarir una coseta que ací està malinterpretant-se i s’està dient el que no és veritat. 
el plenari d’Oliva no ha aprovat en cap moment, ací, l’ordenança fiscal del consorci. 
Això no és veritat. el que el Partit Popular va portar en aquell moment, és la 
modificació de l’ordenança municipal; és a dir, la separació, per llei, de l’ordenança 
fiscal en dues, recollida per un costat, i transport i tractament per un altre. No hem 
votat l’ordenança del consorci ací. No. M’agradaria recordar, respecte a l’ordenança 
fiscal, que va ser aquest grup en la Comissió d’Hisenda, quan el govern anterior va 
presentar la modificació de l’ordenança, el Partit Popular el que va fer és, per 
comoditat, o pel que siga, pel criteri que va decidir, incorporar els criteris de 
distribució que usa el consorci en l’ordenança fiscal municipal. És a dir, nosaltres 
usem un criteri de distribució que no és el que usa el consorci, i distribuïm en 
coeficients les nostres activitats d’acord amb l’estudi de l’ajuntament en aquells 
moment que considerava que anava a cadascuna de les activitats, com les vivendes, 
com el que siga; no és el mateix que el del consorci. Això va anar a votació a la 
comissió, si no m’equivoque, de novembre de 2011; va ser aquest grup qui va dir 
que no, que el consorci use els seus criteris, però l’Ajuntament d’Oliva continua 
mantenint els criteris que sempre ha mantingut, i la distribució que tenia 
originalment, i no acceptava els criteris del consorci, perquè no consideràvem 
justificats per a nosaltres aqueix increment i aqueixa distribució que feia el consorci; 
per tant va ser el Grup Socialista Municipal qui va plantejar la proposta, es van 
adherir, i a plenari va vindre la votació, la separació d’ordenances, no l’ordenança 
fiscal del consorci, que torne a dir aquest ajuntament no l’ha votada al si del plenari. 
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Respecte al punt que estem parlant, el cas de les al·legacions que es presenten a les 
ordenances, quan s’obri un període d’al·legacions, qualsevol ciutadà, qualsevol veí, 
qualsevol entitat política, força política, pot presentar al·legacions. No és exclusiu 
no de l’ajuntament, ni de les institucions; qualsevol persona pot fer-ho. Nosaltres ho 
presentem com a Grup Socialista, perquè quan un crea una taxa nova, una 
distribució que no té res a vore amb la que fa l’ajuntament, fer un seguiment de totes 
les activitats és un poc complicat, perquè la taxa és nova, la que aplica el consorci; 
què ha fet el Grup Socialista? Quan ho ha detectat, igual ho va fer amb el tema dels 
càmpings, també ho va manifestar així en el si de la Comissió d’Hisenda pertinent, 
el que fa és preparar o al·legacions o una moció, que no és només una declaració 
d’intencions, perquè darrere d’una moció hi ha molta feina per fer i ja estem fent-la. 
Per tant, crec que si algú detecta anomalies i no li agrada, tots som lliures per fer les 
al·legacions que vulguen; per tant, no és una cosa exclusiva ni de l’ajuntament, si no 
ho han fet és perquè no han considerat fer-ho. Només volia fer aclariment respecte 
això. I vull agrair, pel que veig, el recolzament que té aquesta moció, perquè de fet 
nosaltres ja hem visitat també l’asil, molta gent d’ací el coneix, jo no el coneixia, 
per la tasca encomiable que fan de cara a la nostra societat. Crec que tots junts 
podrem aconseguir-ho. Tocarem les portes que calga perquè no es quede en una 
mera declaració d’intencions.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres assistentes, acorda:  
 
Primer.- Instar al Ple de l’Ajuntament perquè present al·legació davant del Consorci de 
Residus, Àrea de Gestió 2, Zones X, XI i XII sobre el Grup 5 “centres residencials” de 
l’art. 9, en el sentit que, dins d’aquest apartat, estudie l’aplicació d’un major índex 
corrector o forma d’aplicar la fórmula impositiva, ja que aquesta s’aplica directament 
per nombre de llits quan podria fer-se sobre habitacions com en el grup 4 
 
Segon.- Estudiar una reformulació de la tarifa del grup 5 per a assimilar-lo al grup 4 pel 
que fa a l’IC, adequant, a més, el nombre fix de la fórmula, amb l’objecte que puga 
conservar-se el 40% de “rebaixa” de l’any 2011. 
 
Tercer.- També cabria distingir entre residencials i assistencials, reconeixent a aquestes 
últimes, algun tipus de bonificació, ja que en definitiva els usuaris de les assistencials 
ho són, en general, per no poder sufragar les comercials i com en estes no hi ha ànim de 
lucre, poden fer front a part de les despeses amb la pensió del resident la qual és, 
generalment, mínima. 
 
Quart.- Traslladar les presents al·legacions al Consorci de Residus, Àrea de Gestió 2, 
zones X, XI i XII perquè siguen estudiades i s’apliquen en l’exercici 2013 o en la 
pròxima revisió de l’ordenança fiscal reguladora. 
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TRETZE. PROPOSTA DEL GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL D’OLIVA PER 
A MANIFESTAR A LA GENERALITAT VALENCIANA EL REBUIG A 
L’APLICACIÓ DE LA TAXA DE DIPÒSIT ALS ABOCADORS. 
 
Vista la Moció presentada pel Sr. Salvador Fuster Mestre, portaveu del Grup Socialista 
Municipal d’Oliva, la qual és del següent tenor literal: 
 
“Atès que, el passat 1 de juliol va entrar en vigor el nou servei de transport i Tractament dels 
RSU a través del Consorci Pla Zonal de Residus, Àrea de Gestió 2, Zones X, XI, i XII. Que ha 
suposat un increment molt significatiu en els rebuts que paguem els ciutadans, en aquest 
concepte, respecte a la taxa Municipal, quan la gestió la feia directament el nostre Ajuntament. 
 
Atès que, en la situació econòmica actual els ciutadans estan patint l’efecte de l’augment 
d’impostos que progressivament, van ofegant i minvant la capacitat econòmica d’aquests. 
 
Atès que, el nostre Ajuntament ha defès, al si del Consorci, les al·legacions escaients per tal 
disminuir costos d’aquest servei, aconseguint que el preu de la tona de RSU passarà de 108 
euros/Tn a 101 euros/Tn. 
 
Atès que, el Consell de la Generalitat Valenciana ha creat un nou impost per a la eliminació de 
residus als abocadors, a través de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de 
Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat Valenciana. 
 
Atès que, aquesta nova taxa s’ha fet amb finalitats recaptatòries i suposarà un increment d’entre 
3 -5 euros la tona. 
 
Atès que, segons l’article 155 al punt 9.1 diu “Els substitut del contribuent haurà de repercutir 
íntegrament l’import de l’impost sobre el contribuent, quedant obligat a suportar-lo..." 
 
Atès que, la Comissió d’Hisenda i Bens Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
24 de gener de 2013, va emetre dictamen favorable i proposta d’acord de la Moció del 
Grup Socialista Municipal per a manifestar a la Generalitat Valenciana el rebuig a 
l’aplicació de la taxa de dipòsit als abocadors. 
 
Atès que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Aquesta és una moció molt simple, molt senzilla, i va 

respecte al que ha manifestat la Llei 10/2012, del 21 de desembre, de la Generalitat 
Valenciana, que ha creat un nou impost sobre les taxes dels abocadors. És a dir, per 
cada tona que s’aboque als abocadors, la Generalitat girarà o cobrarà una nova taxa. 
Aquesta taxa, i és el problema més gran que hem trobat, es girarà, l’increment, 
directament al contribuent; per tant nosaltres hem de manifestar el nostre desacord al 
respecte. Considerem que els ciutadans estan en una situació de forta crisi 
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econòmica, que patim des de l’any 2008, no cal insistir en les conseqüències i el que 
pateixen les persones. Considerem que l’entrada al consorci ja ha suposat un 
increment molt fort per a les famílies i les cases, i no entenem ara com la 
conselleria, pel mer fet recaptatori, també demana un sobreesforç als ciutadans. 
Considerem que no és el moment, que ja no podem assumir els ciutadans més 
impostos, i per tant el que demanem és el rebuig directe a l’increment, o la nova taxa 
d’abocadors.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular votarà a favor, pel mateix motiu que en la 

moció anterior. Però torne a repetir, no entenem com aquesta tasca no l’han feta 
vostés abans; perquè sembla que acabe d’aterrar tot, i tot siga nou. De totes formes, 
la recolzarem i no passa res, i ja està.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que Projecte Oliva s’adherirà a la moció; 

en portem hui al plenari nou mocions; no sé si afegir-ne alguna més nosaltres. Per 
suposat que respectem i recolzem aqueixa moció; però li puc dir, Sra. Morell, que la 
Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera d’Organització de la Generalitat Valenciana, en fa una garbera de pujades 
de taxes. Totes les que presente vosté, fetes per aquesta llei, nosaltres votarem les 
mocions a favor; perquè és el que diem, considerem que ni és el moment ara 
d’apretar les persones, ni és el moment que ho faça justament l’administració 
pública que ha estat navegant com Pere per sa casa. Per tant, totes les que vosté 
presente, li les recolzarem. Però ja li dic que s’ha quedat curta, no només això dels 
abocadors, que n’hi ha més. Està l’augment de taxes en les escoles de música, les 
taxes de la Junta Qualificadora; totes les que vulga; estan ací, està ple de pujades. 
Totes li les recolzarem. El que sí que demanem a la corporació és que el fet que 
tinguem nou, deu mocions en aquest plenari, que són declaracions d’intencions, em 
sembla que a la millor hauríem de mesurar-ho; ja sé que és legal i que cadascú pot 
fer el que vulga, però potser hauríem de parlar de temes, en aquest cas no, però en 
alguns casos molt concrets de la ciutat, i a la millor aquestes declaracions 
d’intencions deixar-les, o pressionar des d’on faça falta, perquè siguen efectives el 
més prompte.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que pujar encara més la taxa pel tema dels 

residus, per part del pla zonal de residus del consorci, la veritat és que em sembla 
abusiu. Si ja la taxa que hi ha em sembla abusiva, la imposada, la veritat és que 
aquesta encara augmentaria més la taxa i seria doblement abusiu. I a més això 
afectaria la butxaca de tots els ciutadans. No només un col·lectiu, o dos, o tres, sinó 
la butxaca de tots els ciutadans, perquè tots els ciutadans generem fem, des de les 
nostres cases tots en generem, i tots paguem, i a la fi això afectaria a tots. I és 
evident que no podem consentir que si ja estem castigats, els ciutadans estan 
castigats per una taxa, que la veritat és desmesurada com la que pretenen aplicar, per 
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poder abocar el fem on ells pretenen que l’aboquem, amb les condicions que ells 
pretenen, si ara a més amb aquesta taxa el que pretenen és incrementar-la, la veritat 
és que no podem estar callats, i hem de rebutjar-la de ple. I en aquest sentit, 
redundant en el ple, el millor lloc per rebutjar-la és el ple de l’ajuntament, on tots 
hem de fer, en defensa dels interessos dels conciutadans, i a la vista del descontent 
que hi ha, amb tota la raó del món; només faltaria que consentírem que s’aplicara 
una nova taxa que augmentaria el preu de la tona entre tres i cinc euros. La veritat és 
que em sembla molt desproporcionat i que els mateixos conciutadans, a la fi hàgem 
de pagar la mala gestió d’un govern que durant tants anys no ha sigut capaç de 
gestionar sense augmentar el deute de la forma tan brutal com ha augmentat el deute 
el Partit Popular en la Generalitat Valenciana. Per tant, el que no pot ser és que ara , 
d’una forma o altra, hagen de sucar-nos més les butxaques als ciutadans; ara en 
forma de taxa per abocar els residus, i després ja vorem en què mes. Per tant, no 
podem fer més que rebutjar de ple aquesta taxa que intenten imposar sobre l’altra 
taxa que ja ens han imposat a la força.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Només vull matisar dues cosetes; el Partit Popular m’acaba 

de dir que la podria haver presentada abans. Es va aprovar el 21 de desembre de 
2012, i la vam presentar, per registre d’entrada, a principis del mes de gener; és a 
dir, una diferència de quinze dies; no sé quina urgència més podíem fer, però fins 
que no s’aprovara no anàvem a presentar-la. Respecte al Sr. Peiró jo, és veritat que 
hi haurà lligats més increments de taxes, que en aquest moment coincidirem que no 
és el moment, però el Grup Socialista no és qui té la potestat, ni és l’únic que pot 
presentar mocions i al·legacions al respecte; si vosté les detecta, les pot presentar, 
que nosaltres li les recolzarem; no patesca.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
 
Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Oliva a la decisió presa per la 
Generalitat Valenciana d’aplicar aquesta taxa de dipòsit als abocadors. 
 
Segon.- Exigir a la Generalitat Valenciana la retirada immediata d’aquesta nova taxa 
d’abocadors regulada a l’article 155 de la llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Tercer.- Traslladar aquesta Moció al si del Consorci Pla Zonal de Residus, Àrea de 
Gestió 2, Zones X, XI, i XII per al seu debat i aprovació. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Generalitat Valenciana. 
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CATORZE. PROPOSADA ESMENADA DEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PARTIT POPULAR D’OLIVA PER A SOL·LICITAR LA FIRMA DE CONVENI 
ENTRE L’AJUNTAMENT I LES PARRÒQUIES DEL MUNICIPI. 
 
Vista la Moció presentada per la Sra. Mª Consuelo Escrivá Herráiz, portaveu del Grup 
Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament d’Oliva (València), la part expositiva de 
la qual és del següent tenor literal: 
 
“Atés que el patrimoni històric, artístic i documental de l’església continua sent part 
importantíssima del patrimoni cultural de la nació; per la qual cosa la posada de tal patrimoni al 
servei i gaudi de la societat sencera, la seua conservació i el seu increment, justifiquen la 
col·laboració d’església i estat. 
 
Atés que Oliva compta amb un patrimoni privatiu de gran interés cultural. 
 
Atés que aquest patrimoni enriqueix la cultura de la nostra ciutat i al mateix temps pot ser de 
gran interés turístic. 
 
Atés que Oliva compta amb una oficina d’atenció turística i dins de les rutes guiades, de forma 
reiterades són sol·licitades pels visitants rutes a les distintes parròquies per a conéixer la riquesa 
patrimonial amb què es compta. 
 
Atés que sempre les parròquies han reivindicat la importància que el patrimoni de tots els 
ciutadans ha de ser conservat i exposat per al gaudi de tots. 
 
Atés que per part d’aquest Ajuntament ja es va adquirir el compromís al juliol del 2006 que una 
vegada adquirides les tres cases adjacents a la façana del convent del Rebollet per a poder 
rehabilitar la paret de l’edifici i solucionar així els problemes d’humitats. 
 
Atés que el compromís adquirit l’any 2006 no s’ha dut a terme en estos 7 anys. 
 
Atés que el patrimoni de què disposa Oliva suposa una important atracció turística, amb els 
beneficis que suposa per a la ciutat a nivell econòmic, generació d’ocupació i 
desestacionalització del turisme.” 
 
Resultant, que la Comissió d’Hisenda, en reunió realitzada el dia 24 de gener del 2013, 
va emetre dictamen favorable esmenant la proposta inicial del Partit Popular d’Oliva, i 
elevant al Ple de l’Ajuntament diverses propostes d’acord.  
 
Resultant, que obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc, tal com ve la moció al ple, abans de passar a 

la moció, proposta esmenada del Grup Municipal del Partit Popular. Miren, esmenar 
una proposta, al Sr. secretari li ho vaig comentar, perquè sap que jo no vaig mai a 
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traïció, i li ho dic pel seu bé, i vaig anar al despatx a dir-li-ho; esmenar una proposta 
del Partit Popular en la comissió és lesionar el nostre dret a presentar propostes. No 
anem a consentir-ho, que vostés ho convertesquen en un mecanisme. No ho 
aconseguiran; ja tenen un contenciós de la moció anterior damunt la taula, per no 
permetre presentar la moció de l’Aigua Blanca en l’últim plenari. Hem anat a judici 
per defensar els nostres drets, els dels regidors del Partit Popular, i els dels 
propietaris d’Aigua Blanca, que tenen dret al fet que se’ls demanara primer perdó, i 
després a que se’ls solvente el greu problema que vostés els han causat. Sr. secretari, 
vosté hauria de saber que esmena és la proposta de modificació d’un dictamen. 
L’esmena es presenta després d’emetre un dictamen; el dictamen el fa la comissió 
informativa. Està clar que no pot vindre esmenada ja. I això li ho vaig advertir, tant 
a vosté com a la secretària de la comissió; en el seu despatx, dient-los que el crec 
que sí, a mi no em convenç. Quan un no sap les coses, les pregunta i les averigua. El 
que es pot fer en una comissió, si no estan d’acord amb el contingut de la proposta, 
és un vot particular. Vostés tornen a dur la proposta al ple, modificant en la 
comissió, una moció presentada per aquest partit. Per tant ja els dic que, li ho vaig 
advertir, Sr. secretari, i a la secretària també, que aquesta moció, tal com vostés 
pretenen portar-la és del tot il·legal. I no volem que entren vostés a convertir tot el 
que proposa el Partit Popular, oposició constructiva, en un mecanisme d’atac i 
d’encalçament. I pense que li ho he argumentat molt bé de per què no pot vindre 
esmenada.” 

 
Sr. alcalde: “Li donarem la paraula al Sr. secretari perquè ens faça l’aclariment.” 
 
� Sr. Secretari: “És cert que vosté m’ho va comentar l’altre dia en el despatx. També 

és cert que les propostes d’acord que conté el dictamen no són les mateixes que 
vostés van presentar. La moció, hi ha punts de la part dispositiva que coincideixen i 
hi ha altres que s’han modificat en el si de la comissió. Ara en el plenari hem et una 
cosa semblant; vosté ha presentat una esmena, s’ha votat l’esmena i s’ha incorporat. 
Supose que en el si de la comissió, perquè jo no estic present i no tinc l’acta davant 
en aqeust moment, simplement se m’han `passat les propostes d’acord, crec que 
s’haurà fet el mateix procediment. Vosté ho acaba de llegir, l’article 95 del 
ROFRJEL, diu que l’esmena és una proposta de modificació d’un dictamen. Ara, és 
cert que l’esmena s’hauria d’haver presentat, i supose que s’haurà presentat, en la 
comissió. Si és així, es vota i la majoria decideix si s’incorpora o si no. Exactament 
igual que hem fet abans, en el punt nové de l’ordre del dia. Això és el que entenc jo. 
Un altre detallet, per la paraula esmena que apareix en l’ordre del dia, esmenada en 
aquest cas; és precisament per això, perquè hem detectat que les propostes d’acord 
del dictamen no coincideixen amb les propostes inicials de la moció. Jo torne a 
repetir que no tinc l’acta davant; supose que s’haurà votat l’esmena en el si de la 
comissió, que jo això no puc saber-ho.” 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “Vosté mateix pense que ha dit el mateix que he dit jo. Si 
vosté com a secretari no sap un dictamen com va, a mi em sembla perfecte. Val? El 
que sí que ha de tindre clar és que una moció no pot vindre esmenada ja al ple de 
part de la comissió. Li ho he dit; i la Llei de bases de Règim Local garanteix 
presentar propostes al ple. Val? Per tant, ací s’esmena, i ahí l’única cosa que es pot 
fer és un vot. Sr. secretari, ho té clar? Jo ho pose molt en dubte, i li ho he dit. A mi 
em sembla perfecte, i jo l’esmena l’he feta ací. Val? I quan jo he argumentat que 
vosté ara ho acaba de retraure, sembla que no hi haja entés. El dia que el Sr. Salazar 
presenta la moció de l’ETT, i tots l’elevem de forma conjunta, aquesta portaveu el 
que diu és que les propostes, ja que estàvem allí i anava de forma conjunta, 
intentàrem modificar-les. Intentàrem modificar-les. Anava de forma conjunta. No 
hauríem vingut ací, en lloc d’una esmena, hauria vingut ja redactada cm cal, sense 
l’errata que portava. No és el mateix, ni semblant. Com que se’m va dir que no, que 
estava bé, i que l’esmenara, jo l’he esmenada. Però no és el mateix que el Bloc-
Compromís se’n va a la comissió, i l’esmena. I ací ja ve rectificada. Això no és 
igual, ni semblant. Això és una il·legalitat com un piano de gran. Una il·legalitat 
com un piano. Es pot fer, li ho he dit abans, el vot; el vot particular, però no 
esmenar-la o que ací vinga esmenada i rectificada. En quina mecànica i en quin 
mecanisme volen entrar vostés? En quina mecànica i en quin mecanisme? La moció 
ve tal qual. Pot vindre votada, li ho he dit, amb un vot particular en la comissió; però 
mai en la vida pot vindre aqueixa proposta a aquest plenari esmenada ja de fet; 
perquè això, li ho torne a repetir, vulnera els drets d’aquest partit; i no es pot 
esmenar en una comissió, s’esmena en el ple. I ve el dictamen com cal, amb el vot 
particular, i no amb l’esmena feta. Aleshores, què passa ací? Vol que mirem la 
diferència que hi ha entre la proposta, la moció que presenta el Partit Popular, i quan 
ja ve quan la porten ací esmenada? Què som nosaltres? Un pingo? No, per l’amor de 
Déu. No, per l’amor de Déu. I li torne a repetir, i esclarisca-ho bé, en una comissió 
no es pot esmenar i que al ple ja vinga esmenada. A mi em sembla perfecte que el 
Sr. Canet ara, o qui vulga del Bloc-Compromís que presenten l’esmena, la presenten 
ací i l’esmenen en el ple. Perfecte. Però ací es llig la proposta tal com el Partit 
Popular l’ha portada. I no pot vindre esmenada mai en la vida. El ciutadà ha de saber 
el que nosaltres preparem i portem. I això ho marca la Llei, no ho diu Chelo Escrivá. 
I si ara el Sr. Canet vol presentar aquesta esmena, com he fet jo abans, la presenta. I 
com va i resulta que en són catorze, que en són més que set, si l’esmena nosaltres no 
l’acceptem, i ells la tiren endavant, apareix en la moció, el resultat. Però en una 
comissió mai es pot esmenar, i una moció mai pot vindre esmenada al ple; mai.” 

 
 
� Sr. alcalde: “Alguna cosa més, Sra. Escrivá? Sr. Secretari està vosté segur del 

procediment? Doncs continuem amb el debat d’aquesta moció. Té la paraula Sr. 
Canet. Disculpe, Sr. Canet. Té la paraula Sra. Escrivá.” 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “És que jo pense que ací encara no s’ha començat a debatre 
la moció. I qui deu defensar-la és el Partit Popular. Per tant li diem que el Partit 
Popular eleva aquesta moció al ple, i l’eleva com a tal atesa la importància que li 
donem al patrimoni, i a la conservació i manteniment d’aquest patrimoni, i més que 
res està portant-se endavant una forma de voler desestacionalitzar el turisme, que el 
Partit Popular ja ho va vore d’una forma molt clara, quan vam tindre clar allò dels 
esdeveniments eqüestres. Per tant, i com que ací també tenim una oficina de 
Turisme, i dins de les rutes guiades la gent quan ve el que vol és conéixer aqueix 
patrimoni que contem, però les esglésies estan tancades. I a més, el patrimoni s’ha 
de conservar, restaurar i mantindre. I també he de dir-los que ja en l’any 2006, hi ha 
un compromís de comprar les cases adjacents del Convent del Rebollet. Costen 
170.000 euros, s’enderroquen, i es vol automàticament agarrar i restaurar aqueixa 
façana i eliminar els problemes d’humitat que té el Convent del Rebollet; però bé, 
aquest és el moment que set anys després això no s’ha portat endavant. Per tant, 
d’ahí la moció que presenta el Partit Popular. I d’ahí el fet de no acceptar que 
aquesta moció vinga esmenada, perquè les propostes d’acord són el compromís 
d’aquest ajuntament, un compromís ferm , d’un conveni amb les parròquies d’Oliva, 
perquè puguen ser visitades per al gaudi dels veïns i visitants. Aqueixa és la 
proposta d’acord del Partit Popular. Després, el compromís de l’Ajuntament d’Oliva 
d’aportar subvencions, tot dotant una partida econòmica en els pressupostos, 
començant ja pel de 2013, per a la conservació, manteniment i restauració anual del 
patrimoni, com ara l’adequació del mur exterior i interior de l’església del Rebollet, 
restauració d’imatges, etc. A aquest punt dos, és on vénen i m’esmenen la moció; 
per què? Perquè no sàpiga la gent el punt núm. dos de l’acord que pot portar el Partit 
Popular? Bé, vosté l’esmena i diu que l’Ajuntament d’Oliva, en funció de la 
disponibilitat pressupostària, es compromet a continuar aportant finançament per a 
la conservació, manteniment, i restauració del patrimoni històric, artístic i 
arquitectònic d’Oliva. A mi m’agradaria saber quina disposició pressupostària van a 
tindre vostés, si ja no van a adquirir el compromís, i ja van a tindre vostés; si ja no 
volen adquirir el compromís, i ja diuen que ja vorem; és com dir, callem la boca, 
callem-li la boca i ja vorem el que fem, perquè ja farem el que hàgem de fer. I 
continuar aportant finançament, a mi sí que m’agradaria. M’agradaria vore quin és 
el finançament que s’ha aportat; m’agradaria vore, que m’ho digueren. El tercer és 
el compromís per part de l’Ajuntament d’Oliva de buscar subvencions, tant 
d’empreses privades com d’altres administracions públiques per a la restauració i 
conservació del nostre patrimoni. En quart lloc, el compromís per part de les 
diferents parròquies de facilitar l’accés, per a complir amb l’horari de visites 
guiades, i fins i tot lliures. Mire, vosté també agarra i m’esmena la quarta; i va i posa 
instar a les diferents parròquies d’Oliva a facilitar l’accés als visitants, tot procurant 
coincidir amb l’horari de visites guiades programades, i fins i tot en altres trams 
horaris amb accés lliure. És que és molt curiós, perquè just vosté pense que hauria 
de saber que una administració pública no pot instar a les parròquies, que són ens 
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privats; per tant, no ho entenc. Què es pense que han d’estar al servei de l’oficina de 
Turisme, dels grups, i altres. No, perdona, han d’adquirir el compromís; vosté no pot 
instar. Vosté no mana del patrimoni privat, o de l’església com a ens privat. Per tant, 
aqueixes dues esmenes tenen un fonament molt clar; un fonament molt clar, no 
tindre voluntat que les coses es facen. Han canviat molt les coses, de quan el Bloc 
treballava pel patrimoni, i el que pretén ara. I ja en cinqué lloc, traslladar a les 
diferents parròquies de la localitat d’Oliva, a l’arquebisbat de València, -una qüestió 
d’ordre, Sr. alcalde, si vosté no-” 

 
� Sr. alcalde: “Pot continuar, Sra. Escrivá.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Si callen.”  
 
� Sr. alcalde: “Pot continuar, Sra. Escrivá.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Així com a les administracions que es considere oportú. Per 

tant, aquesta és les propostes d’acord de la moció que eleva el Partit Popular; no la 
moció que s’ha llegit que ve esmenada. Esmenada. Molt curiós.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Després d’aquest ambient de bel·ligerància, no sé si el que llegiré 

tindrà massa sentit. Bé, jo considere, i així ho considera el Grup Bloc-Compromís, 
que el Partit Popular ha presentat una moció molt interessant de recolzament al 
patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat. Una moció que a més proposa arribar a 
establir un conveni amb les diferents parròquies de la ciutat, per tal de poder mostrar 
el seu patrimoni com una part integrant del patrimoni de la ciutat, tot valorant el seu 
potencial turístic; certament, els temples de la nostra ciutat, ja siguen parroquials, o 
no, presenten una valuosa concentració de patrimoni ,digna de l’admiració dels 
olivers, i també dels visitants, tant al seu exterior com, sobretot, al seu interior. I 
amb això podríem recordar el museu parroquial que es troba a l’interior del temple 
de santa Maria. Per això fa temps que des de la regidoria de Turisme s’estan 
realitzant visites guiades, que puntualment han incorporat l’interior de les esglésies 
en el seu itinerari. Ara bé, la proposta que es presenta és un poc més ambiciosa, en 
el sentit de fer permanent i regular aquesta iniciativa, la qual cosa ens sembla molt 
oportú. Ara bé, també hem de dir que en ocasions anteriors ja s’ha parlat d’aquesta 
possibilitat i ha hagut alguns obstacles que caldrà superar en la mesura de les 
possibilitats per part d’aquesta administració. També ens sembla molt bé aquest 
recolzament al patrimoni arquitectònic, perquè com tots saben, la regidoria de 
Patrimoni d’aquest ajuntament, ha vingut fent un esforç al llarg de les diferents 
legislatures, constatable i considerable, en aquesta direcció, des de ja fa molts anys; 
ho demostren un gran nombre d’actuacions i iniciatives. Les jornades sobre 
patrimoni arquitectònic des de l’any 1995, fins al 2005, passant pel 2001, la 
recuperació de la casa dels Pascual, actual Museu Arqueològic, la recuperació de les 
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cases de Tamarit, 2 i 4, l’actual Museu Etnològic, la Casa de Gregori Maians, 
subseu a Oliva del Muvim, el forn romà, la torre del carrer de la Comare, part del 
palau dels Centelles, la casa natalícia de Gregori Maians, seu de l’exposició 
permanent actor Vicente Parra, l’antiga fonda del carrer Major, sala d’exposicions 
temporals, i també l’aula de gramàtica o de llatinitat, també sala d’exposicions 
temporals; com no la cripta de l’església de santa Maria, també una sala 
d’exposicions temporals que l’any 1998, amb motiu de l’exposició sobre els 
Centelles que es va realitzar en l’any 1999, organitzada per l’Associació Cultural 
Centelles-Riusech, l’Ajuntament d’Oliva i l’Arquebisbat de València signaven un 
conveni pel qual, entre altres contraprestacions per les parts, l’ajuntament emprenia 
les obres de rehabilitació i condicionament d’aqueix espai expositiu. Per tant, 
benvinguda siga la iniciativa de recolzar l’atenció i l’estima cap al patrimoni de la 
nostra ciutat, perquè encara queden molts reptes per davant. Queda la delicada 
intervenció al mur tapial de la façana oest de l’església del Rebollet, al qual ha fet 
referència, que és un mur tapial de finals del segle XVI, primeries del XVII, molt 
interessant; també la fortalesa renaixentista de santa Anna, una bona mostra de 
l’arquitectura militar valenciana, influenciada pels corrents innovadors de la Itàlia 
renaixentista de principis del XVI; l’ermita de sant Antoni, vestigi de l’antic convent 
franciscà, molt vinculat amb aqueix mur tapial al qual hem fet referència, i que 
presenta una interessant policromia externa, que ens recorda la del conjunt de 
cúpules de sant Roc; el transagrari la capella del Crist de sant Roc; les necessàries 
intervencions, i recorde allò de necessàries, a les xemeneies dels rajolars, que és una 
mostra de l’arquitectura industrial anteriors als anys 40, i que en alguns casos estan 
en una situació molt delicada; l’enginy del sucre que té en tramitació la seua 
consideració de Bé d’Interés Cultural, BIC, que està més que justificada; el palau, 
etc. En fi són moltes les necessitats, i des de la regidoria de Patrimoni ja s’està 
treballant per a posar en valor el nostre patrimoni, i actuar sobre aquells elements 
que presenten situacions més complicades i delicades; de fet, s’ha articulat una via 
de col·laboració amb la Universitat de València, per tal d’abordar alguns dels temes 
anteriorment esmentats, i promoure actuacions conjuntes en què es puguen implicar 
altres administracions que aporten el finançament necessari. Tot això, a banda 
d’haver encetat les gestions per a completar el catàleg de Béns i Espais Protegits de 
la nostra ciutat, un instrument d’extrema importància pel que fa a la conservació del 
patrimoni d’una ciutat, com tots sabem. El Grup Bloc-Compromís únicament va 
presentar unes xicotetes esmenes, no entraré en la qüestió de si era o no el moment, 
però sí recolzar el sentit d’aqueixes esmenes, que en qualsevol cas hauríem aportat 
en aquest moment, perquè estem totalment convençuts d’elles, per tal de corregir 
alguns errors que presentava la redacció inicial de la moció, però sense alterar el seu 
sentit, que ens sembla, repetesc, molt oportú. Les esmenes no canviaven res de la 
part expositiva, llevat de demanar que es corregiren algunes faltes d’ortografia que 
presentava, simplement. Canviaven lleument dos punts que no procedien perquè 
pressuposaven que l’Ajuntament d’Oliva prenia decisions per terceres persones, o 
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per altres administracions, en aquest cas, les parròquies de la ciutat, ja que un dels 
punts incloïa que les parròquies de la ciutat adquirien el compromís per part de les 
diferents parròquies de facilitar l’accés per complir amb l’horari de les visites 
guiades, i fins i tot lliures. Hem posat el fet d’instar perquè és l’acció que nosaltres 
podem fer; no podem dir-los als altres que assumesquen un compromís prenent 
nosaltres la decisió en la nostra proposta d’acord. I finalment, un xicotet retoc del 
punt segon, per tal de no entrar en contradicció amb el pla d’ajust, que com ja hem 
fet referència al llarg del plenari de hui, va aprovar aquest ajuntament recentment.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “La veritat és que després de la primera intervenció de la Sra. 

Escrivá els assegure que m’he pensat d’intervindre en aquest punt; quasi com el Sr. 
secretari ha deixat clar que el procediment és correcte; el mateix cas que el punt 
nové, que feia referència a la moció de les ETT, on el Partit Popular ha presentat una 
esmena i que ha estat acceptada per unanimitat. Nosaltres pensem que, precisament 
el patrimoni històric i artístic que té aquest ajuntament, i a més aquest ajuntament 
també ha sigut dels qui més han fet dins de les seues possibilitats en les últimes 
dècades. Ens sembla perfecte que el nostre ajuntament continue en la defensa del 
nostre patrimoni, i de la cultura en general, i per això, totes les propostes que 
vinguen en aqueix sentit les recolzarem, com ho vam fer en el seu dia amb totes les 
subvencions que han vingut en els últims anys des de la Diputació Provincial de 
València recolzant el patrimoni de la nostra ciutat. Ara es planteja iniciar una série 
de compromisos per part del consistori del fet que les nostres parròquies puguen 
disposar del recolzament de la seua administració, que a nosaltres, repetesc, ens 
sembla bé, tot i que s’haurà de delimitar quines són les funcions de l’ajuntament, i 
quines són els funcions de les parròquies, com per exemple a l’hora d’establir, com 
s’ha comentat, visites guiades i programades, i els seus horaris. De qualsevol forma, 
nosaltres entenem que aquesta moció, el que fa és complementar l’acció municipal 
juntament amb el treball de les diferents parròquies de la nostra ciutat, mitjançant un 
futur conveni.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Evidentment tots estem a favor, efectivament, de 

conservar i posar en valor el patrimoni artístic i monumental de la nostra ciutat; però 
ací estem parlant a més del patrimoni històric, artístic, i documental, a banda del 
monumental, de les esglésies bàsicament, i evidentment que estem a favor de 
conservar, perquè efectivament és un atractiu, no només turístic, sinó també una 
referència història de la nostra ciutat; i en aquest sentit, la veritat, no podem fer altra 
cosa que recolzar totes les iniciatives que vagen a favor de conservar aquest 
patrimoni. Però efectivament, de la forma que s’havia proposat per part del Partit 
Popular, era agarrar ara l’ajuntament un compromís, en aquest moment de crisi, en 
aquest moment que estem patint; perquè si no estiguérem en aquest moment de crisi, 
a la millor es podria agarrar i val; però agarrar ara el compromís, en aquest moment 
de crisi, de destinar uns diners de l’ajuntament, que no té, per poder restaurar tot 
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aqueix patrimoni eclesiàstic. Jo crec que en aquest moment, aqueixos diners que no 
té l’ajuntament, en cas de tindre’ls seria més interessant dedicar-los a l’acció social, 
ajudar les persones que estan tan necessitades i que pateixen unes conseqüències tan 
nefastes a conseqüència d’aquesta crisi. Per tant, pensem que això seria més encertat 
en cas de destinar uns diners que ara no té l’ajuntament per a algun menester, crec 
que seria de molt més profit, torne a repetir en aquest moment, destinar-los a l’acció 
social que no a restaurar el patrimoni eclesiàstic en aquest moment; per a això ja 
està la Diputació, i fins i tot la Generalitat, que hauria de ser un poc més esplèndida 
al respecte, i intentar destinar diners ací, a la nostra ciutat, per a restaurar tot aqueix 
patrimoni; i efectivament, jo en una cosa està clara, la mateixa Chelo Escrivá, la 
portaveu del Partit Popular, diu que no pot l’ajuntament instar a les parròquies 
d’Oliva per facilitar l’accés per ser ens privats; pot ser que siga, però sí que podem 
destinar diners a ens privats, per a restaurar un patrimoni? Uns diners que no tenim a 
hores d’ara. I que és privat com vosté ha dit?” 

 
� Sr. alcalde: “Per favor, demane silenci al públic.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que s’han de marcar prioritats; i en aquest moment, 

si hi ha alguna prioritat són les persones, són les famílies d’Oliva, que estan patint 
les conseqüències, com les famílies de la resta de l’estat espanyol, que pateix unes 
conseqüències més que nefastes a conseqüència de la crisi; i ja vindran altres 
moments de bonança econòmica, on puguem disposar de diners per a invertir-los en 
aqueix patrimoni, si cal invertir-los. Aqueixa és la idea del partit Gent d’Oliva, i per 
això en aquest moment s’han presentat unes propostes d’acord que són clares, que 
recolzant tot el compromís de poder portar i cap, i posar en valor el patrimoni 
eclesiàstic, i altres, el patrimoni oliver, també és evident que no podem agarrar un 
compromís que segurament no podrem complir, com és destinar uns diners de les 
arques municipals per a restaurar tot aqueix patrimoni eclesiàstic. I no em repetiré 
més, i ja he dit on prioritzaria aquest regidor que les parla en cas de tindre aqueixos 
diners.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Està claríssim amb les seues intervencions; és una 

declaració de no voluntats, de voler quedar bé, però no fer res. Està molt clar. I jo no 
sé el Sr. Fuster per què no hauria d’intervindre; ja no sabia si intervindre o no. És 
que ací encara sembla que no se n’hagen adonat, esmenar en la comissió no és 
esmenar en el ple; és molt diferent. I després, està clar que instar és instar, i el 
compromís és un altre, perquè el compromís va per les dues parts; en canvi, quan tu 
instes i ja marques el fet de facilitar l’accés als visitants, procurant coincidir amb 
l’horari de visites guiades, programades i fins i tot en altres trams horaris amb accés 
lliure, ahí ja no pot haver un compromís, ahí ja està dient-li el que ha de fer, i no li 
ho pots dir. I a mi em sembla que en tots els pressupostos hi ha partides per a totes 
les coses, i encara que la rumurologia diu que si és de l’església que s’ho pague 
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l’església, doncs a mi em sembla perfecte, no entrem a les esglésies qui no vulga 
entrar, i respectem. De totes formes, jo ja els dic el que hi ha, si no estan d’acord i 
volen votar-la en contra, a mi la veritat és que m’és indiferent; és el que jo sent, és la 
feina del Partit Popular de portar-la endavant; i a banda d’ahí, la intervenció del Sr. 
Canet, Sr. Canet vosté ho ha fet perfecte, ens ha fet una passejada per Oliva i tot el 
seu patrimoni, jo sóc de ciències, no m’examine; ho ha fet perfecte, però no sé si 
venia a conte de tot l’aldarull de la moció.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres assistents, acorda: 
 
Primer.- Compromís de l’Ajuntament d’Oliva d’iniciar la negociació per a firmar un 
conveni amb les distintes parròquies d’Oliva perquè puguen ser visitats els seus espais, 
per al gaudi de veïns i visitants. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Oliva, en funció de la disposició pressupostària, és compromet 
a continuar aportant finançament per a la conservació, manteniment i restauració del 
patrimoni històric, artístic i arquitectònic d’Oliva. 
 
Tercer.- Compromís per part de l’Ajuntament d’Oliva de buscar subvencions tant 
d’empreses privades com d’altres administracions públiques per a la restauració i 
conservació del nostre patrimoni. 
 
Quart.- Instar a les diferents parròquies d’Oliva a facilitar l’accés als visitants, 
procurant coincidir amb l’horari de visites guiades programades i inclús en altres trams 
horaris amb accés lliure. 
 
Cinqué.- Traslladar a les distintes parròquies de la localitat d’Oliva, a l’Arquebisbat de 
València, així com a les administracions que es considere oportú. 
 
En aquest moment, sent les 22.20 h, el Sr. alcalde concedeix un recés de 5 minuts en la 
sessió plenària. 
 
Passats els cinc minut es reprén la sessió en el mateix punt en què havia quedat. 
 
 
QUINZE. AL·LEGACIONS AL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Municipal Informativa de 
Governació, en reunió extraordinària que va tindre lloc el 29 de gener de 2013, el qual 
conté la proposta formulada per l’Alcaldia a conseqüència de la presentació 
d’al·legacions i observacions fetes pels grups municipals Partit Popular i Projecte Oliva 
al Reglament Orgànic Municipal. 
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Vist aquest dictamen el qual transcriu l’informe emés al respecte pel secretari 
accidental, de data 18 de gener de 2013. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents: 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva estem satisfets, perquè se’ns ha acceptat el 

noranta per cent de les al·legacions, sobretot amb la introducció del títol X en el 
reglament; i que s’accepte, amb alguna xicoteta matisació introduïda per l’Alcaldia, 
considerem que és molt important. Aquest títol i la seua inclusió és de suma 
importància per a Projecte Oliva, ja que la nostra proposta, i així s’ha tingut en 
compte en la part substancial, és que el títol X que s’introdueix tracte tot allò relatiu 
a la informació i participació ciutadana que no es contemplava abans. Aquest títol 
desenvolupa, base de la nostra proposta, el dret a la informació dels veïns d’Oliva, i 
les vies de participació de veïns i associacions d’Oliva en el funcionament d’aquest 
ajuntament; participació de veïns i participació d’associacions, introduint la creació 
d’una comissió especial de suggeriments i reclamacions; ens fa igual si es planteja 
en una article o en un altre, o en un títol a banda com planteja l’Alcaldia, però que es 
tinga en compte que la creació es faça el més prompte possible. S’ha tingut en 
compte la nostra proposta de crear l’oficina d’informació i atenció al ciutadà, i això 
ho agraïm també a la proposta del dictamen, amb les matisacions que realitza 
l’Alcaldia, i que manifesten que es posaran en funcionament quan es puga, ja que 
requereix d’una reestructuració organitzativa i administrativa, i a data de hui sembla 
que no està; ens sembla bé, tot i que la nostra intenció és que es pose en 
funcionament com més prompte millor. S’ha tingut en compte la inclusió del capítol 
II, de l’article 17, relatiu a la regulació de les associacions i el registre municipal 
d’associacions. I per últim, el fet que es desestime la nostra al·legació que els 
demanava que existira una data i un termini concret per a la creació de la comissió 
especial de suggeriments i reclamacions, en les disposicions final, no compartim la 
desestimació, però no és essencial per a nosaltres. Diem el mateix que es cree com 
més prompte millor. Per tant, Projecte Oliva votarà sí a l’aprovació definitiva 
d’aquest reglament.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Una vegada més, a vostés no els importa lesionar els drets a 

la participació; està clar. A més, desestimant les al·legacions que fan referència a la 
intervenció, es lesionen els drets, en primer lloc igualant tots els assumptes com si 
foren tots d’igual importància; de burla; davant aquest argument, la intervenció que 
va fer el Sr. González en la Comissió de Governació, on diu que l’article 68.6 diu 
que la Junta de Portaveus determinarà el temps que s’apliquen en punts que 
considere; Junta de Portaveus, li preguntaria jo. Quina Junta de Portaveus, Sr. 
González? Si vosté en set mesos només ha convocat al Partit Popular a una Junta de 
Portaveus. Bé, a una no, a mitja; perquè després de tractar el punt que vosté volia, li 
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va dir a aquesta portaveu, vosté no, un portaveu d’un grup del quatripartit, que se 
n’anara perquè anaven a continuar els quatre; per tant, de burla total si la Junta de 
Portaveus que vosté es munta va a dir quins són els punts on són més importants per 
allargar-ho. Aquest grup polític ja va anunciar en la comissió que posaria un recurs 
contra l’aprovació del reglament. Sols estan mirant, i no és la primera vegada que 
els ho dic, que ara governen i es fan un reglament a la mida; el Partit Popular mira la 
participació política de tots, perquè aquest reglament no serà només d’aplicació 
mentre governen vostés.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres ja ens vam manifestar quan va passar pel plenari la 

seua aprovació inicial, i volem repetir que aquest ajuntament necessita d’un 
reglament que regule l’organització, funcionament i atribucions dels òrgans de 
govern municipal. Aquest instrument que hui ve a plenari, regula el funcionament 
en molts àmbits de la nostra administració. A més és un document extens; jo el 
qualificaria de ben treballat, on els diferents grups polítics que així ho han 
considerat oportú, han aportat els seus suggeriments; i s’ha de manifestar que moltes 
d’aquestes qüestions que recull el reglament ja es posen en pràctica en aquest 
ajuntament, i que ara estaran regularitzades, com es pretén amb aquest Reglament 
Orgànic Municipal. Entre altres coses que s’han comentat i ha dit el Sr. secretari, i 
per no tornar-les a repetir i fer extensa aquesta intervenció, ací es dóna la mateixa 
oportunitat per a tots, i tots disposarem del mateix temps a l’hora de poder 
expressar-nos, de poder fer valdre les nostres opinions, i els diferents punts de vista 
de cadascú. És un document, torne a repetir, del qual ja disposen molts ajuntaments, 
i que el seu funcionament garanteix l’oportunitat de tots per igual.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “En el seu moment, en el plenari que es va aprovar el 

reglament ja vam manifestar la satisfacció per aquest document. És evident que 
parlem d’un document marc que vindrà a regular el funcionament de l’ajuntament 
en la seua part interna, en els seus òrgans de govern, i el funcionament intern de 
l’ajuntament. Moltes de les propostes ja estan regulades per llei, el mateix 
ROFRJEL ja les regula, però amb i això hem ordenat un document que serà més 
fàcil consultar i sobretot aplicar tot l’ordenament jurídic que hi ha al respecte. És 
evident que és un reglament que dóna l’oportunitat a tots per igual, a tots per igual, 
no a uns més que altres, per poder debatre, consensuar, o proposar qualsevol 
qüestió, en els plenaris i fora d’ells. Per tant estem parlant d’un document que lluny 
de discriminar absolutament ningú vindrà a fer més fàcil i més coherent el 
funcionament d’aquest ajuntament; és un reglament que s’hauria d’haver aprovat 
abans, perquè com ja s’ha dit ací són molts ajuntaments, i sobretot ajuntaments de 
l’entitat d’Oliva, que ja el tenen des de fa molts anys, i per tant en aqueix aspecte 
nosaltres anem en retard. No pot assustar absolutament a ningú un reglament, que 
com he dit dóna participació a tots per igual, i per tant estem parlant d’un document 
totalment democràtic, molt ampli, que moltes qüestions ja estan regulades per llei, i 
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per tant no pot assustar a cap demòcrata que es pree; pot ser que algú que no es pree 
així, sí que s’assuste d’avant d’aquest reglament.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Aquest document que arriba ara per a la seua aprovació 

definitiva, a banda de ser un instrument per al treball, per al nostre treball quotidià, 
com ja han incidit tots els portaveus, crec que arriba gràcies a dues coses 
principalment; una és gràcies al treball, perquè s’ha fet un treball important a l’hora 
de redactar, millorar, esmenar, i aportar els suggeriments necessaris, aquest 
document; això és evident, gràcies al treball; però també arriba ací gràcies a una 
altra cosa que és la capacitat de generar consensos, la capacitat de fer que diferents 
partits s’aunen en una única voluntat per tirar endavant un document que regularà la 
vida política, principalment, de la corporació, al llarg del futur. Si només haguera 
hagut treball, i no capacitat de generar consensos, aquest document no hauria arribat 
a la taula. Un document que recorde que va començar a parlar-se d’ell, que s’estava 
elaborant, i de la seua necessitat, en octubre de 2011. Finalment, simplement dir que 
hem d’intentar fugir de valorar tota la possible casuística que al voltant d’un 
document que intenta regular la vida orgànica d’una entitat, intentar atendre tota la 
casuística perquè quede reflectida. Un document no ha de ser un document estàtic, 
sinó que ha de ser un document dinàmic, que l’experiència del dia a dia vaja 
enriquint-lo i vaja aportant-li aqueixa experiència les noves necessitat que la vida, 
en el seu desenllaç, va aportant-li. Per tant, tot document és susceptible de ser 
millorat. Aquest és un bon document, i en la mesura que calga i que siga necessari, 
anirem millorant-lo amb treball i amb consens.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Dues coses. Una, que quan pose en pràctica el seu 

reglament tinga molt en compte l’ordre de donar la paraula. I en l’altra, Sr. Canet, 
això va referit a alguna cosa que vosté ha dit, la capacitat de generar consens Sr. 
Canet; el consens ve mogut única i exclusivament per allò que els uneix, i el que els 
uneix és el repartiment de sous que tenen tots.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Parlem de sous. El repartiment de sous que té aquest 

quatripartit que vosté diu, és el mateix que vostés tenien amb set regidors. Els 
mateixos sous. Els mateixos. No n’hi ha més. I per cert, vostés també estan cobrant 
sous. Sí. De cinc-cents euros al mes cadascú. A banda les subvencions que els donen 
com a partit, també les cobren. Però les cobren no per facilitar absolutament res, 
sinó per a entrebancar la gestió municipal; i això és el més trist. O siga que són uns 
diners que vostés estan cobrant, i parlem de 3.500 euros al mes, precisament no per 
a facilitar sinó per a entrebancar; per tant no porten cap delegació, i l’única finalitat 
que tenen vostés és entrebancar, no ajudar, no col·laborar, com sí que ens vam oferir 
quan vostés governaven; i vosté es va negar. I no mire amb aqueixos ulls com si no 
sabera de què va; sí. Nosaltres ens vam oferir a col·laborar, a portar delegacions, i 
vosté ens les va negar, i a més ens va criticar que no representàvem absolutament a 
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ningú. Això és el consens que vosté pregona? El consens que vosté no ha sabut 
assolir absolutament mai, i que tan s’ompli la boca parlant de consens. Valdria més 
que pensara les coses abans de dir-les, perquè les diu sense pensar. I això que no 
cobren no ho diga més, per favor. Estan cobrant, i a més per entrebancar i no per 
portar cap delegació. Així que ja està bé, i diguem les coses com són.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Ja per finalitzar, mateixos sous i mateixa Seguretat de 

catorze que de set? És una qüestió que llance. I després jo no sé si li correspon a la 
Sra. interventora o a la Sra. tresorera, però demà li ho diré perquè a aquesta regidora 
els cinc-cents euros al mes dels quals vosté parla, la veritat és que no els he vist 
encara.” 

 
� Sr. alcalde: “Tornant al punt, i per tancar. Jo sí que he de mostrar com a alcalde la 

meua satisfacció per l’aprovació definitiva d’aquest Reglament Orgànic Municipal. 
He d’agrair, especialment, les aportacions de tots els regidors; tots els grups polítics 
en definitiva. Alguns van preferir fer-les en la proposta inicial, altres a més de la 
proposta inicial van presentar esmenes; especialment interessant em semblen les 
esmenes presentades per Projecte Oliva, sobretot pel capítol d’informació i 
participació ciutadana. Però insistesc, és un treball conjunt i és un treball 
consensuat, mal que alguns els pese allò del consens. Alguns entenen el consens, 
com vosté Sra. Escrivá, que si no li fem cas ja no h ha consens; no, el consens és 
una altra cosa diferent. Mire, jo no em burle absolutament de ningú; crec que vosté 
dóna bona mostra ací, plenari rere plenari, punt rere punt, de burlar-se de la resta de 
companys de corporació, i en definitiva de burlar-se de tota la ciutadania. Vosté 
s’autovictimitza molt; això ho fa bé. Però és que el mateix que va a tindre vosté, que 
no és l’única a qui han votat, ni és l’única regidora que hi ha ací, el mateix temps 
que tindrà vosté, tindran la resta de companys de corporació per fer les seues 
intervencions. I ja li dic, Junta de Portaveus, després d’aquest ROM, òbviament 
cada Ple, abans de cada Ple haurà d’haver una Junta de Portaveus perquè els 
mateixos portaveus determinen quins són aquells punts d’especial interés, i quins 
són aquells punts on el temps s’ampliarà. Sembla que el ROM d’Oliva l’única cosa 
que comporte, segurament és l’única cosa que li interessa a vosté, és la limitació de 
temps; però som cinc grups polítics, més l’Alcaldia, i per tant ha d’haver una 
organització; i crec que amb cinc minuts és temps més que suficient per exposar allò 
que s’haja d’exposar en la majoria de punts en tots els plenaris. No és l’únic ROM 
que limita el temps; pràcticament bona part de tots els ROM que hi ha al llarg de la 
Comunitat Valenciana estableixen una limitació del temps per parlar. Per tant això 
no és una qüestió exclusiva; sense anar més lluny en el ROM que es va aprovar a 
Gandia fa poc, fa un any aproximadament, o un poc més, establia els mateixos 
minuts, o semblants al ROM d’Oliva. Es parla de lesió de drets fonamentals; crec 
que l’informe del secretari ha quedat molt clar; no hi ha cap lesió de drets 
fonamentals. A vostés se’ls han acceptat algunes de les al·legacions que han 
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presentat; i ha dit també qüestions falses, com sempre; vosté continua faltant a la 
veritat, diu que se li va dir que se n’anara de la Junta de Portaveus, i vosté falta a la 
veritat de manera insistent; la Junta de Portaveus va acabar, va finalitzar; i a partir 
d’ahí, el Sr. Salazar, com a regidor delegat, va considerar convenient quedar-se amb 
la resta de portaveus del govern per parlar de qüestions de la seua delegació. La 
Junta de Portaveus havia finalitat, per tant, a vosté ningú la va tirar de la Junta de 
Portaveus, com li agrada dir a vosté, i ho deixa caire ací i ja està. Per tant és una 
reglament, i un instrument, que regularà les regles del joc intern, i també regularà la 
relació que té l’administració amb els seus administrats, amb es ciutadans, 
salvaguardant els seus interessos, i millorant els canals, i els instruments de 
participació pública. Mire, vosté ho va anunciar, i no ho va fer. Ara aquest govern 
ha arribat, ho ha fet, i a més amb un consens important. Per tant, insistesc que és un 
document del qual em sent especialment safisfet; agraesc la col·laboració de tots i 
cadascun dels grups polítics. I si hi ha, detectem al llarg del seu funcionament, 
possibles coses a millorar, no tinguen cap dubte que així es farà.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Peiró 
Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado i del Sr. alcalde, David González 
Martínez (13 vots a favor: 5 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-
Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva i 1 del Grup Gent d’Oliva), i en contra dels 
regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascon Escrivá, (7 vots en 
contra: del Grup Partit Popular), acorda: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions efectuades pel Grup municipal del Partit Popular que 
seguidament s’indiquen: 
 
a) que es procedesca per part del tècnic municipal en normalització lingüística, a la 

revisió de les faltes d’ortografia del text final del Reglament Orgànic Municipal 
b) possibilitat de gravació de les sessions plenàries per part dels grups polítics. 

L’acceptació d’aquesta esmenta comportarà, segons consta en l’informe de la 
Secretaria Acctal. que l’article 64.4 del Reglament Orgànic Municipal inicialment 
aprovat, quede redactat de la forma següent: “64.4. La gravació integra del só i/o de 
les imatges de les sessions plenàries (a excepció d’aquella a disposició de la 
secretaria general o d’aquelles que pugueren fer qualsevol dels grups polítics 
municipals constituïts com a tals a l’Ajuntament d’Oliva) – i que no tinguen el 
caràcter de secreta-, requerirà d’autorització prèvia, que sols podrà concedir-se per 
part de la Presidència si es tracta de mitjans d’informació o professionals del sector. 
La gravació de les sessions plenàries de caràcter públic per part dels grups polítics 
municipals que així ho desitgen es portarà a cap mitjançant la utilització dels seus 
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propis mitjans, i no requerirà de cap autorització, excepte si es tracta del 
desenvolupament d’una sessió amb el caràcter de secreta, que en aquest cas, 
requerirà d’autorització prèvia per part de la Presidència del Ple. Quan l’Ajuntament 
d’Oliva dispose dels mitjans telemàtics que ho permeten, es podran gravar les 
sessions i fer-les públiques en nous sistemes informàtics de comunicació ( 
Internet…)”. 

c) que siga finalment l’autor de qualsevol proposta qui tanque el debat i no l’Alcaldia 
(article 68.5 del Reglament); conseqüentment, la última intervenció ha de ser de 
l’autor de la proposta. Així , l’article 68.5 del ROM haurà de quedar redactat en la 
forma següent: “68.5. Si l’Alcaldia desitja intervindré en el debat (per qüestions que 
no ho siguen ni d’ordre ni de regulació de les intervencions), ho farà al finalitzar les 
intervencions dels portaveus dels grups municipals, el qual podrà donar per 
finalitzada la discussió que es tancarà finalment amb una intervenció per part del 
ponent de la proposta, intervenció que haurà de ser breu i concisa i que no podrà 
excedir de tres minuts.” 

  
Segon.- Desestimar, pels motius i argumentacions que figuren en l’informe de la 
Secretaria, les al·legacions efectuades pel Grup municipal del Partit Popular que 
seguidament s’indiquen: 
a) la possible contradicció entre l’article 2.3 i l’apartat c) de l’article 13.1 (alteració del 

contingut substancial de les lleis bàsiques de Règim Local) 
b) la consideració del fet que en els terminis d’intervencions, en primer i segon torn, de 

cinc i tres minuts, respectivament, son escassos i no garanteixen el dret que suposa 
la participació en el debat (article 68) 

c) la sol·licitud que les intervencions de l’alcalde, encara que ho siguen per qüestions 
de direcció dels debats (art. 68.5) consumisquen el torn que corresponga al seu grup 
polític 

d) la consideració que els dos torns de paraula en intervencions ha de ser mínim, i per 
tant, l’alcalde no deu donar un assumpte per debatut sense respectar els drets del s 
grups a eixos dos torns de paraula (art. 68.8) 

e) la consideració que es limita un dret fonamental en l’article 98.5 al determinar en un 
màxim de tres minuts en total el torn de precs i preguntes. 

 
Tercer.- Estimar les al·legacions efectuades pel Grup municipal del Partit Projecte 
Oliva que seguidament s’indiquen: 
a) consideració d’introducció d’un article referit a la matèria se seguretat i prevenció 

de riscos laborals. Així, i en els termes que figuren en l’informe de la Secretaria, es 
proposa introduir un nou Títol XI al ROM anomenat Seguretat i Prevenció de 
Riscos Laborals, amb un únic article 123 (donada l’addició mitjançant aquesta 
proposta d’un article 122 al text del ROM), amb el text següent: 
“TÍTOL XI. SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
Article 123.- Riscos laborals. En matèria de prevenció de riscos laborals s’estarà a allò 
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disposat en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, així com el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció. 
L’Ajuntament d’Oliva elaborarà un Reglament d’Organització i Funcionament del Comitè 
de Seguretat i Salut, d’aplicació als seus empleats públics municipals, amb la finalitat de 
donar compliment a la normativa reguladora sobre riscos laborals.” 

b) l’existència d’una xicoteta disparitat entre allò establert als articles 6.2 i 108.5, 
relatiu a la presència dels regidors no membres a les Comissions Informatives, pel 
que fa al dret a veu. Conseqüentment, es proposa rectificar l’article 108.5 del ROM 
per tal que els altres Regidors assistents tinguet dret a veu i no a vot. 

c) La conveniència d’introduir en l’article 111.2 la possibilitat que també siga a 
proposta dels Grups municipals la creació d’una Comissió no permanent. Es 
proposa doncs modificar l’article 111.2 del ROM en el sentit de l’al·legació 
estimada. 

 
Quart.- Estimar parcialment l’al·legació efectuada pel Grup municipal del Partit 
Projecte Oliva respecte a la incorporació al text del Reglament Orgànic Municipal d’un 
nou Títol, el Títol X, sobre Informació i Participació Ciutadana. Conseqüentment amb 
aquesta estimació parcial, en el sentit que s’assenyala al informe de la Secretaria 
General, es proposa la redacció d’eixe Títol Xé, de la forma que s’indica a continuació. 
Igualment, aquesta Alcaldia considera convenient introduir una matisació en l’apartat 4t 
de l’article 121 que es proposa seguidament, així com crear un article independent per la 
regulació de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions: 

“TÍTOL X.- INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
CAPÍTOL I.- Consideracions generals. 
Article 115.- Aspectes generals  
1. L’Ajuntament d’Oliva facilitarà la més ampla informació sobre la seva activitat i 

promourà la participació de tota la ciutadania en la vida local. 
2. Les formes, mitjans i procediments de participació no podran, en cap cas, menyscabar 

les facultats de decisió que corresponguen als òrgans representatius regulats per la llei. 
3. L’àmbit d’aplicació de la normativa sobre informació i participació ciutadanes inclou a 

tots els veïns empadronats en el terme municipal d’Oliva, així com a les Associacions el 
domicili social de les quals i àmbit territorial estiguen ubicats en aquest terme 
municipal. 

Article 116.- Drets dels ciutadans  
La informació ciutadana s’exercitarà, en especial, en les formes següents: 
- tramesa als mitjans de comunicació social de la localitat de les convocatòries i ordres 

del dia de les sessions 
- difusió adequada i suficient de les exposicions públiques d’actuacions i projectes 

d’interès i repercussió social 
- implantació d’una oficina d’informació al ciutadà i de mitjans tecnològics que la 

faciliten 
- canalització de les peticions i suggeriments provinents dels ciutadans, d’acord amb el 

marc legal vigent. 
Respecte a aquesta informació i/o participació ciutadana, les ciutadanes i ciutadans d’Oliva, 
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amb vistes a la seua interrelació davant l’Ajuntament, tindran els drets contemplats a les 
normatives legals i reglamentàries sectorials que hi resulten d’aplicació, en especial els 
continguts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, i en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana.”  
CAPÍTOL II. Associacions i el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament 
d’Oliva. 
Article 117.- Associacions  
1. Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels 

veïns tindran la consideració d’entitats de participació ciutadana, sempre que estiguen 
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament d’Oliva. 

2. En relació amb el municipi, les associacions podran: 
a. recabar informació directa dels assumptes que siguen del seu interès 
b. elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència municipal 
c. formar part dels òrgans de participació i intervindre en les sessions del Ple de 

l’Ajuntament i de les comissions d’estudi, informe o consulta, d’acord amb allò 
disposat en aquest Reglament Orgànic. 

3. L’Ajuntament d’Oliva, d’acord amb les seues possibilitats pressupostàries, podrà 
concedir ajudes econòmiques a les associacions. L’assignació d’ajudes s’efectuarà amb 
criteris objectius i d’acord amb l’objecte, finalitats, importància i representativitat de les 
associacions. 

Article 118.- Objecte 
El Registre Municipal General d’Associacions de l’Ajuntament d’Oliva té per objecte 
permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats existents al municipi, els seus 
objectius o finalitats i la seua representativitat o pes específic, als efectes de possibilitar una 
correcta política municipal de foment de l’activitat cultural i social del municipi, cessió de 
locals, atorgament d’ajudes municipals, etc. 
Article 119.- Dret a la inscripció. 
1. Tindran dret a la inscripció en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament 

d’Oliva, totes aquelles entitats sense ànim de guany, legalment constituïdes per a la 
defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans del 
municipi, així com les federacions, confederacions, unions i qualsevol altres formes 
d’integració de les associacions de base, que amb seu social en el terme municipal 
d’Oliva o que al menys compten amb una delegació o representació a la nostra ciutat, i 
àmbit territorial en la Comunitat Valenciana, compten amb ens afiliats en aquest 
municipi que representen la majoria dels seus associats i realitzen activitats que 
repercutisquen en benefici del veïns d’Oliva. 

2. Per poder accedir als recursos municipals, serà precís que les entitats s’hagen inscrit 
formalment en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament d’Oliva. 

Article 120.- Tramitacions de les inscripcions 
1. El Registre Municipal d’Associacions serà únic, depenent de la Secretaria General i sent 

administrat per l’Àrea de Participació Ciutadana o Secretaria, i les seues dades seran 
públiques, amb les restriccions que en tot moment previnga la normativa vigent. 

2. Les inscripcions es realitzaran a petició de les entitats interessades, que hauran d’aportar 
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les dades següents: 
a. Estatuts de l’Entitat, on s’expressen els requisits exigits a la Llei Orgànic 1/2002, 

Reguladora del Dret d’Associació 
b. Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions o en altres Registres 

públics, mitjançant l’aportació del document públic acreditatiu. 
c. Memòria de l’activitat realitzada per l’entitat. 
d. Certificació del nombre d’associats. 
e. Domicili social. 
f. Nom i cognoms de les persones que ocupen els càrrecs directius 
g. Còpia del CIF 
h. Àmbit d’actuació inferior al municipal, en el seu cas, barri, urbanització, carrers, 

etc. 
3. En el termini de quinze dies des de la petició d’inscripció, llevat que aquest haguera 

d’interrompre’s per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment, 
l’Ajuntament notificarà a l’entitat el seu número d’inscripció i a partir d’eixe moment es 
considerà d’alta a tots els efectes. 

4. Als efectes de la continuació de la vigència de la inscripció, totes les entitats inscrites en 
el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament d’Oliva hauran de presentar 
anualment a l’Ajuntament, abans de l’últim dia del mes de febrer, el nombre d’associats 
a data 31 de desembre, i qualsevol modificació que s’haja pogut produir per motius de 
la realització de l’assemblea general anual de socis o per altres motius previstos als 
estatuts, entre altres la modificació de les Juntes Directives i les modificacions 
estatutàries, amb la finalitat que aquest Registre puga ser actualitzat anualment. La 
manca d’aquesta documentació podrà determinar la no continuïtat de la seua inscripció 
al Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament d’Oliva, prèvia audiència a 
l’interessat. 

5. En allò no previst en aquest Reglament, la tramitació de la sol·licitud, la seua resolució i 
el règim de recursos s’ajustarà a allò previst en la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Article 121.- Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana.  
1. Per facilitar la informació ciutadana i el compliment del present Reglament, 

l’Ajuntament d’Oliva contemplarà en la seua organització administrativa la existència 
d’una Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana en la Casa Consistorial o en altres 
dependències municipals. 

2. L’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana haurà d’entendre’s com un servei bàsic al 
ciutadà, capaç de donar resposta d’una forma correcta i eficaç a les demandes dels 
ciutadans i entitats ciutadanes. En aquesta oficina es facilitarà informació sobre 
l’organització municipal, competències i funcionament dels serveis municipals, 
publicacions municipals, informació sobre els recursos ciutadans existents, així com de 
les activitats i acords municipals i sobre els procediments i tràmits administratius. 

3. En aquesta Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, els ciutadans podran presentar 
per escrit les reclamacions, suggeriments, deficiències i anomalies observades en els 
serveis públics municipals, ja siguen prestats directa o indirectament per l’Ajuntament o 
per qualsevol dels seus organismes o empreses. 

4. Les reclamacions presentades pels veïns en l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana 
seran tramitats pels serveis corresponents, posant-les en coneixement de la Comissió 
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especial de suggeriments i reclamacions en el moment en que estiga creada, o be, 
davant la Comissió Informativa que es considere convenient per raó de la matèria. 

Article 122.- Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions. 
1. El Ple de l’Ajuntament, en el moment en què dispose de la suficient infraestructura a 

l’efecte, podrà crear la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, en la qual 
estaran representants tots els Grups que integren el Ple de l’Ajuntament. 

2. La seua organització i funcionament es regularan reglamentàriament per l’Ajuntament. 
Anualment donaran compte al Ple de l’Ajuntament del resultat de la seua activitat, amb 
especificació de les suggerències o recomanacions no admeses per l’administració, així 
com del grup de col·laboració dels departaments municipals.  

 
 
Cinqué.- Desestimar, pels motius i argumentacions que figuren en l’informe de la 
Secretaria, les al·legacions efectuades pel Grup municipal Projecto Oliva i que 
seguidament es fan constar: 
a) necessitat que en les disposicions finals s’indique un termini per a l’aprovació de 

l’Ordenança d’Informació telemàtica i per a l’aprovació del reglament en matèria 
disciplinaria, i igualment assenyalament d’un termini per a la creació de la Comissió 
especial de suggeriments i reclamacions 

b) conveniència d’utilitzar la terminologia de la Llei 8/2010 valenciana de Règim 
Local pel que fa a les comissions no permanents, per a que s’anomenen 
“Comissions especials de caràcter temporal” (Capítol II del Títol IX), en aquest cas, 
per considerar aquesta Alcaldia que no es necessari introduir modificacions que no 
alteren per a res el contingut i abast del text inicial 

c) que de conformitat amb la llei valenciana de Règim Local, les preguntes per escrit 
en les sessions plenàries han de realitzar-se amb 72 hores d’antelació (art. 98.2 del 
ROM), i 

d) conveniència d’introduir un apartat 5é en l’article 75 que permeta a l’Alcaldia la 
deducció de retribucions o indemnitzacions a Regidors, en cas d’incompliment dels 
deures establerts a l’article 126 de l’esmentada Llei 8/2010, en relació a l’article 127 
de la mateixa llei. 

 
 
Sisé.- Modificar l’article 68.6, en el sentit que siga la Junta de Portaveus, la que 
determine l’ampliació del temps de durada de les intervencions, en els assumptes de 
especial rellevància. 
 
Seté.- A la vista de les al·legacions estimades parcialment o en la seua totalitat, abans 
mencionades, que s’aprove definitivament el text final del Reglament Orgànic 
Municipal que s’addiciona com a Annex, i que es publique íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de València, en ordre a fer efectiva la seua entrada en vigor. 
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SETZE.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR, SOBRE EDICIÓ 
CALENDARI OMIC 2013. 
 
Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Municipal Informativa de 
Governació, en reunió extraordinària que va tindre lloc el dia 29 de gener de 2013, el 
qual conté la Moció presentada pel Grup Popular, sobre edició calendari OMIC 2013, la 
qual es del següent tenor literal: 
 
“Dª. Mª Consuelo Escrivà Herráiz, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular del 
Ayuntamiento de Oliva (Valencia), al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para 
su debate ante este Pleno la siguiente MOCIÓN: 
 
- El pasado día 3 de Enero de 2.013 se procedió al reparto del calendario institucional de la 

OMIC del año 2.013. 
- Dado que el citado calendario no puede ser utilizado como medio propagandístico de 

ningún partido político. 
- Dado que en la primera hoja de dicho calendario aparece la fotografía de la Concejal del 

grupo político Proyecto Oliva, así como el nombre del partido al que representa resaltado en 
mayor tamaño de letra, en mayúscula y en negrita, así como una introducción de la concejal. 

- Dado que el Calendario municipal tiene divulgación pública con 4.000 ejemplares y en él se 
ensalzado la imagen de uno de los grupos políticos (PROYECTO OLIVA), que forman 
parte del gobierno por tener sus dos representantes concejalías a su cargo. 

- Dado que por parte del actual equipo de gobierno se recriminó al Grupo del Partido Popular 
cuando gobernaba la edición del Boletín Informativo municipal para que todos los 
ciudadanos fuesen conocedores de cómo se gestionaba su dinero, en qué se gastaba y siendo 
éste totalmente gratuito. 

- Dado que dicho Boletín dejó de emitirse según resolución del Consell Jurídic-Consultiu y 
acuerdo plenario. 

- Dado que claramente y según denuncia de los grupos BLOC COMPROMÍS, PSOE, GENT 
D’OLIVA, PP y del actual Alcalde se ha reconocido públicamente en distintos medios de 
comunicación la politización y el uso partidista que se ha hecho del calendario por parte del 
grupo PROJECTE OLIVA, según notas de prensa que se adjuntan. 

- Dado que por los distintos grupos políticos se adoptó favorablemente por medio de moción 
aprobada en Pleno de fecha 29 de diciembre de 2.011, el siguiente acuerdo en su primer 
punto: 
“Mientras el Ayuntamiento de Oliva tenga problemas para el pago a proveedores y/o el 
presupuesto anterior liquide con déficit no se destinará dinero para la Edición de ningún 
Boletín Informativo municipal, se antepondrá el pago a estos proveedores, por delante de 
gastos propagandistas con el objetivo de ensalzar la imagen de la Alcaldía y del gobierno 
municipal.” 

 
Dado que los acuerdos plenarios son de obligado cumplimiento por parte del Alcalde según el 
Real decreto 2568/1986 de 28 de Diciembre (ROFEL) en su artículo 41.25 y que el 
incumplimiento es motivo de prevaricación. 
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Se propone al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes, ACUERDOS: 
 
Primero.- Que se de cumplimiento al acuerdo plenario de fecha 29 de Diciembre de 2.011, ya 
que se ha ensalzado la imagen de uno de los grupos políticos que componen el gobierno 
municipal. 
 
Segundo.- Que el coste de este calendario sea asumido íntegramente o descontado de la nómina 
de los Concejales de PROJECTE OLIVA. 
 
En Oliva, a 7 de Enero de 2.013. Mª Consuelo Escrivá Herráiz. Rubricado.” 
 
Segon.- Elevar aquest dictamen al Ple de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord. 
 
Atés l’informe emés conjuntament per la Sra. interventora municipal i el Sr. secretari 
general acctal, amb data de 1 de febrer de 2012. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Per a argumentar aquesta moció no hi ha res com que el 

Partit Popular ha tingut la valentia de presentar-la, i llegir les declaracions on 
consideren inapropiat, que és un calendari institucional, apareix destacat un grup 
polític; això és el que va explicar el Sr. González el dia 5 de gener de 2013 a un 
mitjà de comunicació. Després, com a titular tenim en un altre mitjà “l’ús partidista 
del calendari de l’OMIC obri la primera crisi de govern a Oliva”, on les declaracions 
del Sr. Fuster i Pepe Salazar respectivament “van mostrar públicament el seu rebuig, 
i en el transcurs d’una reunió per abordar el tema, i van demanar a l’alcalde del 
Bloc, David González, que ordenara la retirada del calendari. És un calendari 
institucional, i no ens sembla correcte, perquè mai abans s’havia fet un ús partidista 
-va indicar Salvador Fuster- qui vulga una promoció política que se la pague -va 
afegir Pepe Salazar- els dos en declaracions realitzades la vesprada d’ahir.” En un 
altre mitjà de comunicació. Després en tenim una altra on posa “David González ha 
sigut el primer representant a manifestar el seu descontent pel resultat del tradicional 
producte institucional. Va valorar retirar-lo el matí dl dia 3, fins i tot amb una cua 
d’unes 50 persones a l’OMIC. Vaig transmetre la ferma decisió que cap partit, ni 
representant, torne a vulnerar la institució municipal, perquè el seu valor simbòlic 
està per sobre de tot; paraules de David González. Van coincidir en el fons i forma 
amb les expressades pels representants del Partit Socialista i Gent d’Oliva, tot i que 
aquestos van ser més crítics amb la gestió de Projecte Oliva. David González va 
valorar el compromís adoptat pels dos regidors de Projecte Oliva per a no repetir en 
el futur aquest tipus d’agressions a la institució municipal.” Amb això, amb aquestes 
declaracions queda de manifest el descontent per part de tots, del que ha ocorregut; i 
també, com no, anem a parlar del Butlletí d’Informació Municipal, on en un acord 
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plenari es va decidir que no es portara endavant. Aquell Butlletí d’Informació 
Municipal no va passar el que ha ocorregut en aquest cas, perquè era gratuït; el 
nostre ajuntament, com molts altres ajuntaments, perquè el ciutadà puguera tindre 
mostres i veiera com estàvem gestionant i com estàvem gastant-nos els seus diners. 
No és el cas d’aquest calendari. Mai ningú havia fet el que ha fet en aquest moment 
Projecte Oliva. Mai. Per tant, i després, quan acaben les intervencions, no sé si el Sr. 
secretari ho considerarà, o sabrà que es pot, fem referència al RD 2.568 de 1986, 
aquest partit polític el que farà serà una substitució; que es contempla en l’articulat. 
Per tant, res més manifestar per part del Partit Popular, d’aquest ús partidista que ha 
fet Projecte Oliva, i està clar que si la regidora Yolanda Pastor, que porta la 
regidoria on es fa el calendari de l’OMIC, està clar que ella cobra un sou de tots els 
ciutadans per treballar per aqueixa regidoria i pel poble. Al poble li importa molt 
poc de quin partit és Yolanda Pastor. El que li importa és que està remunerant-la, 
està donant-li un sou, i que ha de treballar per a això. Per tant, en una edició del 
calendari institucional, per primera vegada es vulnera, es fa un ús inadequat, i 
s’utilitza com a una publicitat d’un partit polític, i això és el que el Partit Popular 
denuncia, i vol que es porte endavant aquesta moció, si vostés la recolzen, perquè 
ací el que proposem està així de clar. També recriminar-li a vosté, Sr. González, si 
fa una reunió està contradient-se amb les Juntes de Portaveus; encara que pot dir que 
era una reunió, i que poc pintava el Partit Popular ,estaven els altres. Ahí, en aqueixa 
reunió, a vosté se li planteja una tessitura, si retira els calendaris com estan, els 
senyors de Projecte Oliva li planten les regidories damunt la mesa, i clar, ací ha 
d’haver hermetisme, i ha ‘haver consens, i ha d’estar tot ben definit, i tot quetet, i 
clamat. Jo no entenc, i podríem recordar-li, però vosté no vol que m’allargue, la seua 
intervenció en aquell Ple, i tot el que va dir al respecte, del Butlletí d’Informació 
Municipal, sent que era gratuït, i que per a res es nomenava al Partit Popular; 
simplement, torne a repetir, es mostrava el que gestionàvem, i com féiem feina per 
al poble; cosa que vostés, com que no van voler agarrar cap regidoria, en aqueix 
butlletí informatiu no hi havia cap mostra de treball per al poble de cap regidora que 
vostés portaven. No era aquest cas. Per tant, el Partit Popular considera que aquest 
ajuntament no deu pagar aqueix calendari, que l’ha utilitzat un grup polític, com bé 
han dit també altres intervencions, o altres manifestacions en premsa d’altres grups 
polítics, per a un ús totalment partidista. Qui vulga publicitat, que se la pague.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “La qüestió que es planteja ara a plenari a través de la moció, és 

una qüestió que ja vam abordar en ocasions anteriors. Nosaltres en aquella ocasió 
anterior vam tindre sentit de la responsabilitat, i vam impedir que una proposta 
descabellada arribara a ple i es votara. I a pesar que vosté ho sap, porta vosté al ple 
aqueixa mateixa proposta descabellada que a vosté la majoria que podria haver-la 
aplicada no li la va portar. I això vosté, que és falta de sentit comú, es pensa que és 
valentia. Nosaltres no estem d’acord amb el que ha ocorregut, igual que no ho 
estàvem quan va eixir el BIM al qual vosté ha fet referència. Però igual que en 
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aquell moment no vam portar a Ple la proposta per votar-la en els mateixos termes 
que la que vosté ha portat a plenari, tampoc ara votarem una proposta que és 
descabellada des del sentit comú, i que uns informes ens ho recorden, perquè ni es 
pot, ni un plenari té la capacitat per a imputar factures a ningú, ni es pot aplicar una 
sanció sense haver aprovat prèviament un règim sancionador. Ara bé, a ningú se li 
escapa que aquesta moció planteja una qüestió de fons, que és per què han de pagar 
els ciutadans determinats errors, o determinades actuacions dels polítics. Però és una 
vertadera llàstima que aqueixa qüestió de fons que està en tota la societat de la 
nostra ciutat, i en tota la societat valenciana, i espanyola, gire al voltant d’uns 
calendaris que tenen els seus dies, les seues setmanes, els seus mesos, i en definitiva 
trot el que ha de tindre, i en canvi no gire al voltant de les reformes legislatives que 
caldria perquè els responsables que han ocasionat EMARSA, l’Institut Valencià de 
l’Exportació, la malversació de Terra Mítica, de la Ciutat de la Llum, els aeroports 
que no porten avions, els trens que porten menys gent en tot un any d’aquella el que 
pujaria a Oliva només en un dia, etcètera, etcètera, etcètera. Com tampoc el fet que 
hi haja responsabilitat per haver perdut les dues caixes que tenia aquesta comunitat 
autònoma no fa molt de temps. És una llàstima que aqueixa qüestió de fons haja de 
girar al voltant d’un aspecte tan banal, havent-ne d’altres tan importants, i aquesta 
setmana tenim el cas Bárcenas per a recordar-nos-ho, per si no en tinguérem prou. 
És una vertadera llàstima que haja de girar al voltant d’una qüestió banal, trivial, i 
n’hi ha tantes de tan importants.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres, el nostre grup, ja va manifestar en el seu moment, en 

la reunió on ens van convocar, que no ens semblava correcte que s’utilitzaren els 
diners públics per a la promoció d’un grup polític, siga el que siga. Cadascú pot 
dinar-li la interpretació que considere oportú; sobretot en un calendari institucional, 
emblemàtic, i que ha trencat, en certa manera una tradició des de 1995. Ací no es 
discuteix ni l’escrit, ni la fotografia de la Sra. delegada; això no és motiu de 
discussió. El que no ens sembla correcte és que en el calendari figurara el nom d’un 
partit polític. Pensem, pensàvem, que en aquell moment s’havia arribat a temps per 
poder buscar una solució, una bona solució per a tots abans que isquera el calendari 
al carrer. Aquesta solució era tan simple com procedir al canvi de la primera pàgina 
del calendari; substituir-la i eliminar així qualsevol polèmica posterior. Encara que 
els calendaris s’hagueren repartit dies més tard, no és la primera vegada que el seu 
repartiment s’hauria fet en retard. No es va considerar aquesta opció i a la fi el 
calendari va eixir al carrer en els termes que tots coneixem. Davant la situació que 
s’havia donat, i després que el Partit Popular presentara una moció que ens ofereix 
dubtes en les propostes d’acord, nosaltres en la Comissió de Governació vam 
demanar un informe de Secretaria i Intervenció, per intentar esclarir especialment el 
primer i segon punt de les propostes de la moció presentada pel Partit Popular. 
Aquest informe no ens diu res més que allò que ja coneixíem; que el calendari no té 
res a vore amb el BIM, Butlletí d’Informació Municipal, i per tant no vulnera 
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l’acord del plenari de 29 de desembre de 2011. Respecte al segon punt de la moció, 
entenem, i així es reflecteix també en l’informe de Secretari-Intervenció, que no es 
pot prendre cap acord tal com es presenta la redacció del segon punt. Això és motiu 
suficient perquè el nostre grup, després de moltes consultes efectuades, avancem ja 
el nostre vot, s’abstinga en aquest punt; i a més volem manifestar-li, Sr. alcalde, que 
ens agradaria, en la mesura que siga possible, i amb el clar objectiu d’intentar que 
aquestes coses no passen més, que seiem i que siguem capaços de crear una 
ordenança de protocol d’actuació i comportament dels regidors. Crec que això, 
sincerament li ho dic, ens llevaria molts problemes.” 

 
� Sra. Pastor Bolo: “La moció presentada per la Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz 

i que ara es debat, ve amb el motiu principal de la famosa fase, embruta, embruta 
que alguna cosa queda; que s’ha fet molt famosa en aquesta corporació. Tota 
aquesta moció està motivada en el calendari de l’OMIC de 2013, que apareix una 
introducció i un saluda de la regidora delegada de Consum, que a més és regidora 
d’un grup municipal, Projecte Oliva. Els llegiré la introducció del saluda i el seu 
paràgraf, que és el motiu d’aquesta petició sense sentit; aquest és el calendari; 
introducció: “Des de la regidora de Consum de l’Ajuntament d’Oliva, que dirigeix 
el Grup Municipal Projecte Oliva, volem traslladar la importància que té per a 
nosaltres el que vostè utilitze els serveis de l’Oficina d’Informació al Consumidor 
de l’Ajuntament d’Oliva (OMIC). El serveis és municipal i totalment gratuït. 
Aquesta oficina té com a finalitat informar-lo, ajudar-lo, i orientar-lo, a vosté, com a 
consumidor i usuari, per a l’adequat exercici dels seus drets, assessorant-lo i 
realitzant campanyes divulgatives, publicacions, i jornades. L’OMIC l’atendrà i li 
tramitarà les queixes, reclamacions i denúncies com a consumidor, i realitzarà les 
mediacions oportunes per a la resolució dels seus conflictes. A més li donarà 
informació sobre el Sistema Arbitral de Consum. Preguntes com les següents ens les 
hem fetes tots alguna vegada; quin tipus de solució puc exigir al venedor quan tinc 
problemes amb un producte que està en garantia? He comprat un producte per 
internet i en rebre’l me n’he penedit. Puc tornar-lo? Vull disminuir la potència que 
vaig contractar fa un any amb la companyia elèctrica; puc fer-ho? Si un establiment 
accepta el pagament amb targeta bancària, pot establir un import mínim? No estic 
d’acord amb la factura que m’han cobrat. Com i on puc reclamar? No dubte a 
dirigir-se a l’oficina del Consumidor de la nostra ciutat, i les persones que l’atenen 
l’ajudaran en tot el que necessite. La seua oficina es troba en la plaça de Joan 
Baptista Escrivà (antigues pescateries del Mercat Municipal). Fer un consum 
responsable és tasca de tots. Reba una cordial salutació. Yolanda Pastor, regidora de 
Consum de l’Ajuntament d’Oliva.” Aquest és el calendari, que és una publicació de 
la delegació de Consum, de la qual sóc regidora delegada. Sóc regidora perquè 
pertanc a un grup municipal, i ostente aquesta delegació perquè li van oferir al Grup 
Municipal, a participar i ajudar en el govern amb dues delegacions, Consum, i 
Indústria. D’ací uns mesos, Esports. És un calendari que a més hem abaixat el seu 
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cost, de les corporacions dels últims anys, en més de 1.000 euros en la partida 
pressupostària; per cert, li recorde, Sra. Escrivá, que el calendari que vostés van fer 
l’any passat va costar 5.200 euros, i que se’n va anar sense pagar-los, després de 
tindre sobre la taula durant més de set mesos la factura; i les empreses no estan per a 
això. Un calendari que li costa menys diners a l’ajuntament que els anys anteriors. 
Nosaltres no ens atrevim a demanar a les empreses que treballen gratuïtament, com 
el seu famós BIM, a canvi de no sabem què. Un calendari que té com a prioritat 
donar informació i ser transparent als ciutadans. Informació per aproximar el servei 
de l’Oficina del Consumidor a l’usuari; per a això hem introduït dues novetats en el 
calendari, a més d’un disseny més d’acord amb els colors de la marca OMIC, una 
primera novetat és posar en la portada del calendari una fotografia de les 
instal·lacions i oficines de l’OMIC; quina millor informació perquè s’use un servei 
que es diga i es veja on està el servei? I Una segona novetat, i és la que a vosté li ha 
molestat, és donar la cara i dir-li al ciutadà qui és el responsable d’aquest servei. En 
la contraportada interior apareix la foto de la regidora responsable d’aquesta 
delegació, i apareix a quin grup municipal pertany. Yolanda Pastor és regidora 
delegada de Consum, i és membre d’uns dels grups municipals que governen a 
l’ajuntament; el Grup Municipal es diu Projecte Oliva; els agrade, o no, a alguns 
membres d’aquesta corporació. Però aquesta regidora i el seu grup no estan ací per 
fer coses que els agraden, o no, a vostés; està per servir els ciutadans i donar la cara 
davant d’ells; tant si el servei funciona bé, com si hi ha cap problema. Sempre, 
sempre, informar amb transparència al ciutadà, i donar la cara. Dins de tot el 
calendari, que té vuit fulls a doble cara, no trobarà cap tema polític; només trobarà 
consells útils de consum. És una publicació de la meua delegació; no és un Butlletí 
d’Informació Municipal com vosté vol fer vore; així ho han manifestats els informes 
del secretari i de la interventora, que per cert, aqueixos informes els va sol·licitar el 
portaveu del Projecte Oliva en la comissió perquè se’ns esclarira a aquest grup 
municipal, per si s’havia comés cap irregularitat, a la qual el Partit Socialista es va 
afegir; els informes que avalen la nostra conducta i que diuen que aquesta moció no 
té sentit; res a vore amb un BIM, ni amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu 
que li va dir a vosté, ben clar, que vosté, per ser alcaldessa en aquell moment, no 
podia trindre més poder que el Ple. Això és el que li va dir el Consell Jurídic 
Consultiu. No canvie vosté les coses, ni tracte d’embolicar. Aquesta moció no té ni 
peus, ni cap; però com ja li he dit abans, la seua política és embruta, embruta, que 
alguna cosa queda, sobretot per a Projecte Oliva. L’informe emés pel secretari i la 
interventora ha sigut clar i diu textualment “considerem que conté informació més 
de tipus administrativa que política, informant de les tasques que duu a terme una 
dependència municipal, l’OMIC, i tota una série de consells dirigits als consumidors 
i usuaris; per la qual cosa interpretem que l’edició d’aquest calendari no pot 
considerar-se o equiparar-se com si es tractara d’una edició d’un Butlletí 
d’Informació Municipal, ja que en els termes que indica el Consell Jurídic 
Consultiu, en el calendari no es recull informació de diversos àmbit de la vida 
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municipal sinó només funcions de l’OMIC, i consells d’actuació cara al 
consumidor.” Quina part del que acabe de llegir no entén? Continua pensant que els 
seus assessors externs estan més capacitats, i són més independents, que el secretari 
de l’ajuntament i la interventora municipal? Ací té un calendari que costarà al 
voltant de 4.000 euros, del qual s’han fet 4.000 exemplars i que s’han repartit tots 
als ciutadans, del qual s’ha dit que és un treball ben fet i té el reconeixement dels 
veïns. Recorde que sóc una regidora que pertany a un dels cinc grups municipals 
que es van constituir legalment en aquest Ple després de les eleccions; l’única 
diferència amb vosté és que per a mi jo sóc regidora delegada de Consum perquè 
estic dins d’un grup municipal, i no per ser Yolanda Pastor; i vosté sol dir que vosté 
és el Partit Popular d’Oliva i que el Partit Popular d’Oliva és vosté. Fora d’això, per 
a vosté, no hi ha res més. Mire, Sra. Escrivá crec que vosté ens ha demostrat en 
aquest any i mig que forma part d’aquesta corporació, que no té cap credibilitat 
política; i a més no té cap vergonya política. No li parlaré dels fullets que vosté va 
repartir per tot el poble i a més va dir que eren gratuïts. Gratuïts? Està segura que a 
l’ajuntament i al poble li han eixit gratuïts? No valoraré ací, ni és el moment, les 
famoses factures que han aparegut per valor de més de 15.000 euros, i que pagarà el 
poble, per uns estudis de trenta o cinquanta fulls sobre les estratègies de turisme i 
culturals que ha presentat una empresa; uns estudis, informes, dels quals només 
vosté sap que havia encarregat. Per a què? Per deixar-los en un calaix? 8.000 euros. 
Vosté demana en la moció alguna cosa tan subrealista com que paguem els 4.000 
euros que valen els calendaris; diu que els paguen del nostre sou de l’ajuntament. 
Vosté no té cap autoritat moral per demanar res. S’ha de tindre poca vergonya 
política per dir això; més si vosté té dues persones en el seu despatx, a les qual els 
paga el poble tots els mesos, i que cobren el doble del que aquesta regidora de 
Consum rep per portar i tindre responsabilitat de la seua delegació. Cobren per fer 
aquestes mocions sense fonament que vosté presenta hui ací? Tenen sou perquè el 
PSOE i el Bloc volen, ja que si per mi fóra no tindrien cap sou, perquè no porten 
delegació, ni tenen cap responsabilitat. Si no els agrada la foto, ni que donem 
informació que és un grup municipal, és la millor prova que estem fent les coses bé. 
I si la justificació del que no els agrada, és perquè no s’ha fet mai, això no implica 
que no puga fer-se. No portem delegacions per fer coses que no els agraden a vostés, 
portem delegacions per fer coses diferents, i si podem millorar-les amb el nostre 
treball. Per això col·laborem amb el govern; en cas contrari no caldria que 
comptaren amb nosaltres. Podem tindre discrepàncies, i deferents punts de vista amb 
el Bloc i el PSOE, que són el govern. Però igual que nosaltres no compartim coses 
que van fer ells en la seua gestió, de les quals som crítics, no ens molesta, ni ens 
preocupa que ells siguen crítics amb nosaltres; però sempre que hi haja un motiu. Ja 
li vam dir que som un grup municipal independent i s’ha de respectar la nostra 
actuació sempre legal. Vore tot el que està passant i veiem a nivell estatal, 
autonòmic, i local amb el seu partit, si vosté només pot llançar-nos a la cara que no 
li sembla bé la salutació d’una regidora delegada de Consum que forma part d’un 
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grup municipal, Projecte Oliva, estem ben tranquils. El poble té molts coses 
importants per solucionar, i no perdre el temps amb aquest assumpte, que ens 
sembla que és una falta de respecte als ciutadans. Estem convençuts que hem fet les 
coses bé, i amb transparència; i així ho avala l’informe de l’ajuntament. I si volen 
alguna cosa més, als tribunals.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que jo, independentment que efectivament hi 

ha un informe del secretari, fet després de la comissió on es va tractar la moció 
aquesta, i que hui debatem ací; però independentment això és evident que hi ha 
qüestions jurídiques que no poden regular una actuació d’aquest tipus; però 
contradient un poc les paraules del portaveu del Bloc, Vicent Canet, la veritat és que 
sí que hi ha una cosa que és el sentit comú; i el sentit comú diu a la majoria de la 
gent que en un moment de crisi, els diners no s’han d’utilitzar per intentar fer 
publicitat política d’un partit. És evident que la foto de la regidora, i el pensament de 
la regidora, com a delegada de Consum, no tenim res a dir; però sí que, evidentment, 
que hi ha una intenció de publicitar un partit polític. I jo continue pensant que tota 
aquella persona que vulga, o partit, o membre d’un partit, que vulga publicitar un 
partit polític, el que han de fer és pagar-s’ho de la butxaca. Jo crec que això és el que 
pensa la majoria de la gent; crec jo, i més en una situació de crisi com la que patim, 
on els diners escassegen. Jo no em posaré, ni diré res de si el calendari està millor o 
està pitjor, perquè és evident que és una continuació del que normalment s’ha fet 
durant tots els anys. Des de fa 18 anys ha eixit al carrer aquest calendari 
institucional; independetment que la polèmica que hem tingut enguany ha sigut 
conseqüència, torne a repetir, per la publicitat que se li fa a un partit polític. I 
cadascú que pense el que vulga, però jo pense que efectivament no està ben utilitzat 
el calendari, en el sentit que s’ha publicitat el nom d’un partit; res tindria a dir si 
efectivament el nom del partit no haguera eixit. L’informe també diu algunes altres 
coses, que jo no entraré en el tema. Però és evident que independentment del meu 
pensar, que continue pensant el mateix, que aquell que vulga publicitat que se la 
pague de la butxaca, publicitat política; jo també podria fer en la regidoria, com la 
resta de regidors, qualsevol actuació que fera posar el nom del partit, o fins i tot la 
meua foto; no. Crec que no seria massa lleial fer una cosa d’aquestes qüestions, i 
sobretot no utilitzar els diners públics com cal, o amb la finalitat que deu ser, que és 
bàsicament informar de les delegacions al ciutadà, o de la gestió que s’està fent. És 
una responsabilitat de l’alcalde en el sentit de delegar, no per partit, no per ser partit, 
sinó per ser un membre de la corporació, un regidor, i l’alcalde decideix en qui ha de 
delegar les competències de determinades delegacions; no per ser partit sinó 
precisament per ser membre, com a regidor, d’aquest ajuntament. i torne a dir el 
mateix. Ara, a mi hi ha una cosa que em preocupa, a banda del que ja he dit, que és 
que en base a l’informe, que jurídicament, diguem-ne, que no es pot regular aquesta 
qüestió, com proposa la moció; però hi ha una cosa que em preocupa; i és que diu 
“en cas que l’Ajuntament d’Oliva, mitjançant l’Alcaldia, o el Ple de l’Ajuntament, si 
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aquest últim resultara ser l’òrgan competent, considerara que aquesta factura no és 
conforme, o no correspon amb un servei contractat per l’ajuntament, no es 
procediria doncs a la seua aprovació, havent de procedir a la devolució motivada 
d’aquesta factura al proveïdor; sense que al nostre entendre siga competència de 
l’ajuntament determinar a qui s’han de facturar aquestos serveis.” Efectivament això 
és el que em preocupa; i em preocupa que efectivament, al final de la correguda, qui 
ha de pagar el pato és l’empresari que ha treballat, ha editat, un calendari, i 
precisament a la fi qui haja de pagar el pati, per una falta d’indefinició clar, o per un 
no, en aqeust cas. Per tant, ajustant-me a les paraules també, les empreses no estan 
per a això. Efectivament no estan per això, i per tant no voldria jo que per això, per 
la mala utilització, amb el meu criteri, o del partit Gent d’Oliva, d’uns diners 
destinats a un calendari, a la fi qui acabara pagant el pato fóra l’empresari que ha 
editat el calendari. Una cosa està clara, el meu pensament és aqueix, i no canvia; 
altra cosa és la forma, o la forma jurídica que es puga aplicar, i en les condicions, i a 
a la fi qui puga pagar les conseqüències. Però una cosa que també quede clara. És 
evident que la utilització que va fer el Partit Popular en el seu moment, o pretenia 
fer d’un Butlletí d’Informació Municipal, per publicitar-se políticament, a través 
d’una série de notícies que la veritat eren, moltes d’elles, enganyoses totalment, i per 
tant estem parlant d’un BIM que anava destinat a publicitar-se políticament d’una 
gestió fictícia, que en cap moment s’havia portat a cap en les condicions que 
posaven ells, que eren el govern en el butlletí. Altra cosa és que ningú fa gratuït res. 
Si diuen que el BIM no el pagar l’ajuntament, que era una empresa. Vostés creuen 
que hi ha algú que fa res gratuït? Ningú fa res gratuït. Cap empresa posa diners 
gratuïts en aquest sentit. I per tant sí que s’hauria d’estudiar a fins certes factures 
dubtoses, com ja s’ha dut ací, per informes de trenta o quaranta pàgines, que això 
qualsevol que entra a internet ho treu en menys de deu minuts. Per tant s’hauria 
d’investigar a fons el sentit d’aqueix informe que es va encomanar en el seu moment 
a una empresa privada, i que ha costat un dineral. 14.000 euros en total. Per tant ahí 
sí que s’hauria de mirar la finalitat de l’informe, si era precisament intentar 
beneficiar a l’ajuntament intentant orientar-la ca a una série de servies, o era 
precisament intentar, suposadament, encubrir alguna cosa més, que és el que estem 
tractant, un BIM, o el cost. Aqueixa és la qüestió. En aquest sentit no tinc res més a 
dir si no se m’obliga a dir res més, i per tant pense i continue pensant el mateix, que 
efectivament, qui vulga publicitat política que se la pague; però hi ha una cosa que 
xoca, en base a un informe municipal que tenim ací, que a la fi qui podria pagar les 
conseqüències, i això sí que no ho voldria, seria l’empresa que ha editat el 
calendari.” 

 
� Sr. alcalde: “Abans de continuar amb un altre torn d’intervencions, s’han dit 

algunes coses, fent al·lusió en primer lloc a paraules o a declaracions d’aquest 
alcalde en els mitjans de comunicació. Jo he dit en moltes ocasions que no tinc per 
costum comentar les meues paraules, o el que es diu en un mitjà de comunicació que 



Pàgina: 100 

jo he dit, perquè cada periodista posa el que ha de posar i li dóna un enfocament 
periodístic i un criteri a les notícies; per tant jo sobre això l’única cossa que he de dir 
és que ratifique que com a alcalde, i així li ho vaig transmetre al portaveu de 
Projecte Oliva i a la regidora delegada, que no em semblava correcte que apareguera 
el nom del grup municipal; però a partir d’ahí la mesura que planteja el Partit 
Popular, tal com ha dit el portaveu del Bloc-Compromís, em sembla una mesura 
totalment desproporcionada. També valore molt les paraules que en aqueixa reunió, 
era una reunió del govern Sra. Escrivá, que vol que la convide també a les reunions 
del govern? Ja sabia jo que no calia que la convidàrem a les reunions del govern, 
com sempre ho demana contínuament, pensava que volia vindre a les reunions del 
govern; recorda que em deia vosté mire les actes del plenari; no recorde quina és, 
però estic segur que ho trobaré; recorda el que em va dir en un plenari quan jo li deia 
que no m’informava, va dir, “escolte què vol vosté, que quede amb vosté per fer-nos 
una cervesa, jo no tinc temps que tinc molta feina.” Aqueixes eren les seues 
contestacions. Jo li contestaré això; simplement, era una reunió del govern, com hi 
ha moltes reunions del govern, dels catorze regidors que tenen responsabilitat de 
govern, i per tant aqueixa era una reunió més per abordar la problemàtica que va 
sorgir; allí es va prendre una decisió, i per tant valore molt les paraules que el Sr. 
Blai Peiró i la Sra. Yolanda Pastor em van dir en aqueixa reunió, i és que això, si 
tant ens havia molestat, o no ens semblava correcte, no es tornaria a repetir. Per tant 
això va ser un punt important també que vaig valorar. Mire, al si del govern, o al si 
dels partits que tenen responsabilitats de govern, poden haver discrepàncies; vosté 
no les tenia, o quan les va tindre va acusar vosté a un regidor molt important seu, de 
ser del Bloc directament, no es pense que només vosté se n’assabenta del que passa 
en les reunions de l’Alcaldia, a la millor jo també me n’assabentava del que passava 
en les reunions quan vosté era alcaldessa, en el seu despatx. El va acusar que era del 
Bloc, i ja està; així li va anar. I li va dimitir a vosté. Ja sé que li fa igual, però és una 
forma; és un èxit personal seu, en definitiva, que denota molt quines són les seues 
formes. I insisteix vosté en el fet que no vam voler agarrar cap regidoria. La veritat 
és que vosté no va seure ni deu minuts; va seure allí i quan li vam dir que havíem de 
parlar d’altres coses abans d’agarrar regidories, de directrius, es va dedicar vosté a 
dir que no anava a permetre que férem l’indi, es va alçat vosté, va dir que tenia 
molta pressa, i se’n va anar. Va cridar els mitjans de comunicació. Això és el que va 
passar en aquella reunió; o és que noi ho recorda el que va passar en aquella reunió? 
Per tant, tenia vosté l’oferiment de tres regidors de dos grups polítics, i vosté ni tan 
sols els va cridar, encara que vosté diu que és fals. I el que vaig dir del butlletí, ho 
mantinc contínuament; ho mantinc. Aqueix butlletí és possible que no vinguera cap 
factura; és probable no, no va vindre cap factura a l’ajuntament per aqueix butlletí, 
però el seu regidor aleshores d’Hisenda va ser molt clar, va dir que aqueix butlletí 
s’havia fet a canvi o a l’expectativa que l’empresa es quede altres feines per a 
l’ajuntament. Aqueixa empresa tenia noms i cognoms. Aqueixa empresa és la 
mateixa que ha fet dos estudis, als quals ha fet al·lusió la Sra. Yolanda Pastor, que 
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deixen molt a desitjar des de la meua perspectiva, i que vosté, en ares a la 
transmissió de poder i en ares a la transparència, té guardats en el seu despatx, i a 
pesar d’haver-li-ho requerit en diverses ocasions, vosté els té allí guardats, i l’única 
cosa que es va atrevir a dir, o que va voler dir, tres mesos després “Si vol alguna 
cosa que puge al meu despatx i m’ho demane bé.” Després de demanar-li-ho per 
escrit, i després de saber que l’empresa no cobrava perquè no apareixien els escrits 
per cap lloc; ni en el registre d’entrada, ni els tècnics sabien res. Jo m’he llegit 
aqueixos estudis; i deixen molt a desitjar. I ja els analitzarem a fons aqueixos 
estudis, perquè la veritat d’estudis tenen poc. Aqueixa mateixa empresa que va fer el 
butlletí és la que ha fet els estudis; no ho sé si era a canvi d’això o què, però és la 
mateixa empresa. També el seu regidor va reconéixer que aqueix butlletí el van 
repartir militants, està en l’acta, per militants del Partit popular; la qual cosa tampoc 
em sembla massa correcta en tractar-se d’un butlletí institucional; on per cert deia 
moltes coses que no eren veritat. Per tant, Sr. Fuster, per suposat, no tinga cap dubte 
que perquè no torne a ocórrer això ja s’està treballant en l’elaboració d’una 
ordenança de protocol, que deixe ben clar, establesca, quina és la línia que es podrà 
traspassar i quina no; però aquest alcalde considera la mesura de retraure del sou els 
cost dels calendaris desproporcionada. No estic d’acord; ja els ho vaig manifestar 
així a la regidora delegada i al portaveu de Projecte Oliva. I en fi, el que sí que faré 
serà acatar el que isca d’aquest plenari. No faré com va fer vosté, per exemple, Sra. 
Escrivá, que recorde la moció del butlletí, l’endemà el que va fer vosté per Decret de 
l’Alcaldia va intentar carregar-se la moció, amb un Decret de nul·litat, que després 
el Consell Jurídic Consultiu ja es va encarregar de determinar si això era procedent o 
no. És tot el que havia de dir.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Doncs per a tindre poc a dir, ha dit molt. Després li 

replicaré, no es preocupe. A vore, primer la intervenció del Sr. Canet. Qüestió que 
es planteja, ja es va abordar en ocasions anterior. A mi m’agradaria que em diguera 
quan es va abordar ja aquest tema en anteriors ocasions; d’acord? Proposta 
descabellada. Proposta descabellada la d’aquell butlletí, veritat? Sí; per què? Vostés 
no el farien? Aqueixa és la transparència de què voste parla? Li torne a repetir, i diu 
que ahí hi havia moltes mentides. Traguen-les. Traguen el butlletí. Traguen aquell 
butlletí, i vorem les mentides que hi havia en aquell butlletí. O potser volen, allí 
estava allò del wifi, volen dir que hi ha fet la seua regidora? Aqueixa és una 
mentida, Sra. Ibiza? Que està encabotada, matxacant i matxacant al diputat perquè 
vinga ací a fer la presentació. Quina presentació? Que vosté, potser a treballat que 
Oliva tinguera wifi, perquè vinguera ací el diputat a fer-li a vosté la presentació? 
Vosté ha treballat això? Com han de vindre ací a Oliva a fer-li la presentació del 
wifi? El diputat, una roda de premsa amb vosté, si això vosté no s’ho ha treballat ni 
de casualitat? Després, no estaven d’acord, no l’haurien portada en els mateixos 
termes vostés. Per suposat que no; és que no podien portar-la en els mateixos termes 
quan allò del butlletí; que potser l’ajuntament va pagar aquell butlletí? El va pagar 



Pàgina: 102 

aquell butlletí? Sí? La Sra. Rosanna diu que sí. Ui, ui,ui, ui, segur que ha vist la 
factura. Quina alegria. Vosté no cal que se’n vaja tan lluny per a intentar desviar 
com fan sempre. Vosté, per desviar el tema, se’n van on fa falta anar-se’n. No se’n 
vaja tan lluny; si té molts amics de partit molt a prop, amb moltíssimes irregularitats 
reconegudes, on se’n va tan lluny vosté? On se’n va? A més, encara no li he escoltat 
dir a vosté que qui la faça que la pague. No; vostés volen que ho paguen els altres, 
els del coloret verdet no paguen res. Aqueixos tot ho fan perfecte. I si ho fan 
malament, ho amaguem. A vore, utilitzaré tres qualificatius, banal, trivial, i no 
important. Els ha utilitzat vosté. Són qualificatius que ha utilitzat vosté, perquè a 
vostés ara els interessa, per suposat; jo n’utilitzaré uns altres per qualificar; aqueixos 
són seus, de la seua boca. D’acord? A vostés ara no els interessa ni de casualitat. Sr. 
Vicent Roig se li marejarà la mà. Després, pel que fa referència a la Sra. Yolanda 
Pastor; mire, Sra. Yolanda Pastor, Maria Consuelo Escrivá Herraiz no la porta a cap 
lloc. I m’ha armat vosté un popurri amb aqueixes intervencions, ara en castellà, ara 
en valencià, ara una cosa, ara l’altra, que jo no sé. Però li torne a repetir llija-ho bé. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz no la lleva. Sóc la portaveu del Partit Popular, la 
porta el Partit Popular. Una petició sense sentit? Perquè li toca la butxaca, per 
suposat, Sra. Pastor. Les crítiques han vingut de part de tot el poble, i vosté ho sap. I 
vosté ho sap, i on ho ha dit, s’ha sabut i s’ha transmés; des d’aqueix dia que poc se li 
ha vist a vosté en públic, Sra. Pastor. És un calendari que han rebaixat el seu cost; 
doncs, vol que li diga una cosa? Al ciutadà li ha costat moltíssim, perquè pagar-li a 
vosté la seua publicitat del seu partit, ja em dirà. A vosté, res, al ciutadà li ha costat 
molt la propaganda de Projecte Oliva. Mire, a mi no m’ha molestat qui portara el 
servei, perquè vosté cobra, i cobra del ciutadà. A més vaig a dir-li una cosa; ha dit 
que li ha costat a l’ajuntament, no al ciutadà, 1.000 euros menys. Doncs li han costat 
caríssim, Sra. Pastor. Sap per què? Perquè no n’ha hagut ni per a començar per a tot 
el poble. I simplement el Partit Popular en va encomanar 8.000, total li van costat 
aqueixos 1.000 euros més dels quals vosté parla. O siga que vosté no ha abaratit res, 
simplement ha fet 4.000 calendaris i li han rebaixat 1.000 euros. Pensa que paga la 
pena, el calendaris que paga l’ajuntament? Doncs mire, com que ací els amics que 
ara no els interessa, del Bloc-Compromís, la recolzaran perquè vosté no paga res, 
hauria pogut gastar 1.000 euros més, hauria fet 4.000 calendaris més, 8.000, i hauria 
fet més propaganda del seu partit. I almenys els ciutadans que el paguen l’haurien 
tingut tots. Consell Jurídic Consultiu, que embolique, que jo no tinc ni peus ni cap, a 
vore, el que no té ni peus ni cap és que la seua propaganda la pague el ciutadà; això 
és el que no té ni peus ni cap. I els qualificatius que acabe d’utilitzar, 
d’embolicadora, i no té ni peus ni cap, que ho ha dit en castellà, són seus, no meus. I 
una altra cosa més, no li lleve a la Sra. Morell, perquè aqueixa frase és d’ella, jo no 
l’havia escoltada en la meua vida, i després la tornada a utilitzar, allò d’embruta, 
embruta que alguna cosa queda. D’acord? Aqueixa és d’ella. Ha parlat vosté també 
de vergonya política, en castellà, vergonya política, Sra. Pastor. Com vosté, i el seu 
company de Projecte Oliva s’atreveixen a parlar de vergonya política? Es pensa que 
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el ciutadà no recorda? I el Partit Popular no recorda la vergonya de vostés en 
l’anterior legislatura? Ací vostés es pensen que només ens remetem a tindre 
memòria d’un poc cap arrere? A més, de quin sou parla vosté que tenim nosaltres? 
Vosté no té la informació correcta, Sra. Pastor. I li diré més; a vosté, ací, l’única 
cosa que compta és que per alçar la mà li havien de donar un sou; ni més ni menys; 
així de clar és. Projectes; vol que parlem de projectes? Vostés no saben que els 
projectes, el seu company ara, del Bloc, també va demanar en el seu dia uns famosos 
projectes? El que passa es que ara com tenen el sou s’han de mantindre calladets i 
quetets. Anem a vore. En el butlletí aquell no hi havia cap mentida. Era per 
enganyar el ciutadà? Potser l’escola oficial d’idiomes d’Oliva no és una realitat? El 
que no és una realitat és que vostés l’hagen continuada, i que no hagen implantat 
aqueixa ampliació, de cursos i nivells, d’idiomes i de nivells previstos per a 
enguany, perquè no han fet absolutament res perquè això es portara a cap, cosa que 
estava ja parlada. L’adequació de places, com per exemple la Casa d’Alonso; 
l’estalvi energètic; les felicitacions de Nadal, que es va aprofitar per felicitar des 
d’ahí, de part de tota la corporació municipal, els ciutadans. Vol que li diga el que 
costaven totes les felicitacions de Nadal, any rere any, que es feien des de 
l’Alcaldia? Doncs com vostés les tenen a l’abast, agarren i traguen les factures. Que 
cap empresa fa res gratuït? Mire, hui en dia la situació és tan lamentable que un 
mostra la seua feina a base d’exhibir-la, donar-la gratuïta, perquè després, per 
suposat, si es considera, es torne, es pague les següents. M’ha semblat escoltar ara, 
per les intervencions que ha fet vosté, Sr. González, que les intervencions que ha fet 
en aqueixos mitjans que jo he llegit no són seues? O que aqueixos mitjans han dit 
coses que no corresponen amb el que vosté ha dit; o no ha manifestat? M’ha semblat 
escoltar això; de totes formes, després quan tindrem la prova de veu de la sessió 
plenària, o l’acta, ho tornarem a mirar; perquè aleshores el que vosté hauria de fer és 
que si posen en boca seua coses que no diu, o que no pensa, demane rectificacions. I 
volia vindre a les reunions de govern? Jo no; per a què he de voler anar a les 
reunions seus, del seu govern? Però també li diré, per aqueixa regla de tres, a les de 
govern, no; a les Junta de Portaveus, sí. Per tant vosté que no se li òmpliga la boca ja 
més, parlant de transparència, d’aqueixa transparència i proximitat al ciutadà. A 
vore, deixa un acta un regidor. I tant. Per discrepàncies; i mire que vosté tant ho sap, 
mire que vosté va intentar, vosté i molt i molt, i el Sr. Canet, perquè aqueix regidor 
en lloc de deixar l’acta se n’anara als no adscrits. Mire que ho va intentar, i això són 
paraules del Sr. Pi, que molt abans de deixar l’acta, molt abans, molt de temps 
abans, ens va transmetre el que vostés pretenien; i és més, hi ha també un regidor 
ací, el Sr. Salvador Escrivá, que va estar també present en alguna d’aqueixes 
reunions que vostés feien, i que feien aqueixes insinuacions i aqueixes pretensions. 
Vosté Sr. González, ara retrau com a alcalde, i fa un ús de la paraula, faltant i fent 
una interpretació molt particular; molt particular, Sr. González. Sí; exactament igual 
que també intenta punxar, intentar clavar la seua mala gestió, o el seu arrossegar en 
la llaga i en el malestar d’algunes persones. Altres feines? És incert. El butlletí, si no 
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la tingut abans perquè vosté és un prepotent; vosté no se li arrugava el melic, a mi 
no se m’ha arrugat, de pujar i baixar escales i fer el que considerava. Vosté no. 
Vosté dóna l’ordre perquè vagen als seus serveis. Una vegada m’ha cridat; no, ha fet 
que em cridaren, i vosté s’ha posat, ara es posa el Sr. alcalde. Pot baixar cinc 
minuts? I li vaig dir, era quan ens acabava de deixar reballats i tirats com si fórem 
gossos el Partit Popular, tota la documentació del nostre partit, tirades en el nostre 
despatx; així, però a cabassades. Mane i ordene. I li puc mostrar les fotos, Sr. 
González, per molt que diga que no. A vore; em va dir que baixara; i li vaig dir, 
puge vosté, perquè mire com estic.” 

 
� Sr. alcalde: “Sra. Escrivá; pot centrar-se en el tema, d’una vegada?” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Què li passa? Que no li interessa que li conteste a les seues 

al·lusions?” 
  
� Sr. alcalde: “No; sí, sí. No és que no m’interesse a mi. és que no crec que li 

interesse molt a la gent les seues contínues faltes; de veritat: però bé.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. González.” 
 
� Sr. alcalde: “Per favor. Vaja centrant-se, Sra. Escrivá, en el punt de l’ordre del dia.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. González, mire.” 
 
� Sr. alcalde: “Li ho agrairia; per favor.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. González. Li torne a repetir, i no es preocupe. Jo sé que 

vosté, perquè ho ha fet ja aquestos plenaris de darrere, que quan no li interessa que 
aquesta portaveu parle, agarra, li fa un toc a la campaneta, i s’alça la sessió. Això, 
torna a ser més del mateix. Transparència per part seua. Però bé, vaig a dir-li que 
aquell dia vosté volia que jo baixara cinc minuts, i després resulta que no en tenia 
tres perquè tenia una visita. Alguna cosa totalment incongruent. Els estudis, si no els 
ha tingut abans, perquè també estic parlant a tots les al·lusions que he pogut recollir 
mentre vosté parlava, ha sigut perquè vosté ha volgut; perquè davant les 
manifestacions d’aquesta portaveu al secretari general de l’ajuntament, que vosté 
devia pagar el que s’havia encomanat, exactament igual que el Partit Popular va 
entrar i va pagar això que vostés havien encomanat, aqueixes feines, aqueixes 
tasques; algunes també dubtoses. Algunes també dubtoses. Vestits de l’arrancada de 
la festa, fets per una modista que també podríem posar un poc en dubte la factura 
que va girar. Per tant, quan jo li transmet que el portaré a la premsa, vosté 
automàticament s’avança i se’n va vosté a la premsa, pensant, segons em transmet a 
mi el mitjà de comunicació, que no em cridarà perquè jo corrobore. I vosté, després, 
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el que passa és que li agarra tot el que li ha d’agarrar, perquè resulta que en la seua 
nota de premsa, apareixen les fotos d’aqueixos projectes. I que vosté ja, després 
d’amenaçar de forma reiterada per mitjà de tot el que ha fet falta, va i resulta que 
l’empresa que els elabora, perquè vosté també tenia, també se m’ha transmés, tenia 
una gran obsessió per conéixer què és el que hi havia ahí, una gran obsessió; li’ls 
han portat; què més vol, Sr. González? Jo no sé què més vol. D’acord? Per tant.” 

 
� Sr. alcalde: “Vaja acabant, per favor.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “No li interessa que parle més?” 
 
� Sr. alcalde: “M’interessa moltíssim que parle.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “No passa res.” 
 
� Sr. alcalde: “M’interessa moltíssim, però vaja acabat. És que està repetint vosté les 

coses.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “No passa res. Transparència i proximitat. No passa res. 

Votem i ahí queda, que per això tenen vostés el sou.” 
 
� Sr. alcalde: “Ni té vergonya, ni la coneix, Sra. Escrivá. És l’única cos que he de dir. 

Passem a votació? Té la paraula Sr. Peiró, per al·lusions. Per favor, siga breu.” 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “Únicament, seré el més breu possible, aquesta dissertació que 

ens ha fet la Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, demostra que no té cap argument 
de base per criticar el calendari de l’OMIC; ha parlat de tot menys d’això. Això ens 
ho demostra. Dir-li també, com vosté ha dit fa uns segons, que la Sra. Consuelo 
Escrivá Herraiz, no té vergonya política, ni la coneix. El seu partit per a ella. I ja ens 
demostra, per metre quadrat, la gent que hi ha imputada; d’ahí cap amunt i va 
baixant; no sé si a nivell local també ens tocarà alguna cosa per part del PP; ja 
vorem. Temps al temps. No es promou un partit polític; ho hem dit clar, estem 
parlant d’un grup municipal; un grup institucional dins d’aquest plenari. En cap 
moment posa partit polític. Informació i transparència, ens agrade o no ens agrade a 
la gent. És una utilització el web oficial, on apareixen els noms dels grups 
municipals a què pertany cada regidor? És una utilització política? Doncs en el web 
institucional de l’ajuntament estan els noms dels grups municipals; Bloc-
Compromís, PSOE, PP, i altres. és una utilització les instal·lacions municipals? En 
pujar al despatx de dalt apareixen els logotips dels partits polítics a destra i sinistra; 
estan fent una utilització política de les instal·lacions i de la base institucional? Hem 
fet alguna il·legalitat? L’informe del secretari i de la interventora avalen la nostra 
conducta, i diuen que no hem fet res roín. No hem fet res roín i volem que els 
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ciutadans sàpiguen quins grups municipals estan darrere de cada delegació, perquè 
així ens podran demanar i exigir responsabilitats. Projecte Oliva no ha de donar 
explicacions ni d’Urbanisme, ni del SERVEF, ni d’Agricultura, ni cap delegació que 
no porte. Farà i donarà explicacions i responsabilitats de les seues delegacions que 
porten els seus regidors del grup municipal que estan ací asseguts. Comentar també 
un aclariment. La Sra. Chelo Escrivá parla sempre de sous; li torne a repetir que la 
seua secretària de grup, i el seu regidor de mitja dedicació, no tenen cap 
responsabilitat de delegació política i cobren el doble que la Sra. Yolanda Pastor. Li 
agrade a ella o no. I els 500 euros, o 400 euros, que s’emporten tot els membres del 
Partit Popular són sous. Informem a la gent amb transparència. És el millor, 
transparència al ciutadà. Per últim agrair als regidors del Bloc-Compromís el seu 
suport. Treballarem en aqueix protocol per donar transparència a tot.” 

 
� Sr. alcalde: “Per al·lusions, molt curtet, per favor. I després ja acabarà la ponent de 

la moció. Té la paraula Sr. Canet.” 
 
� Sr. Canet Llidó: “Molt breument i ajustant-me al punt. No valoraré l’amable 

dissertació que ens ha fet la Sra. Escrivá. Vosté ha preguntat en quina moció va 
vindre aqueixa proposta que vosté pagara els butlletins d’informació municipal. 
Doncs li dic, va ser una moció del partit Gent d’Oliva, que va entrar per registre 
d’entrada a l’Ajuntament d’Oliva el 7 de desembre de 2011, a les 13.03 h. I si vol 
anotar-se el registre és el 13.750; en la seua primera proposta d’acord. Insistesc, això 
es va presentar i es va debatre, per part dels portaveus, abans que el Sr. Pi ens 
informara que aqueix Butlletí d’Informació Municipal no havia costat, teòricament, 
res a les arques municipals; però ja abans de saber aqueixa informació, aquesta 
proposta d’acord es va descartar pels qui tenen sentit de la responsabilitat. “Primer. 
Que se li descompte a la Sra. Chelo Escrivá Herraiz, del salari d’alcaldessa, la 
despesa corresponent al mes de desembre de la publicació i edició del periòdic 
d’informació municipal, de quatre pàgines, i que en el seu encapçalament resa el 
topònim Oliva amb l’escut de la ciutat.” Vosté no recorda aquesta moció, perquè 
aquesta moció no va arribar a vindre a plenari; i no va arribar a vindre a plenari 
precisament perquè va imperar el sentit comú. El sentit de la responsabilitat del qual 
li he parlat abans.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “El sentit de la responsabilitat depén de cadascú. Què és 

responsabilitat? Utilitzar uns diners públic per promoure un partit? Això és 
responsabilitat? És evident que jurídicament hi ha moltes coses per averiguar i no es 
pot ajustar l’aspecte jurídic per poder discernir si deu pagar, o no deu pagar, o el que 
deu fer. Ací, en aquest cas, a la fi acaba concloent que a la millor qui podria pagar el 
pato és l’empresari; perquè és que a la fi, no volia intervindre, però Sr. Canet, per 
favor. Ja està bé del sentit de la responsabilitat, perquè responsabilitat és que un 
utilize els diners públics com cal. I ja està. Aqueixa és la responsabilitat vertadera. I 
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això no ho regula cap llei; em referesc jo a l’hora d’ordenar el tema aquest. No torne 
a repetir el sentit de la responsabilitat, ni el desgavell, noi coses d’aquestes. Això 
depén del prisma de cadascú. I des del meu prisma, per a mi, el que és una 
irresponsabilitat és utilitzar els diners d’aqueixa forma. I ja està.” 

 
� Sr. alcalde: “Ha quedat clar, Sr. Salazar. Per acabar, té la paraula la Sra. Escrivá. Li 

demane que no òbriga més línies de debat i que intente ser breu.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “La meua amable dissertació ha sigut per contestar-li a vosté 

el que ha argumentat. I no recorde la moció, perquè va imperar el sentit comú. No 
senyor, perquè és que no hi havia factura, i el butlletí era gratuït; simple i planament. 
Ahí està el sentit comú. I després vull donar-li les gràcies de cor al Sr. González, 
molt digne d’un alcalde triat com ha sigut vosté; el qualificatiu, ni té vergonya, ni la 
coneix, una frase perfecta en boca d’un alcalde. Digna d’un titular, si no fóra perquè 
a la millor els qui l’han d’escriure, això, són la veu del quart poder i treballen per a 
vosté. Després, de veritat és que és lamentable i patètic com un regidor, el Sr. Blai 
Peiró, diu que tremps al temps, si a nivell local també ens tocarà alguna cosa. De 
veritat, Sr. Blai Peiró; mire, no li diré res més. Ahí queda. I després, pel que fa 
referència a tot el que hem estat parlant, a mi m’agradaria llegir-li dues coses de 
l’informe que ha elaborat la Sra. interventora i el Sr. secretari; i diu “Davant de 
despeses propagandistes, amb l’objectiu d’enaltir la imatge de l’Alcaldia, i del 
govern municipal.” Val? No es podrà fer això. D’acord? Davant de despeses 
propagandistes, amb l’objectiu d’enaltir la imatge de l’Alcaldia i del govern 
municipal.” Per tant, noi vulguem lligar-ho i embolicar-ho. D’acord? Això va ser 
l’acord plenari que va tindre lloc el 29 de desembre de 2011. No es queden només 
amb la primera part, vagen a la totalitat. I després ja dir-li, també, que en l’informe 
diu “que indica textualment que dirigeix aqueixa delegació municipal. Aquesta 
última expressió, al nostre entendre, és incorrecta, donat que és l’Alcaldia, i no un 
grup polític municipal qui ostenta la direcció de totes les delegacions municipals.” 
Això són les dues frases que vull ressaltar en aquest moment de l’informe. Podríem 
anar a moltes més, però anem a deixar-ho ahí, perquè la veritat és que allargar més 
el que ja està més clar que l’aigua no paga la pena.” 

 
Efectuada una primera votació, es produeix el resultat següent: vots favorables dels 
regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascon Escrivá, (7 vots a 
favor: del Grup Partit Popular), en contra dels regidors Sra. Torres Pérez, Sr. Roig 
Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i del Sr. 
alcalde, David González Martínez (7 vots en contra: 5 del Grup Bloc-Compromís i 2 del 
Grup Projecte Oliva); i amb l’abstenció dels regidors: Sr. Fuster Mestre, Sra. López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i Sr. 
Salazar Cuadrado (6 abstencions: 5 del Grup Socialista Municipal d’Oliva i 1 del Grup 
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Gent d’Oliva), per la qual cosa hi ha un empat en la votació (7 vots a favor i 7 vots en 
contra). 
 
Efectuada una segona votació, amb el vots favorables dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, 
Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, 
Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascon Escrivá, (7 vots a favor: del Grup Partit Popular), en 
contra dels regidors Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, 
Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i del Sr. alcalde, David González Martínez (7 vots 
en contra: 5 del Grup Bloc-Compromís i 2 del Grup Projecte Oliva); i amb l’abstenció 
dels regidors: Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. 
Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, i Sr. Salazar Cuadrado (6 abstencions: 5 del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva i 1 del Grup Gent d’Oliva), mantenint-se el mateix resultat 
d’empat (7 vots a favor i 7 en contra), per la qual cosa, i en aquest moment l’alcalde fa 
ús del seu vot de qualitat, votat en contra de la Moció plantejada. A la vista d’aquestes 
votacions, finalment el Ple de l’Ajuntament per majoria de 8 vots a favor, 7 vots en 
contra, i 6 abstencions, acorda: desestimar les propostes d’acord contingudes en la 
Moció presentada pel Grup Partit Popular respecte a l’assumpte de l’epígraf. 
 
 
DISSET.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/01/2013. 
 
Vista la proposta de la regidora d’Hisenda, sobre modificació pressupostària per 
suplements de crèdits S/01/2013. 
 
Atés que, la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 1 de febrer de 2013, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre modificació 
pressupostària per suplements de crèdits S/01/2013. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels regidors Sr. Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Salazar 
Cuadrado, i del Sr. alcalde, David González Martínez (11 vots a favor: 5 del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, i 1 del Grup Gent d’Oliva), 
i amb l’abstenció dels regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera 
Romaguera, Sr. Aparisi Romero, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascon 
Escrivá, Sr. Peiró Sanchis, i Sra. Pastor Bolo (9 vots abstencions: 7 del Grup Partit 
Popular, i 2 del Grup Projecte Oliva), acorda: 
 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient número S/01/2013 de modificació de 
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crèdit mitjançant suplement de crèdits següent que es finançarà amb una baixa de l’ 
aplicació pressupostària que se indica:  
 
SUPLEMENT DE CRÈDITS  

PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUP. 
INICIAL 

MODIFICA. 
ANTER. 

MODIFICA. 
ACTUALS 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

15134. 6000077 Urbanització Rejolar.- 
Inversió Nova terrenys 

 
 

0 

 
 

210.000,00 

 
 

245.536,98 

 
 

455.536,98 
 TOTAL 
AUGMENTS 

   
245.536,98 

 

 
BAIXES 

PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUP. 
INICIAL 

MODIFICA. 
ANTER. 

MODIFICA. 
ACTUALS 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

15120. 6000077 URB. (PMS).- 
Inversió Nova en 
terrenys 

 
 

0,00 

 
 

3.223.218,36 

 
 

245.536,98 

 
 

2.977.681,38 
 TOTAL 
DISMINUCIONS 

   
245.536,98 

 

 
Segon.- Acordar, que els terrenys adquirits per expropiació de la finca registral núm. 
2801 finançats amb càrrec a aquesta aplicació pressupostària se integren, a través de 
l’Inventari Municipal, i es vinculen al PPS i els terrenys resultants del posterior procés 
de reparcel·lació que se li assigne a l’Ajuntament, passen a formar part del PPS. 
 
Tercer.- Exposar al públic l’expedient en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província durant 15 dies hàbils a contar des de el dia següent a la seua publicació en el 
BOP, estant a disposició del públic la documentació corresponent i en aquest termini els 
interessats presentar reclamacions davant el Plenari. 
 
Quart.- En cas que no es presenten reclamacions en aquest termini, se considerarà 
definitivament aprovat l’ acord provisional. 
 
Cinquè.- L’acord definitiu i el resumen por capítols de la modificació acordada s’haurà 
de publicar en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sisè.- De l’expedient definitivament aprovat es remetrà còpia al departament de 
Secretaria, d’Urbanisme i d’Intervenció, així com a l’administració general de l’estat i 
de la Comunitat Autònoma. 
 
 
DIVUIT. PROPOSTA DE CONVENI PER A PAGAR EL PREU PER A 
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L’EXECUCIÓ PROVISIONAL DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LA 
FAMÍLIA MARTÍ DE VESES. 
 
Per part dels propietaris de la finca sítia en el municipi d’Oliva, Camí del Collado 
números 23, 25, 27 a 39, amb referències cadastrals 9513040YJ4191S0001SH, 
9513041YJ4191S0001ZH i 9513042YJ4191S0001UH, es va instar al seu dia 
l’expropiació per ministeri de llei, fixant el Jurat Provincial d’Expropiació de València 
un preu just de 851.659,91 € mitjançant un acord de 24 de juliol del 2008 (Exp. 
70/2008) que va ser acceptat per l’Ajuntament d’Oliva, per la qual cosa el dit import ja 
és ferm per al mateix.  
 
En tant es resol el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament d’Oliva contra la 
Sentència núm. 1020/2011, de data 2 de novembre, per part dels propietaris de la 
mencionada finca s’ha sol·licitat davant del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana l’execució provisional de la sentència d’instància en allò referent 
al preu just fixat al seu dia pel Jurat i que és ferm per a l’Ajuntament, havent-se dictat 
per l’esmentat Tribunal dos Interlocutòries de dates 21 de juny i 10 d’octubre del 2012 
pels quals es requereix a l’Ajuntament d’Oliva perquè abone la quantitat de 851.659,91 
€ en concepte de principal, quedant diferit el pagament dels interessos a la data en què 
es fixe i pague el preu just definitiu per part del Tribunal Suprem.  
 
A pesar de la situació econòmica actual, és intenció d’aquesta Alcaldia, complir aquesta 
sentència, si bé el pagament en metàl·lic de la quantitat total abans esmentada pot 
afectar greument la Tresoreria municipal. 
 
D’altra banda, actualment l’Ajuntament d’Oliva disposa d’un excedent de parcel·les 
afectades Patrimoni Públic del Sòl sent possible destinar aquestes parcel·les al pagament 
del preu just segons es fa constar en l’informe del TAG d’Urbanisme de data 18 de 
gener del 2013, i que en el cas que els afectats acceptaren part del pagament en espècie, 
la Tresoreria municipal no es ressentiria tan greument.  
  
Després de diverses reunions mantingudes amb els propietaris de la finca a expropiar 
s’ha plantejat i valorat la possibilitat que part del preu just es faça efectiu en espècie, 
açò és, amb terrenys municipals, tot això, a l’empara del que estableix l’article 30.1 del 
Text Refós de la Llei de Sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
que autoritza a satisfer el preu just en espècie quan hi haja acord amb l’expropiat. 
 
Els propietaris finalment han mostrat disposició en què el pagament en espècie es 
concrete per mitjà de la cessió de la parcel·la sítia en C/ del Cedre núm. 9, en l’àmbit del 
sector 19-Burguera, amb referència cadastral 0842304YJ5104S, de la qual és titular 
l’Ajuntament i la valoració de la qual puja a 396.122,93 €, segons taxació efectuada pels 
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serveis tècnics municipals, sent la resta del valor del preu just, és a dir, 455.536,98 € a 
abonar per mitjà de xecs nominatius. 
 
En el vigent pressupost, existeix l’aplicació pressupostària 15134. 6000000 
“Urbanització rejolar.- Inversió Nova en terrenys” amb crèdit disponible per import de 
210.000€ per a fer front a part d’aquesta despesa, sent necessari, per tant, realitzar 
l’oportú suplement de crèdits en l’aplicació per import de 245.536,98 €, import que 
haurà de ser abonat als propietaris una vegada entre en vigor l’esmentada modificació 
pressupostària, i la data d’entrada de la qual en vigor no podrà demorar-se més enllà 
dels quatre mesos, a comptar de l’aprovació del corresponent Conveni per part del Ple 
de l’Ajuntament. 
 
Així mateix, amb caràcter excepcional, a fi que els propietaris perceben íntegrament el 
preu just, i amb això complir íntegrament les interlocutòries de data 21 de juny i 10 
d’octubre del 2012, l’Ajuntament d’Oliva assumirà les despeses de notaria, les de 
registre així com l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
que es deriven del pagament en espècie del preu just.  
 
Per tot el que s’exposa anteriorment, considerant que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment 
Administratiu Comú “ Les Administracions Públiques podran establir acords, pactes, 
convenis o contractes, amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no 
siguen contraris a l’ordenament jurídic ni versen sobre matèries no susceptibles de 
transacció i tinguen per objecte satisfer l’interés públic que tenen encomanat, amb 
l’abast efectes i règim jurídic que en cada cas preveja la disposició que el regule; tals 
actes tindran la consideració de finalizadors dels procediments administratius o insertar-
s’hi en els mateixos amb caràcter previ, vinculant o no a la resolució que els pose fi”. 
 
La Comissió Extraordinària d’Hisenda i Béns municipals, en reunió realitzada celebrada 
el dia 1 de febrer de l’any 2013, va emetre dictamen favorable sobre el conveni de 
referència. 
 
Per part del Grup Partit Popular, es presenta una esmena per a incorporar-la a la 
proposta de conveni per a pagar el preu per l’execució provisional de la Sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat València a la família Martí de Veses; que 
literalment diu: 
 
“Suspendre els efectes del conveni expropiatori fins que siga plantejat i acceptat 
l’incident d’execució de la Sentència del Jutjat competent”. 
 
Resultant, que obert el torn d’intervencions, produeixen les següents: 
 



Pàgina: 112 

� Sr. alcalde: “Per començar a intervindre, aquest punt està sobradament explicat al si 
de la comissió; també hi ha tres informes que l’acompanyen, tres informes 
favorables de tots els departaments que havien d’informar alguna cosa. Òbviament 
això es deriva d’una sentència, una sentència ferma que havíem de complir per tal 
de, com diu el conveni, pagar el resultat de l’expropiació d’un total de 851.659,91 €. 
Aquest alcalde es va trobar amb aqueixa sentència per complir, i per tant, fruit d’una 
negociació amb la família, que serà el plenari qui haurà de ratificar si aquest conveni 
tira endavant, o no tira endavant; a la fi s’ha arribat a un acord, insistesc, sempre que 
aquest plenari ho considere així en la votació que tindrà lloc a posteriori, per tal que 
la Tresoreria municipal note el menys possible el pagament d’aqueixa sentència. Per 
tant, l’acord a què s’ha arribat, com diu el conveni, és una acord amb el qual es 
pagarà part d’aqueixa indemnització de la expropiació en líquid, amb diners, i l’altra 
part es pagarà amb Patrimoni Municipal del Sòl, amb una parcel·la municipal. 
Insistir que han sigut mesos de negociació intensos i a la fi aquest és el resultat; 
considere que és un resultat, si més no, bo per a les dues parts; i haurà de ser el 
plenari qui manifesta i vote el conveni per tal de donar compliment a la sentència, 
que és ferma, que és l’abonament dels 851.659,91 €.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Jo m’he permés, davant aquesta expropiació, encara que el 

Sr. González diga que està molt debatuda, jo pense que s’ha de recordar, no oblidar, 
com s’ha gestionat, com s’ha malgestionat. Per tant, m’he permés fer una xicoteta 
història d’aquesta llosa que el desgovern seu, perquè al cap i a la fi estaven amb els 
mateixos que estan, ens van deixar a tots els ciutadans. I dir que l’any 2002, amb 
data 21 de maig de 2002, es divideix l’herència, on allò referit als expropiats són 
16.236 metres quadrats, per 25 euros, un total de 405.900 euros. En l’any 2004, un 
escrit, també de la família, de 21 de desembre de 2004, sol·liciten a l’ajuntament 
l’expropiació sobre aqueixos 16.236 metres quadrats; i no consta que l’ajuntament 
informara, ni es manifestara. L’any 2005, un escrit de 26 de setembre de 2005, 
aquesta família reitera l’expropiació sobre aqueixos 16.236 metres quadrats, per un 
valor, senyors, de 3.220.269 euros. Si no m’he equivocat, més de 535 milions de les 
antigues pessetes; això és alguna cosa que ací a la gent li agrada molt recordar, en 
pessetes. 535 milions de les antigues pessetes. A més, en aqueix escrit manifesten, i 
vull llegir-lo de forma textual, manifesta la família “que la ubicación de la zona 
verde en las fincas de referencia es absolutamente absurda e inexplicable, dadas las 
características de la zona, a saber: ciudad jardín, casco urbano alejado, bajo índice 
de edificabilidad, etc. hasta el punto que es inimaginable que algún día se dé este 
destino.” És més, continue llegint textualment: “Esta parte está abierta a la 
posibilidad de terminación convencional. También el nuevo Plan General puede 
facilitar la solución final.” Senyors, estaven donant-los aquestes persones una 
solució, per a no continuar aquestes persones amb l’expropiació; però vostés què 
fan, l’ajuntament ni informa, ni contesta. En 2008, un escrit al Jurat Provincial 
d’Expropiació Forçosa, amb data 28 de febrer de 2008, fa una nova valoració que 
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augmenta la superfície afectada; ara són 16.474 metres quadrats, però el valor és a 
149 euros el metre quadrat, que fan un brut, més el vol, un total de 2.853.411,38 
euros. Han baixat un poc el valor abans, de 3.220.269; ara, com he dit abans, 
2.853.000 euros. I davant d’això l’ajuntament manifesta, davant el jurat, el 16 de 
maig de 2008, que és sòl rural i el seu valor és d’11,45 euros el metre quadrat; sense 
cap informe de valoració, i tan sols de forma ridícula fa referència al valor 
d’expropiació de la variant de la Safor,. Davant aquestos arguments per part de 
l’ajuntament, torne e repetir, ridículs, i vergonyosos, perquè diu que governaven per 
al poble, el Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa, diu que el valor del sòl és de 
43,40 euros el metre quadrat, que pels 16.236,49 metres quadrats, fa un total, el brut 
més el sòl dels 851.659,91 euros. Senyores i senyors, aquest ajuntament, com que hi 
havia algú que es fregava les mans i deia que era barat, barat, i que manava, doncs 
bé; llàstima, llàstima no poder fer que ho pagara aqueixa persona, o que ho pagara 
l’equip de govern, que són vostés, que governaven. És curiós també, i ací vull traure 
a col·lació, com el Sr. González, acaba de dir que està suficientment parlat i que es 
troba vosté amb aqueixa sentència per complir. Si vosté era govern. I ho van 
acceptar sense recórrer. Què està dient? Que no ho sabia? Que vostés, no eren un 
equip? No s’ho parlaven tot? No feien Juntes de Portaveus? Vol llançar la 
responsabilitat únicament a qui portava l’Alcaldia, que era el Partit Socialista? 
Perquè l’ajuntament no va recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, perquè clar, per a què fer-ho; era barat. Ho pagarem; i ho 
pagarem ara, en aquest moment tots els ciutadans. Pagarem això a causa de la seua 
mala gestió, del seu govern, que ara tenim novament. Ho pagarà tota la ciutadania; 
jo també, ho pagaré com a ciutadania. Està clar que com a alcaldessa hauria fet les 
gestions i sí que hauria fet cas a tots aquestos escrits reiterats d’aquesta família, que 
sabia perfectament el que estava fent i amb el que podia perjudicar si vostés estaven 
com estaven. I no ho hauria consentit, torne a repetir, perquè l’inici, que ara és ferm, 
molt ferm és aquest inici, 850.000 euros. Ara vorem el que passa, davant el milió 
nou-cents mil euros, o tres milions d’euros, si el Suprem considera que també 
devem pagar-los. Hi ací ens trobem davant nostre amb una proposta de conveni de 
l’Alcaldia, atenció senyors, que açò és molt gros, Sr. González, qui li ha donat a 
vosté competències per a negociar? Li ho torne a repetir, li ho he dit mil vegades, 
vosté diu que no les usurpa perquè porta ara el conveni; no, Sr. González, vosté no 
tenia competències per anar a negociar; i acaba de manifestar també que han sigut 
unes negociacions intenses. Vosté ha usurpat les competències. I com té majoria de 
vots hauria pogut demanar-les per a fer-ho vosté sol, però no ho ha fet. I li ho he dit 
de forma reiterada que li les havia de donar el Ple, i vosté ni les ha demanades; va 
sobrat. Vosté diu que no les usurpa perquè porta aquest conveni perquè ara 
l’aprovem en Ple, però sap que també li fa falta per a negociar-lo i elaborar-lo, i no 
les té? Això en primer lloc. I en segon lloc ja li vaig preguntar a la Sra. Morell, en la 
Comissió extraordinària d’Hisenda, s’havien notificat al jutjat la forma en què 
anaven a executar la sentència? I sap què, que tot balons fora. A la fi, en acabar la 
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comissió extraordinària, vaig a l despatx del Sr. secretari, i em diu que no; que no. 
Que no s’ha dit al jutjat com anava a complir-se això. I jo vull ací recordar-los coses 
molt importants, que és la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, que estableix en el seu article 103, i llig; “1. La 
potestat de fer executar les sentències i altres resolucions judicials correspon 
exclusivament als jutjats i tribunals d’aquest ordre jurisdiccional, i el seu exercici 
compet a qui haja conegut l’assumpte en primera i única instància.” I afig en 
l’apartat dos de l’article “Les parts estan obligades a complir les sentències en la 
forma i termes en què es consignen.” Això no obstant l’Ajuntament d’Oliva pretén 
executar una sentència en forma i termes diferents als que ja s’han fixat; els que ha 
fixat la llei. La mateixa llei permet que quan per a l’administració siga materialment 
impossible complir una sentència, es plantege una alternativa, però davant el jutjat, 
de forma que llig, de forma textual, estableix l’article 105 del mateix text legal 
esmentat que “2. Si concorren causes d’impossibilitat material o legal d’executar la 
sentència, l’òrgan obligat al seu compliment ho manifestarà a l’autoritat judicial, a 
través del representant processal de l’administració dins del termini previst en 
l’apartat segon de l’article anterior, amb la finalitat que, amb audiència de les parts, i 
dels qui considere interessats, el jutge o tribunal aprecie la concurrència, o no, de les 
dites causes, i adopte les mesures necessàries que asseguren la major efectivitat de 
l’executòria, tot fixant si fa el cas la indemnització que siga procedent per la part en 
què no puga ser objecte de compliment ple.” L’article 1906, estableix, “1. Quan 
l’administració fóra condemnada al pagament de quantitat líquida, l’òrgan 
encarregat del seu compliment acordarà el pagament amb càrrec al crèdit 
corresponent del seu pressupost que tindrà sempre la consideració d’ampliable. Si 
per al pagament fóra necessari realitzar una modificació pressupostària, haurà de 
concloure’s el procediment corresponent dins dels tres mesos següents al dia de 
notificació de la resolució judicial.” Afig l’apartat quatre d’aquest article, que “si 
l’administració condemnada al pagament de quantitat considerara que el 
compliment de la sentència hauria de produir trastorn greu a la seua hisenda, ho 
posarà en coneixement del jutge o tribunal acompanyat d’una proposta raonada 
perquè, escoltades les parts, -el tribunal, eh? O el jutge- es resolga sobre el mode 
d’executar la sentència en la forma que siga menys onerosa per a aquella.” Amb 
aquest argument queda més que justificat que serà il·legal l’adopció d’acord relatiu a 
la forma d’executar la sentència relativa a l’expropiació de terrenys a la família 
Martí de Veses, que no siga aquella determinada en resolució judicial ferma. 
Qualsevol acord diferent al criteri adoptat en aqueix òrgan judicial s’ha d’adoptar 
previ consentiment del jutjat que va dictar la sentència, ja que és a aquest, i no al Ple 
de l’Ajuntament, a qui correspon determinar si s’observen causes d’impossibilitat 
d’executar la sentència en els termes dictats. Per tant pense que hi ha arguments més 
que suficients perquè fem les coses com cal. I jo no sé què és el que pretenen, 
perquè xom no se’ns ha transmés res, no sé què pretenen. Simplement sé, i és 
manifest, que vostés han fet les coses de forma il·legal, com no calia. Per tant, 



Pàgina: 115 

aquest partit, porta una proposta perquè s’aprove. I torne a repetir, davant del que 
s’ha argumentat.”  

 
� Sr. alcalde: “Abans de procedir a la votació d’aquesta esmena, o d’aquesta 

proposta, li he de dir que s’han fet les consultes oportunes, amb les advocades que 
vosté va contractar, vosté que ho feia tot perfecte, per Decret d’Alcaldia; ho havia de 
ratificar el plenari, i vosté no ho va ratificar, se’n recorda? No ho va portar al 
plenari. Se’n recorda Sra. Escrivá, vosté que ho feia tot perfecte? Vosté va aprovar 
per Decret de l’Alcaldia i s’havia de ratificar, l’adjudicació de la defensa d’aquest 
tema en el plenari; i no ho va ratificar, va haver de ser aquest alcalde, que va arribar 
i ho va ratificar. S’han fet les consultes oportunes, i jo no sé què vol vosté, després 
de la tirallonga que ens ha fet de lleis, i lleis, i vinga llegir, i les advocades que ens 
porten la defensa que estan en contínua comunicació tant amb el jutge com amb 
l’altra part de la defensa, ens han dit que no hi ha absolutament cap problema; que 
no s’han usurpat competències al ple en primer lloc, perquè la negociació que s’ha 
mantingut no suposa cap acte administratiu en si mateix, i que l’aprovació i 
posterior signatura del conveni, sí. Per això es passa en aquest moment pel plenari. 
Crec que això ja se li va dir en la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns 
Municipals, però a vosté li fa igual; vosté com és més sabuda que ningú, fins i tot de 
les advocades que vosté mateix va contractar. Serà el Ple l’òrgan que definitivament 
autoritze l’Alcaldia a signar aquest conveni per donar compliment a la sentència. Jo 
no sé la usurpació de competències on la veu vosté; ja li dic que hem fet les 
consultes oportunes, i les advocades ens asseguren que no hi ha cap usurpació de 
competències, com també ho veu així la Secretaria d’aquest ajuntament, a qui he 
preguntat de forma insistent. Diu vosté que amb quina autorització suspén, ho ha dit 
en algunes ocasions, l’execució de la sentència; amb quina autorització del Ple va 
demanar vosté una ampliació de quinze dies per presentar el pla de viabilitat? No 
recorde que ho passara vosté pel Ple; amb quina autorització? Són actes processals 
que es donen entre advocats. D’això també estem ben segurs. D’això les advocades 
que ens porten la defensa també ens han dit que podem estar ben segurs que aqueixa 
autorització està ben atorgada, perquè no és la part demandada qui va demanar 
aqueixa autorització, sinó que és la part demandant qui va demanar aqueixa 
autorització, i la part demandada que és l’ajuntament es va mostrar d’acord, com no 
podia ser d’una altra forma. Per tant, aqueixa suspensió de 60 dies, tampoc requeria 
d’autorització prèvia per tractar-se d’un acte processal de tràmit; insistesc, va ser la 
part demandada qui ho va demanar. No sé; a la fi jo no sé què busca vosté. Hi ha un 
acord entre les dues parts, per suposat que es comunicarà, una vegada estiga acordat 
pel ple, si s’aprova; encara que no hi haja obligació, també ens ho diuen les 
advocades que ens porten la defensa; encara que no hi haja ni tan sols obligació de 
comunicar-ho al jutjat, per suposat que es comunicarà; i precisament en converses 
amb el jutge, és el mateix jutge qui ha manifestat que arribem a un acord d’aquestes 
característiques, de part amb diners, líquid, i part amb propietats, que estaria 
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encantat que arribàrem a un acord d’aquestes característiques, i tan de bo altres plets 
que té, i altres sentències d’aquestes característiques arribaren a acord entre les 
parts. Per tant, s’han fet totes les consultes oportunes. Vosté, com sempre, ve ací, 
intenta sembrar el dubte, ens llig una tirallonga de lleis que probablement li haurà 
preparat aqueix ajuntament paral·lel, o aqueixos assessors que té, que no sé quants 
en tindrà vosté; però li pioc assegurar que estem ben segurs del conveni que portem. 
Porta tots els informes favorables, l’altra part està a favor, el jutge ens ho ha suggerit 
en diverses ocasions, la defensa jurídica també està segura, i per tant la meua 
proposta és que desestimem aquesta esmena que ve i que aprovem aquest conveni 
per tal de donar compliment a aqueixa sentència que ara hem de complir, com no 
pot ser d’altra forma. Tenim un manament, l’hem de complir; ja fa temps que 
l’hauríem d’haver complit, i l’altra part està esperant; hi ha un acord entre les dues 
parts, crec que és penós per a l’ajuntament perquè evidentment ha perdut, però és 
menys penós que pagar-ho tot en líquid, perquè la Tresoreria Municipal es 
ressentiria probablement. I per tant aquesta és la proposta que es porta de conveni, 
està molt treballada; vosté tampoc va parlar amb la família, i ho hauria pogut fer; i 
sense ser govern també hauria pogut cridar-los. Sense ser govern també els hauria 
pogut cridar i interessar-se pel tema. Per tant, passem a votació. Diga. Té la 
paraula.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Vosté no pot basar la seua defensa en l’acusació. I des del 

moment que ací pareix una proposta d’un grup polític, es llig, consta en acta i es 
vota; encara que vostés vulguen votar que no. Això és el que marca. I també per 
aquesta part, li agradaria a aquest grup polític, que ja que vosté ha fet referència al 
que ha manifestat el Sr. secretari, perquè també conste en acta, m’agradaria que el 
Sr. secretari, si vosté té a bé donar-li la paraula, que manifeste al respecte el que 
pensa del que estem fent. Jo també he parlat amb les advocades, per suposat. I sí, és 
clar que hi ha coses que s’han botat, s’han eludit, com per exemple comunicar el que 
jo estic dient ací. Comunicar que aquest acord que no s’ajusta al que el jutge va dir, 
independentment que després puga dir que sí, s’haja de comunicar. Per tant, a mi no 
em diga i intente marejar-me perquè jo tinc les coses molt clares. I jo no pretenc res. 
Val? Jo no pretenc res. I vosté va haver de portar, perquè vosté també sap que per 
caràcter d’urgència, per no haver temps per les circumstàncies, s’aproven coses 
d’aqueixa forma; i després es porten i les ratifica el Ple. Per tant, això és una cosa. 
Però aquesta, on el Ple no té competència, ni amb el jutge, ni amb el tribunal, per 
favor. I el que sí que m’agradaria és que ja que està la proposta, vosté no pot deixar 
de llegir-la i que es vote. I per l’altra part, aqueixes manifestacions i aqueixos 
arguments que vosté acaba de donar ací, ja que diu que li’ls ha donat el Sr. secretari 
d’aquest ajuntament, que és qui ha de donar legalitat, per favor, m’agradaria que les 
diguera; que vosté tinguera a bé donar-li la paraula perquè les diga i consten en acta. 
Que no passa res. No passa absolutament res.” 
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� Sr. alcalde: “Anem a llegir la proposta; efectivament no pot ser d’una altra forma. 
Però hi ha tres informes, favorables. Un del secretari, un de la Intervenció 
municipal, i un altre de la TAG d’Urbanisme. Per tant, si vol alguna cosa, es llig els 
informes. Sr. secretari, procedesca a la lectura de les esmenes.” 

 
El Sr. secretari lleig l’esmena que és del següent tenor literal: 
 
“Maria Consuelo Escrivá Herraiz, com a portaveu del Grup Partit Popular amb 
representació a l’Ajuntament d’Oliva, presenta esmena del grup del PP per a incorporar-
la a la proposta de conveni per pagar el preu per a l’execució provisional de la Sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a la família Martí de 
Veses: Suspendre els efectes del conveni expropiatori fins que es plantege i s’accepte 
l’incident d’execució de la Sentència del Jutjat competent. Oliva, 7 de febrer de 2013. 
Rubricat.” 
 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada voten a favor els regidors Sra. Escrivá Herraiz, 
Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, 
Sr. Escrivá Tormo, i Sra. Gascón Escrivá (7 vots favorables del Grup PP); voten en 
contra de l’esmena els regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. 
Santacatalina Sanchis, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. 
Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. 
Salazar Cuadrado, i el Sr. alcalde, David González Martínez (13 vots en contra: 5 del 
Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup 
Gent d’Oliva). En conseqüència, per haver-hi més vots negatius que positius, l’esmena 
no prospera. 
 
Resultant, que obert nou torn d’intervencions, es produeixen les següents: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Aquest grup polític, vol donar-se per absent. No volem ser 

partíceps del que estem convençuts que és una irregularitat. A més també volem 
manifestar que el Sr. secretari li manifestara a vosté que això estava ben fet, i no que 
ho manifestara en Ple. Per tant, el Partit Popular volem que en aquesta votació es 
done per absent. I si vosté considera que ens n’hem d’eixir, no hi ha cap problema.” 

 
� Sr. alcalde: “No és necessari que isquen. Es poden declarar absents. Sr. secretari, 

declare absents els membres del Partit Popular.” 
 
 
La Sra. Escrivá Herraiz, portaveu del Grup Partit Popular, manifesta que els regidors del 
seu grup es consideren absents i no participen de la votació del dictamen. 
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� Sr. Peiró Sanchis: “En principi manifestar la nostra discrepància amb els criteris 
que ha marcat la Sra. Maria Consuelo Escrivá; estic un poc aclaparat de la 
interpretació que fa de la legislació; però bé, és comprensible. Dir que, 
independentment d’això, nosaltres ho hem manifestat en la comissió, i ens 
mantindrem, en aquest tema ens abstindrem, ja que considerem que és un expedient 
que nosaltres ni hem controlat, ni hem pogut participar activament en ell. Per tant el 
nostre vot serà d’abstenció.” 

 
� Sr. Fuster Mestre: “L’explicació que ens ha donat la Sra. Escrivá, la dissertació 

que ens ha donat la Sra. Escrivá, la veritat és que ho ha enfocat com si açò arrancara 
de l’altre dia; i resulta que estem parlant d’un acord que es pren en l’any 1982; 
alguns dels qui estan ací encara no havien nascut. 1982. Un acord de l’Ajuntament 
d’Oliva, en el qual s’acorda en aquell moment, i es donen cinc anys, que s’inicie 
l’expropiació dels terrenys que estem parlant hui ací. 1982. 31 anys després. És que 
com sembla que això haja arrancat de l’altre dia. Això que quede clar. I després, 
perquè no vull estendre’m massa per les hores que són, però sí que, a vore si quan 
diguem les coses no ens deixem certes coses per la meitat. El Jurat Provincial 
d’Expropiació de València, valora els terrenys en 856.000 euros i escaig. 39.000 
euros més que el valor que havien donat els tècnics de l’Ajuntament d’Oliva. 39.000 
euros més que el valor que els tècnics municipals havien atorgat als terrenys. I la 
família Martí de Veses no porta al jutjat a l’Ajuntament d’Oliva, porta al Jurat 
Provincial d’Expropiacions de València. L’Ajuntament d’Oliva va com a 
codemandat. Per tant, aqueixes coses i aqueixes matisacions són importants. I 
després, també ens ha parlat del valor dels terrenys, si abans valien menys, que han 
anat pujant, que ha hagut vàries valoracions. Mire, el Partit Popular que vosté 
representa ha estat tretze anys governant aquesta ciutat; en tretze anys han tingut 
vostés el temps suficient per iniciar l’expropiació, i no ho han fet. Per tant no ens 
done ara lliçons de què és el que està passant. Per què no hi ha fet? Els terrenys en 
aquell moment, evidentment eren molt més barats. Tretze anys han governat vostés 
aquest ajuntament, i no ho han fet.” 

 
� Sr. alcalde: “Com que està absent no pot intervindre. S’ha declarat absent en aquest 

punt, Sra. Escrivá. No poden intervindre. Té la paraula, Sr. Salazar.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que. No està absent? Jo no pare d’escoltar-

la.” 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Absent per a la votació, Sr. González.” 
 
� Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, està vosté absent.” 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Està absent per al que vol.” 
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� Sr. alcalde: “Sr. Salazar. Està absent Sra. Escrivá, amb el seu grup. Li he permés 

quedar-se ací, però no té la paraula. Té la paraula per a l’explicació de vot el Sr. 
Salazar.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Evidentment aquest regidor que li parla, que representa el 

partit Gent d’Oliva, el grup Gent d’Oliva de l’ajuntament, tampoc tindria cap 
responsabilitat perquè és evident que açò ja ve de l’any 82, i en aqueix aspecte, no 
tenim res a vore. Sí que tenim a vore com a responsables polítics d’aquest 
ajuntament, i persones que respecten la llei, que si hi ha una sentència judicial 
l’haurem de complir, ens agrade més, o ens agrade menys; però haurem de complir-
la. I és evident que davant d’una sentència judicial que és clara, que fa que 
l’ajuntament haja de refer a aquestos propietaris per aqueixa expropiació amb una 
quantitat econòmica, que al cap i a la fi no diu com, ni de quina forma s’ha de fer 
front a aqueixa quantitat econòmica; diu que es paguen tants diners. Però bé, haurà 
de fer front l’ajuntament, efectivament, al compliment de la sentència que mana el 
jutge. I per tant, en aqueix sentit, i pel sentit de la responsabilitat que emana a 
qualsevol persona que estiga disposada sempre a complir la llei, no pot fer altra 
cosa, en aquest sentit que votar a favor del compliment de la sentència, que no és 
altra cosa que refer econòmicament a aquestes persones. És evident que després de 
la tirallonga sui generis que ens ha fet la Sra. Chelo Escrivá sobre el tema de la llei, 
la interpretació que fa, la veritat és que no em sorprén. No em sorprén res de la 
forma que interpreta la llei, d’ahí que tinga tantes il·legalitats en la casa que ella 
mateix habita.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Simplement, centrant-me en una qüestió i intentaré ser breu. 

Primerament he de reconéixer que en el plenari passat vaig fer un prec al Partit 
Popular que no vinguera als plenaris a portar els dubtes metodològics sinó que ho 
fera en les comissions. He de dir que durant aquest mes això s’ha fet així; s’ha 
plantejat en la comissió. Així i tot, no entenc aqueixa voluntat, o aqueixa obstinació 
per voler sembrar el dubte sistemàticament en tot. Perquè la sentència a la qual ha 
fet referència considera una quantitat que se li ha de pagar a una família, a la família 
Martí de Veses; amb una quantitat. El que fem ací és donar compliment al pagament 
d’aqueixa quantitat; exactament, sense un cèntim de diferència. I a sobre amb 
l’acord de les parts. La sentència no entra en el fet de si s’ha de pagar amb terrenys, 
si s’ha de pagar amb bitllets de 50, o amb bitllets de 100. Simplement fixa una 
quantitat; i aqueixa quantitat és la que ara, a través de l’acord plenari que es votarà, 
va a donar-se compliment, fins al cèntim. I a sobre amb l’acord de les parts. No té 
massa sentits tots els dubtes, tota la cortina de fum que ha estat estenent-se al voltat 
d’aquest punt.” 
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb el vot favorable dels 
regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Salazar Cuadrado, i el Sr. alcalde, David González Martínez (11 vots a 
favor: 5 del Grup Socialista, 5 del Grup Bloc-Compromís, i 1 del Grup Gent d’Oliva), i 
l’abstenció dels regidors Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, (2 abstencions del Grup 
Projecte Oliva), acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni expropiatori d’abonament del preu just en espècie i en 
metàl·lic per a l’execució provisional de la sentència del tribunal superior de justícia 
número 1020/2011, de 2 de desembre que es transcriu a continuació: 
 
“CONVENI EXPROPIATORI D’ABONAMENT DEL PREU JUST EN ESPÈCIE I EN 
METÀL·LIC PER A L’EXECUCIÓ PROVISIONAL DE LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA NÚMERO 1020/2011, DE 2 DE DESEMBRE 
 

REUNITS 
D’una part, el Sr. Javier Martí de Veses Estades, amb DNI núm. 46.221.107-P i domicili en 
Passatge Maluquer, 9, ppal 1a de Barcelona; el Sr. Pablo Martí de Veses Estades, amb DNI 
núm. 46.226.502-K i domicili en passeig Rajolars, 36 d’Oliva (València); Sra. Berta Martí de 
Veses Estades, amb DNI núm. 46.234.884-P i domicili en passeig Lluís Vives núm. 9-5é M 
d’Oliva (València); i Sra. Rosa Estades Baño, amb DNI núm. 19.916.105-Z i domicili en 
passeig Rajolars núm. 36 d’Oliva (València). 
 
D’una altra, el Sr. David González Martínez, alcalde-president de l’Ajuntament d’Oliva, assistit 
en este acte pel secretari Acctal. de l’esmentada corporació, en compliment del que disposa 
l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. 
 

INTERVENEN 
Sr. Javier Martí de Veses Estades, Sr. Pablo Martí de Veses Estades, Sra. Berta Martí de Veses 
Estades i Sra. Rosa Estades Baño, en el seu propi nom i dret, en qualitat d’actuals propietaris de 
la finca objecte del present conveni expropiatori.  
 
El Sr. David González Martínez, en la seua qualitat d’alcalde president de l’Ajuntament 
d’Oliva, en representació del mateix, i en exercici de les facultats que li conferix la legislació de 
Règim Local. 
 

EXPOSEN 
PRIMER.- Que el Sr. Javier Martí de Veses Estades, el Sr. Pablo Martí de Veses Estades, la 
Sra. Berta Martí de Veses Estades i la Sra. Rosa Estades Baño són propietaris en ple domini 
d’una parcel·la urbana sítia en el municipi d’Oliva, Camí del Collado números 23, 25, 27 a 39, 
amb referències cadastrals 9513040YJ4191S0001SH, 9513041YJ4191S0001ZH i 
9513042YJ4191S0001UH. 
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La dita parcel·la es correspon amb part de la finca registral 2801, IDUFIR: 46044000056225, 
inscrita en el Registre de la Propietat d’Oliva , al tom 1330, llibre 444, foli 184, inscripció 13a, i 
es troba lliure de càrregues i gravàmens, segons certificat expedit per la Senyora Registradora 
de la Propietat d’Oliva en data de 15 de gener del 2013, que s’acompanya al present conveni 
com a Document número 1. 
 
SEGON.- Que l’esmentada finca es troba qualificada com a dotacional públic, destinada a zona 
verda i vials Sòl Urbà. Residencial Jardí en el Pla General vigent aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme en data 30 de novembre de 1982, en una superfície total segons informe 
pericial aportat al seu dia de 16.236,49 m2, i de 16.474 m2 segons el plànol de mesurament 
aportat. S’acompanya com a Document núm. 2 plànol de la parcel·la superposat sobre plànol de 
qualificació del vigent Pla General en què s’identifica la part qualificada com a dotacional 
públic que resulta afectada per l’expropiació.  
 
TERCER.- Que per part dels propietaris de la mencionada finca es va instar al seu dia 
l’expropiació per ministeri de llei, fixant el Jurat Provincial d’Expropiació de València un preu 
just de 851.659,91 € Mitjançant Un Acord de 24 de juliol del 2008 (Exp. 70/2008) que va ser 
acceptat per l’Ajuntament d’Oliva, per la qual cosa el dit import ja és ferm per al mateix.  
 
QUART.- Que contra el referit preu just els propietaris van interposar el Procediment Ordinari 
núm. 1.909/2008 de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el que va recaure la Sentència número 
1020/2011, de data 2 de desembre, que va fixar el preu just de la mencionada finca en un import 
d’1.967.937,62 €.  
 
CINQUÉ.- Que l’esmentada Sentència ha sigut recorreguda en cassació per l’Ajuntament 
d’Oliva (Recurs núm. 262/2012 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem), trobant-se en estos 
moments pendents de resolució l’esmentat recurs.  
 
SISÉ.- Que en tant es resol l’esmentat recurs de cassació, per part dels propietaris s’ha sol·licitat 
davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana l’execució provisional de 
la sentència d’instància en el que es referix al preu just fixat al seu dia pel Jurat i que és ferm per 
a l’Ajuntament, havent-se dictat per l’esmentat Tribunal dos Interlocutòries de dates 21 de juny 
i 10 d’octubre del 2012 pels que es requerix a l’Ajuntament d’Oliva perquè abone la quantitat de 
851.659,91 € en concepte de principal, quedant diferit el pagament dels interessos a la data en 
què es fixe i pague el preu just definitiu per part del Tribunal Suprem.  
 
SETÉ.- Que a l’efecte de procedir a la dita execució provisional, i a l’empara del que establix 
l’article 30.1 del Text Refós de la Llei de Sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 
de juny, que autoritza a satisfer el preu just en espècie quan hi haja acord amb l’expropiat, 
ambdós parts convenen que part del preu just anteriorment indicat siga abonat en espècie.  
 
VUITÉ.- Que l’Ajuntament d’Oliva és titular, amb caràcter patrimonial, de la parcel·la sítia en 
C/ del Cedre núm. 9, en l’àmbit del sector 19-Burguera, amb referència cadastral 
0842304YJ5104S i la descripció del qual és la que seguix: 
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“URBANA: PARCEL·LA 61b: Situada en el Municipi d’Oliva, en la zona Sector 19 de la platja 
d’Oliva. Classe de Finca: Sòl Urbanitzable. Elements o Destí: Edificable Residencial. Forma 
Geomètrica: Regular. Superfície: 843,03 metres quadrats. Límits: Nord, límit amb sòl urbà de la 
unitat d’actuació denominada Terranova. Sud, vial en projecte denominat “Vial B” segons Pla 
Parcial S-19; Est, amb les parcel·les resultants núm. 10 de propietat de George Thomas Banks i 
Clare Margaret Banks, parcel·la resultant núm. 59, propietat d’Antonio Mayáns Pous i parcel·la 
resultant núm. 58 propietat de José Carlos Tormo Benavent. Oest, amb la parcel·la 57 de Rosa i 
José M. Mayáns Colomar. Superfície Lucrativa edificable: 728,89 metres quadrats. Dèficit 
d’aprofitament: 0 metres quadrats.” 
 
La dita parcel·la es troba inscrita en el Registre de la Propietat d’Oliva , al tom 1561, llibre 632, 
foli 127, finca núm. 57966, inscripció 1a, IDUFIR: 46044000645436 . S’acompanya al present 
conveni certificat registral de titularitat i càrregues de la referida finca com a Document núm. 3, 
expedit amb data 15 de gener del 2013. 
 
La valoració de la parcel·la ascendix a 396.122,93 €, segons taxació efectuada pels serveis 
tècnics municipals que s’acompanya al present conveni com a Document núm. 4, expedida amb 
data 11 d’octubre del 2012.  
 
I en virtut d’allò que s’ha exposat anteriorment subscriuen el present conveni d’acord amb les 
següents,  
 

ESTIPULACIONS 
PRIMERA.- El Sr. Javier Martí de Veses Estades, el Sr. Pablo Martí de Veses Estades, la Sra. 
Berta Martí de Veses Estades i la Sra. Rosa Estades Baño transmeten a l’Ajuntament d’Oliva la 
plena propietat de l’immoble afectat per l’expropiació que es descriu en l’expositiu primer del 
present conveni i que se segregarà de la finca registral 2801 per a formar una nova finca 
registral independent amb la descripció següent:  
 
“Parcel·la perfectament delimitada per mitjà de tanca i que se situa en el cantó nord-oest de la 
finca inicial registral núm. 2801, amb accés particular per mitjà de doble porta o reixat, i que fita 
amb El Camí del Collado, per on es disposa d’accés rodat. La finca segregada es configura amb 
una orografia abancalonada i sistema de reg per degoteig, estant en desús el reg de manta i les 
seues anteriors instal·lacions amb este fi. La subparcel·la que es pretén segregar disposa de 
plantació de cítrics, en perfecte estat de producció. Com a infraestructura pròpia de la parcel·la 
que se segrega es troba una caseta-magatzem de 8,50 x 4,20 metres de mur de fàbrica i teulada 
de plaques; en el seu interior es disposa d’un pou-perforació que abastix a la totalitat de la finca, 
així com el quadre d’ús i manteniment del reg localitzat de la totalitat de la finca. Segons plànol 
de mesurament de la parcel·la, de data 14 de juny del 2007, efectuat per Manuel Fuster i altres 
CB, la subparcel·la que se segrega s’identificada amb la parcel·la A del dit plànol, i que ocupa 
una superfície de 16.474 m2, quedant la resta (17.128 m2., o parcel·la B) com a finca matriu. 
Els límits de la subparcel·la que se segrega es concreten en: al Nord, amb les parcel·les les 
referències cadastrals de les quals són 9513043YJ4191S, 9513044YJ4191S, 9513051YJ4191S, 
i 9513018YJ4191S; al Sud, amb les parcel·les la referències cadastrals de les quals són 
9513038YJ4191S, 9513037YJ4191S, 9513036YJ4191S, Barranquet dels Frares i resta de finca 
matriu identificada com a parcel·la B; A l’Est, amb les parcel·les les referències cadastrals de les 
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quals són 9513031YJ4191S, 9513030YJ4191S i 9513039YJ4191S; i a l’Oest, amb El Camí del 
Collado.” 
 
L’Ajuntament accepta en este acte la dita transmissió, consentint expressament els 
compareixents que l’Ajuntament, a partir del moment en què es porte a efecte el segon dels 
pagaments previstos en metàl·lic en l’Estipulació Segona b) del present document, inscriga en el 
Registre de la Propietat a favor seu la propietat de la finca expropiada, moment a partir del qual 
podrà prendre possessió de la mateixa.  
 
SEGONA.- L’abonament del preu just fixat pel Jurat, xifrat en 851.659,91 €, se satisfarà de la 
manera següent:  
 
a) L’Ajuntament d’Oliva transmet, lliure de càrregues i gravàmens, la plena propietat de la 

parcel·la a què es referix l’expositiu vuité d’este conveni, que les parts valoren en la 
quantitat de TRES-CENTS NORANTA-SIS MIL CENT VINT-I-DOS EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO (396.122,93 €). Els senyors Javier Marti de Veses 
Estades, Pablo Marti de Veses Estades, Berta Marti de Veses Estades i Rosa Estades Baño, 
accepten en este acte la dita transmissió, consentint expressament l’Ajuntament d’Oliva que 
a partir del moment en què es porte a efecte el segon dels pagaments previstos en metàl·lic 
en l’Estipulació Segona b) del present document, inscriguen en el Registre de la Propietat a 
favor seu la propietat de la finca expropiada, moment a partir del qual podran prendre 
possessió de la mateixa. 

 
b) La quantitat restant fins a aconseguir el preu just assenyalat i que ascendix a QUATRE-

CENTS CINQUANTA-CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB 
NORANTA-HUIT CÈNTIMS (455.536,98 €) se satisfarà de la manera següent:  

 
- En este acte s’abona un import de DOS-CENTS DEU MIL EUROS (210.000,00€) per 

mitjà de quatre xecs nominatius, distribuïts en funció del percentatge de titularitat de la 
finca, i per tant en la forma següent: 
• A favor de la Sra. Rosa Estades Bañó: Cent cinquanta-set mil cinc-cents euros 

(157.500 €), corresponents a tres quartes parts del muntant que s’entrega en este 
acte. 

• A favor del Sr. Javier Martí de Veses Estades: Disset mil cinc-cents euros 
(17.500€), corresponents a una dotzena part del muntant indicat. 

• A favor del Sr. Pablo Martí de Veses Estades: Disset mil cinc-cents euros 
(17.500€), corresponents així mateix a una dotzena part de l’esmentat muntant 
econòmic. 

• Finalment, a favor de la Sra. Berta Martí de Veses Estades: Disset mil cinc-cents 
euros ( 17.500€), corresponents a la dotzena part restant.  

 
Fotocòpies de tots estos xecs s’adjunten com a annex al present Conveni. 

 
El Sr. Javier Marti de Veses Estades, Sr. Pablo Marti de Veses Estades, Sra. Berta Marti 
de Veses Estades i Sra. Rosa Estades Baño reben la dita quantitat, donant-se, excepte 
bon fi dels mateixos, per pagats per l’import indicat. 
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- Els restants DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS 

EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (245.536,98 €) s’abonaran dins dels cinc 
dies hàbils següents a la data en què entre en vigor l’expedient de modificació de crèdits 
que preste la corresponent cobertura pressupostària a l’esmentat abonament, obligant-se 
la corporació a concloure el mateix en el termini màxim de quatre mesos a comptar de 
l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament del conveni que ens ocupa. 

 
La forma d’este pagament es durà a terme en termes idèntics als exposats en l’anterior 
paràgraf, açò és, per mitjà de quatre xecs nominatius, distribuïts en funció del percentatge 
de titularitat de la finca, i per tant en la forma següent: 

 
• A favor de Sra. Rosa Estades Bañó: Cent vuitanta-quatre mil cent cinquanta-dos 

euros amb setanta-dos cèntims (184.152,72€). Corresponents a tres quartes parts del 
muntant econòmic. 

• A favor de Sr. Javier Martí de Veses Estades, Sr. Pablo Martí de Veses Estades i de 
Sra. Berta Martí de Veses Estades: Vint mil quatre-cents seixanta-un euros amb 
quaranta-dos cèntims (20.461,42€), a cada un d’ells. 

 
TERCERA.- En els termes que s’assenyalen en l’apartat j) de l’article 22.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, la competència per a aprovar el present Conveni, derivat de l’exercici d’una acció 
judicial, és competència de l’Ajuntament Ple. 
 
QUARTA.- En el cas que per a procedir a la inscripció registral dels immobles que en este acte 
són objecte de transmissió, resultara necessari elevar el present instrument a escriptura pública 
notarial, ambdós parts es comprometen a prestar el seu consentiment per a això i comparéixer, 
en el termini màxim d’un mes des que qualsevol de les parts comunique a l’altra fefaentment tal 
circumstància, davant del notari que de mutu acord designen. 
 
En el supòsit de no arribar-se a un acord en la designació del notari intervinent, ambdós parts 
consenten que l’elevació del present instrument s’autoritze pel notari que exercisca les 
corresponents funcions en la ciutat d’Oliva. 
 
De conformitat amb el que establix l’article 24 del Reglament General de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, en relació amb l’article 1455 del 
Codi Civil, les despeses derivades de l’elevació a instrument públic del present conveni seran de 
càrrec de l’Administració intervinent. 
 
Així mateix, l’Ajuntament d’Oliva assumirà les despeses de notaria, registre així com l’impost 
de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que es deriven del pagament en 
espècie en execució de la Sentència número 1020/2011, de 2 de desembre previst en 
l’estipulació Segona a). 
 
CINQUENA.- Ambdós parts convenen que, una vegada abonats tots els pagaments previstos en 
el present conveni, -previstos en l’estipulació Segona-, la Sentència núm. 1020/2011, de data 2 
de desembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, haurà sigut 
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executada provisionalment en els termes fixats en les Interlocutòries de dates 21 de juny i 10 
d’octubre del 2012 de l’esmentat Tribunal, data a partir de la qual l’Ajuntament d’Oliva prendrà 
possessió del dit immoble, tal com s’ha assenyalat en l’Estipulació Primera, si bé els fruits 
pendents correspondran als expropiats. 
 
Tot això sense perjuí del resultat del recurs de cassació núm. 262/2012 interposat contra la 
referida Sentència, quedant obligat l’Ajuntament a satisfer la quantitat que resulte del preu just 
que es derive de l’esmentat procés, més tots els interessos que legalment s’hagueren pogut 
meritar.  
 
I en prova de conformitat, es firma el present document, per duplicat exemplar i a un sol efecte 
en Oliva a ___ d______ de 2013.” 
 
 
Segon.- Acordar que els terrenys adquirits per expropiació de la finca registral núm. 
2801 s’inscriguen en l’Inventari Municipal, i es vinculen al PPS i els terrenys resultants 
del posterior procés de reparcel·lació que se li assigne a l’Ajuntament, passen a formar 
part del PPS.  
 
Tercer.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a subscriure l’indicat Conveni 
d’abonament del preu just, així com per a dur a terme la resta de tràmits necessaris amb 
vista al compliment del que preveu el text del mateix. 
 
Quart.- Notificar l’acord que recaiga en legal forma als interessats, així com als 
Departaments de Secretaria, Urbanisme, Intervenció i Tresoreria Municipal. 
 
 
� Sr. alcalde: “Com que aquest punt havia començat abans de les dotze, i ara hem 

sobrepassat les dotze, s’alça la sessió i es continuarà en la pròxima sessió. Les 
preguntes per escrit que ha presentat el Partit Popular, demà les tindrà contestades, 
per escrit i per registre d’eixida. S’alça la sessió.”  

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


