AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 03/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRER DE 2014.
HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 13.50
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE
Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
TERESA GASCÓN ESCRIVÁ
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT CANET LLIDÓ
VICENT ROIG TOMAS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

El dia, hora i al lloc indicat a
l’encapçalament,

degudament

convocats en forma de l’Ordre del
Dia que compren els assumptes a
tractar,

es

presidència

reuneixen
del

Sr.

sota

la

alcalde,

SALVADOR FUSTER MESTRE,
en

primera

convocatòria,

els

membres expressats al marge, els
quals

integren

la

majoria

de

l’Ajuntament, per dur a terme sessió
extraordinària i pública.
Excusa

la

seua

assistència

la

regidora Sra. Imma Ibiza Cots.
SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

Sent l’hora indicada la Presidència
declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA
PRIMER. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA URGENT.
D'acord amb allò que assenyala l'article 79 del RD 2.568/86, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Sr.
alcalde sotmet a la consideració del Ple la ratificació de la convocatòria de la sessió
extraordinària urgent.
El Ple de l'Ajuntament, sense debat i per unanimitat dels assistents, acorda ratificar la
convocatòria de la sessió extraordinària urgent, i consegüentment s'entra en l'estudi i
deliberació dels assumptes que conté l'Ordre del Dia.
SEGON. DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI SOBRE
AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE PLA HIDROLÒGIC DE CONCA.
Mitjançant anunci del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient publicat en
el Boletín Oficial del Estado núm. 188, de 7 d’agost del 2013, se sotmet al tràmit de
consulta pública els documents de la PROPOSTA DE PLA HIDROLÒGIC I
INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL del procés de planificació
hidrològica de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.
En esta Proposta de Pla Hidrològic s’inclou la següent infraestructura referida al
Municipi d’Oliva:
Codi: 08_084_013.
Actuació: Nova EDAR a Oliva. Tractament Terciari i reutilització aigües residuals.
Inversió prevista: 18.430.000 euros.
Any inici: 2022
Any finalització: 2027
L’actual infraestructura del sistema de depuració d’aigües residuals del nostre municipi
ve configurada per les instal·lacions de l’EDAR, que assumeix els abocaments
provinents del nucli urbà i de la platja fins al Sector 5 i que suposa un cabdal mitjà brut
diari que resulta pràcticament el doble del cabal de depuració per al qual dita EDAR va
ser dissenyada al seu dia, sent notori que aquestes instal·lacions pateixen un accentuat i
progressiu problema estructural de capacitat.
L’altra instal·lació general de depuració és l’EDAR del Càmping San Fernando que
assumeix els abocaments de la zona sud del terme municipal a excepció de la
Urbanització OLIVA NOVA, dotada de sistema de depuració propi. Aquesta EDAR
també es veu afectada per un seriós problema estructural de capacitat.
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La necessitat procedir a l’ampliació i modernització d’aquestes infraestructures de
depuració d’aigües residuals a Oliva ja va ser contemplada, en el seu dia, dins del Segon
Pla director de Depuració d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana de setembre
del 2003.
D’altra banda, la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient va tramitar, per al Municipi d’Oliva un PLA ESPECIAL per a
la creació de sòl dotacional destinat a infraestructures públiques de sanejament i
depuració, que comprén , en la zona nord, les actuacions i condicionament de l’actual
EDAR per a bombament d’impulsió a la nova EDAR, la construcció d’una nova EDAR
en els terrenys previstos amb aquesta finalitat pel Concert Previ i documentació de la
revisió del vigent Pla General, actualment en tramitació i en la Zona Sud, l’ampliació
del sòl dotacional i de les instal·lacions de l’actual depuradora del Càmping San
Fernando.
Aquest Pla Especial va ser definitivament aprovat, juntament amb el Projecte Bàsic de
Sanejament i Depuració, Mitjançant Resolució de data 1 de setembre del 2011.
L’actuació de construcció d’una nova EDAR prevista en el Pla Hidrològic de la
Demarcació del Xúquer està, per tant, inclosa dins del Pla Especial aprovat
definitivament.
Vista la proposta del regidor Delegat d’Ordenació del Territori, de data 4 de febrer del
2014.
Resultant que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió de 5 de
febrer del 2014, ha emés dictamen favorable i proposta d’acord sobre les al·legacions al
Projecte del Pla Hidrològic de Conca.
Resultant que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. Canet Llidó: “Simplement, com ja ha llegit la secretària, ve al Ple la proposta
d’al·legació a aqueix tràmit d’exposició pública iniciat per la Direcció General de
l’Aigua referent a la proposta de projecte de Pla Hidrològic de la demarcació del
Xúquer; i nosaltres en concret presentem al·legació en el sentit d’avançar al període
quinquennal de 2016 a 2021, la construcció de la nova EDAR, que en aqueix
projecte està prevista per al període quinquennal de 2022 a 2027; considerem, crec
que coincidim tots, que ateses les deficiències o les necessitats que tenim en el tema
de depuració i sanejament és del tot necessari que avancen la construcció d’aqueixa
infrastructura al més immediament possible que és en aqueix període que comença
en 2016. I en aqueix sentit és l’al·legació que en coordinació amb el Sr.
Santacatalina, responsable en matèria de depuració del nostre municipi, volem fer-li
arribar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. En concret a la
Direcció General de l’Aigua.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que Oliva té una carència important; encara
que la depuradora que tenim, l’EDAR, està funcionant, però funciona per damunt de
les seues possibilitats. Com sabem hui en dia depura el doble del cabdal d’aigües per
a les quals va ser concebuda; i en aqueix aspecte ja fa anys que vam reclamar en el
seu temps; així es va contemplar en el concert previ, dotar d’uns terrenys perquè es
construira la nova depuradora, i per tant estem parlant que ja fa anys que Oliva
necessita una nova depuradora, una depuradora que tinga la capacitat suficient per
poder depurar totes les aigües, i quasi totes, del nostre municipi. Pense que
efectivament és tan necessària com que si volem continuar aspirant al màxim,
encara que gràcies a Déu fins ara totes les analítiques d’aigua han sigut molt bones,
la qualitat de les aigües dels nostres platges és immillorable, però no podem
decuidar-nos-en; i per tant pense que és molt important, i sobretot molt important
haver-nos percatat que hi havia una ordre del ministeri que ens incloïa en un pla
però massa allunyat; ens n’hem adonat que es va presentat en el BOE en el mes
d’agost, un mes com tots sabem un poc inhàbil, però ens n’hem adonat i reclamem
que s’incloga en el pla de 2016 a 2012, i no com pretenen del 2022 al 2027. Com
dic, és necessari i és molt important poder disposar d’aquesta infraestructura, una
infraestructura demanada ja fa temps i que fins ara no hem pogut aconseguir que es
fera realitat en el nostre municipi. Esperem que ens escolten, i que s’avance aquest
pla perquè com he dit és molt necessària per a Oliva aqueixa depuradora.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Manifestar que Projecte Oliva recolzem i votarem que sí a
aquesta al·legació; sí que demanem als membres de la corporació, els companys
delegats, que ens tinguen informats sobre la consideració o no que es puga produir
en el futur sobre aquesta al·legació; i per suposat recolzem que si no és suficient
aquesta al·legació, tindrà tot el nostre suport l’equip de govern per defensar on calga
la necessitat d’avançar la construcció d’aquesta infraestructura tan important per al
nostre poble.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Tots hem coincidit que és d’extrema necessitat construir
aquesta nova EDAR per a la nostra ciutat; el que ens agradaria i sí que demanem el
Grup Popular és que no treballen de la forma que estan treballant, a un dia que haja
caducat poder sol·licitar alguna cosa tan necessària com és en el temps i forma. El
BOE va ser d’agost, però d’agost a hui són sis mesos; sis mesos i estem fent un Ple
extraordinari urgent, amb una ratificació de la convocatòria urgent, amb una
comissió urgent perquè no se’ns passe, Això és treballar a bots i no s’ha de permetre
treballar així. Així que nosaltres sí que demanem que es posen les piles i que facen
les coses com cal.”
 Sr. Canet Llidó: “Compartim totalment el que ha dit la Sra. Escrivá, però hem de
matisar una cosa. A l’Ajuntament d’Oliva no se oli ha notificat aqueix tràmit
d’exposició pública; aqueix és el motiu que fins a l’últim moment, i quasi per
casualitat, perquè hi havia unes gestions que es realitzaven per part del regidor de
Medi Ambient, Sr. Salazar, i Imma Ibiza, relatives a Turisme i Platges, i gràcies a
aqueixes gestions i als encarregats de la nostra depuradora, hem tingut coneixement
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d’aqueix tràmit d’exposició pública. No perquè se’ns haja notificat, ni l’EPSAR, ni
la Direcció General de l’Aigua de la Conselleria, ni per part de la Direcció General
del Ministeri. No se’ns ha notificat per part de cap dels tres organismes. Aqueix és
el motiu pel qual hem hagut de fer aquest Ple en les condicions en què ens trobem. I
a banda d’això, indicar-li també que la mateixa conselleria encara no ha presentat les
seues al·legacions a aquest tràmit d’exposició pública que finalitza, com bé ha dit
vosté, demà. La Direcció General de l’Aigua de València encara no ha presentat les
al·legacions que van en el mateix sentit que les nostres.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Simplement dir que des de desembre de 2011 que es va
iniciar, es va sol·licitar. Està clar que si vostés esperen que vagen dient-los i si no
ahí estem passant el dia, no és el més correcte. Els BOE estan per a alguna cosa. I
ací algú serà responsable que això haja de revisar-se; perquè si esperem que vagen
estirant del carro pense que podem perdre moltes coses. I ací l’obligació i el treball
correspon als regidors que governen i trenen un sou per això. D’ahí que les culpes
no són de la conselleria que no hagen notificat; les culpes són de qui no revisa i
controla les coses en temps i forma.”
 Sr. Canet Llidó: “Per matisar. No hi ha res demanat des de desembre de 2011. Si
vosté fa referència a l’aprovació del Pla Especial, per part de la conselleria,
l’aprovació és de 2011, que no té res a vore amb aquest tràmit d’exposició pública.
Res a vore.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Que s’avance la construcció de la nova EDAR en els terrenys proposats per a
tal finalitat i previstos en el Pla Especial de creació de sòl dotacional definitivament
aprovat i que la inversió d’aquesta actuació prevista per al període 2022-2027 s’avance i
aplique al període 2016-2021, de manera que les obres i instal·lacions de la nova EDAR
donen inici l’any 2016 i finalitzen dins d’aquest període quinquennal.
Segon.- Remetre certificat del present acord a la Direcció General de l’Aigua del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer.
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 secretària, certifique, amb el vist i plau del senyor
president.
Vist i plau
El president

