
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 05/2014

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
27 DE FEBRER DE 2014.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.10 
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
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
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SR. INTERVENTOR:
JORGE GARCIA HERNÁNDEZ

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  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  alcalde, 

SALVADOR  FUSTER  MESTRE, 

en  primera  convocatòria,  els 

membres  expressats  al  marge,  per 

dur  a  terme  sessió  ordinària  i 

pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 4 DE GENER DE 2014.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de 4 de gener de 2014, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

PART I. PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA

SEGON.  DICTAMEN  CI  SOBRE  MOCIÓ  PROPOSTA  D’ADHESIÓ  AL 
CONVENI  MARC  FIRMAT  ENTRE  LA  GENERALITAT  VALENCIANA, 
MITJANÇANT LA CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I 
MEDI AMBIENT, I L’ENTITAT ECOEMBALAJES ESPAÑA SA.

A continuació es dóna compte de la proposta del regidor-Delegat d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament d’Oliva, i que a tot seguit es transcriu: 

“En l’article 9é de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos es contempla 
la participació de les entitats locals en els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i 
envasos usats, la qual es portarà a efecte per mitjà de la firma de convenis de col·laboració entre 
aquestes i l’entitat a la qual se li assigne la gestió del sistema.

La Comunitat Valenciana disposa d’un Pla Integral de Residus aprovat per Decret 8/2013, de 21 
de  juny,  del  Consell,  d’aprovació  definitiva  del  Pla  Integral  de  Residus  de  la  Comunitat 
Valenciana, per la qual cosa correspon a la Generalitat, a través de la Conselleria competent en 
matèria de medi ambient, acordar amb les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de 
residus d’envasos i  envasos usats,  els  convenis  o  acords  necessaris  per  al  compliment  dels 
objectius de l’esmentat Pla.

En aqueixa línia d’antecedents, el dia 10 de desembre del 2013, es va subscriure el Conveni  
Marc entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i  
Medi Ambient i l’entitat Ecoembalajes España SA (ECOEMBES), pel qual es regula la gestió  
del  contenidor  groc  (recollida  selectiva  d’envasos  lleugers)  i  del  contenidor  blau  (recollida 
selectiva de paper-cartró).

Considerant que el Conveni Marc citat anteriorment ve a regular la participació voluntària de les  
entitats  locals  en  el  sistema  integrat  autoritzat  a  ECOEMBES  en  l’àmbit  de  la  Comunitat  
Valenciana.

Considerant que el nou Conveni Marc ve a substituir a l’anteriorment subscrit amb data 30 de 
desembre del 2008 entre les mateixes parts, Conveni anterior al qual aquest Ajuntament d’Oliva 
es trobava adherit per mitjà del Protocol d’Adhesió firmat al seu dia a tals efectes (en virtut  
d’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 de maig del 2009).
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Considerant que la Llei 11/1997 estableix que els sistemes integrats de gestió es finançaran per 
mitjà de l’aportació pels envasadors d’una quantitat per cada producte envasat posat per primera 
vegada en el mercat i preveu que els dits sistemes financen la diferència de cost entre el sistema  
ordinari de recollida, transport i tractament dels residus urbans en abocador i el sistema integrat 
de gestió de residus d’envasos.

Vist el contingut de l’esmentat Conveni Marc de data 10 de desembre del 2013, el termini de 
vigència del qual finalitzarà el 3 de juliol del 2018, així com l’annex I “Protocols d’Adhesió” de  
l’esmentat Conveni, es proposa a la Comissió Municipal Informativa d’Ordenació del Territori, 
que dictamine favorablement i eleve després al Ple de l’Ajuntament les propostes següents:

PRIMER.- Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit entre 
la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient 
i l’entitat Ecoembalajes España SA, de data 10 de desembre del 2013.

SEGON.- Autoritzar el president de la corporació Municipal per a la firma de quants actes i  
documents siguen necessaris per a la formalització de l’adhesió a l’esmentat Conveni.

TERCER.- Remetre  per  triplicat  exemplar  certificat  del  present  acord  a  la  Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, perquè en prenguen 
coneixement i als efectes oportuns.”

La Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió de 19 de febrer del 2014, 
ha emés informe favorable.

En l’expedient  consta  informe emés  pel  Sr.  José  Sebastián  Estela  Climent,  cap  del 
Departament de Governació i Contractació Administrativa de l’Ajuntament d’Oliva, de 
data 24 de febrer del 2014.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:

Primer.- Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit 
entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient i l’entitat Ecoembalajes España SA, de data 10 de desembre del 2013.

Segon.- Autoritzar el president de la corporació Municipal per a la firma de quants actes 
i documents siguen necessaris per a la formalització de l’adhesió a l’esmentat Conveni.

Tercer.- Remetre  per triplicat  exemplar  certificat  del  present  acord a  la  Conselleria 
d’Infraestructures,  Territori  i  Medi Ambient  de la Generalitat  Valenciana,  perquè en 
prenguen coneixement i als efectes oportuns.
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TERCER. DICTAMEN CI SOBRE MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS CONTRA LA PROSPECCIÓ SÍSMICA 3D I ALTRES ACTES 
ENCAMINATS A LA IMPLANTACIÓ DE L’EXTRACCIÓ DE PETROLI EN 
LES NOSTRES AIGÜES.

Vista  la  moció  presentada,  inicialment  pel  Grup Municipal  Gent  d’Oliva,  a  la  qual 
s’adhereix la totalitat de grups municipals, com a moció conjunta, que és del següent 
tenor literal:

“MOCIÓ
Capricorn Spain, filial de l’escocesa Cairn Energy, ha sol·licitat permís al Ministeri d’Indústria 
per  a realitzar  una campanya  d’adquisició sísmica  en 3D en el  golf  de València  sobre  una  
superfície de més de 2.000 quilòmetres quadrats. L’objectiu és confirmar possibles estructures 
geològiques  del  subsòl  marí,  conegudes  com  «trampes»,  susceptibles  d’emmagatzemar 
hidrocarburs, i definir la profunditat i la geometria (forma i grandària) de les dites estructures.

Segons Oceana, una organització conservacionista especialista en ambients marins, la campanya 
«emetrà entre 518 i 645.000 explosions d’elevada intensitat». «Els estudis es realitzaran al llarg  
de  75  dies  entre  2014 i  2015,  i  emetran  sons  cada  10  segon,  amb  un abast  de  fins  a  30  
quilòmetres. Estos sondejos sísmics aconseguiran els 259 dB, un volum sònic que és un milió de 
vegades superior al que és necessari per a causar lesions irreversibles en l’audició, que afectaran 
desenes de milers de cetacis, provocarà ruptures de petxines, ous i larves i espantarà a molts  
peixos».  D’esta  manera,  les  aigües  del  golf  de  València  estan  sotmeses  a  un  greu  perill  a 
conseqüència de la campanya de prospecció sísmica 3D que esta empresa pretén posar en marxa  
a la cerca de jaciments de petroli i sobretot amb la posterior explotació d’eixos jaciments.

Junt amb les aigües, el perill s’estén a les nostres vides, a la nostra cultura, al nostre paisatge i a 
la  nostra  salut.  L’activitat  turística  i  pesquera,  que  ocupa  un  lloc  important  en  l’economia 
valenciana, depèn, entre altres coses, d’un paisatge net i d’uns productes del mar lliures de tota  
sospita.

Tot això ho anem a perdre si permetem que en les nostres aigües s’extraga petroli, ja que els  
productes de desfet derivats d’eixe procés, com ara hidrocarburs, metalls pesats i potser isòtops  
radioactius, no sols són tòxics per al medi ambient, sinó també per a una economia que depèn en 
elevada mesura de la qualitat de l’oferta turística. Eixos agents contaminants,  d’altra banda, 
podran entrar en la cadena alimentària a través dels peixos i originar problemes greus de salut  
per a la població.

D’altra banda, cap avantatge aparent es deriva de l’extracció petrolífera per al nostre país o per a  
la  seua  economia,  ja  que  l’explotació  dels  jaciments  no suposarà  la  posada disposició dels 
consumidors de combustible a preus més econòmics que els del mercat, i per tant no es produirà 
ni un estalvi en les economies familiars ni tampoc una moderació dels costos de producció de 
les empreses que puga millorar la seua competitivitat i potser els nivells d’ocupació.

La indústria del petroli, aparatosa, bruta, contaminant i perillosa, pertany al passat. La societat  
del segle XXI ha d’aprofundir de forma definitiva en la posada en marxa d’energies netes. El 
Govern deu fer una valoració realista de tots els interessos en conflicte i, reconèixer que les  
lesions al medi ambient que això implica són greus i podrien resultar irreparables.
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És per tot això pel que elevem al Ple de l’Ajuntament la següent proposta ACORD

PRIMER.- Demanar al Ministeri d’Indústria, en ares del principi de precaució, que resolga no 
autoritzar la prospecció sísmica 3D ni els altres actes ordenats a la implantació de l’extracció de 
petroli en les nostres aigües, donat els riscos que suposa per a la salut de les persones, el medi 
ambient i d’activitats tan importants per a l’economia valenciana com el turisme i la pesca, a  
més de reclamar l’impuls d’un canvi de model energètic basat en les fonts renovables i netes, i  
en l’estalvi i eficiència energètiques, en lloc de dedicar els esforços a prolongar la dependència  
dels combustibles fòssils. 

SEGON.- Donar  trasllat  d’este  acord  al  Ministre  d’Indústria  del  Govern  Espanyol,  D.José 
Manuel Soria. “

Resultant que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori,  en reunió de 19 de 
febrer de 2014, ha emés dictamen favorable.

Abans de sotmetre a votació la moció es produeixen les intervencions que tot seguit 
s’indiquen:

 Sr. Salazar Cuadrado: “Capricorn Spain,  filial  de l’escocesa  Cairn Energy,  ha 
sol·licitat permís al Ministeri d’Indústria per a realitzar una campanya d’adquisició 
sísmica  en  3D  en  el  golf  de  València  sobre  una  superfície  de  més  de  2.000 
quilòmetres quadrats. L’objectiu és confirmar possibles estructures geològiques del 
subsòl marí, conegudes com trampes, susceptibles d’emmagatzemar hidrocarburs, i 
definir  la  profunditat  i  la  geometria,  forma  i  grandària,  de  les  dites  estructures. 
Segons Oceana, una organització conservacionista especialista en ambients marins, 
la campanya “emetrà entre 518 i 645.000 explosions d’elevada intensitat. Els estudis 
es realitzaran al llarg de 75 dies entre 2014 i 2015, i emetran sons cada 10 segon, 
amb un abast de fins a 30 quilòmetres. Aquestos sondejos sísmics aconseguiran els 
259 dB, un volum sònic que és un milió de vegades superior al que és necessari per 
a  causar  lesions  irreversibles  en  l’audició,  que  afectaran  desenes  de  milers  de 
cetacis,  provocarà ruptures de petxines,  ous i larves i espantarà a molts  peixos”. 
D’aquesta manera, les aigües del golf de València estan sotmeses a un greu perill a 
conseqüència de la campanya de prospecció sísmica 3D que esta empresa pretén 
posar  en  marxa  a  la  cerca  de  jaciments  de  petroli  i  sobretot  amb  la  posterior 
explotació d’aqueixos jaciments. Junt amb les aigües, el perill s’estén a les nostres 
vides, a la nostra cultura, al nostre paisatge i a la nostra salut. L’activitat turística i 
pesquera, que ocupa un lloc important en l’economia valenciana, depén, entre altres 
coses, d’un paisatge net i d’uns productes del mar lliures de tota sospita. Tot això ho 
anem a perdre si permetem que en les nostres aigües s’extraga petroli, ja que els 
productes de desfet derivats d’aqueix procés, com ara hidrocarburs, metalls pesats i 
potser isòtops radioactius, no sols són tòxics per al medi ambient, sinó també per a 
una  economia  que  depén  en  elevada  mesura  de  la  qualitat  de  l’oferta  turística. 
Aqueixos agents contaminants, d’altra banda, podran entrar en la cadena alimentària 
a través dels peixos i originar problemes greus de salut per a la població. D’altra 
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banda, cap avantatge aparent es deriva de l’extracció petrolífera per al nostre país o 
per a la seua economia, ja que l’explotació dels jaciments no suposarà la posada a 
disposició  dels  consumidors  de  combustible  a  preus  més  econòmics  que  els  del 
mercat, i per tant no es produirà ni un estalvi en les economies familiars, ni tampoc 
una moderació dels costos de producció de les empreses que puga millorar la seua 
competitivitat  i  potser  els  nivells  d’ocupació.  La  indústria  del  petroli,  aparatosa, 
bruta,  contaminant  i  perillosa,  pertany  al  passat.  La  societat  del  segle  XXI  ha 
d’aprofundir de forma definitiva en la posada en marxa d’energies netes. El Govern 
deu fer una valoració realista de tots els interessos en conflicte i, reconéixer que les 
lesions al medi ambient que això implica són greus i podrien resultar irreparables. 
És per tot això pel que elevem al Ple de l’Ajuntament la següent proposta, que ja ha 
llegit  la  secretària,  i  que  són  en  dos  apartats;  el  primer,  demanar  al  Ministeri 
d’Indústria, en ares del principi de precaució, que resolga no autoritzar la prospecció 
sísmica 3D ni els altres actes ordenats a la implantació de l’extracció de petroli en 
les nostres aigües, donat els riscos que suposa per a la salut de les persones, el medi 
ambient i d’activitats tan importants per a l’economia valenciana com el turisme i la 
pesca, a més de reclamar l’impuls d’un canvi de model energètic basat en les fonts 
renovables  i  netes,  i  en l’estalvi  i  eficiència  energètiques,  en lloc de dedicar  els 
esforços a prolongar la dependència dels combustibles fòssils. I segon, donar trasllat 
d’aquest acord al Ministre d’Indústria del Govern Espanyol, D. José Manuel Soria. I 
això és el  que pretén la moció,  i la moció,  com ja he dit,  de forma conjunta es 
presenta al Ple d’aquest ajuntament.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, des del Grup Municipal de Bloc-Compromís, 
també, com ha dit el regidor Sr. Salazar, ens vam sumar a aquesta moció, i la vam 
fer nostra, perquè pensem que és un tema important per als interessos de la nostra 
ciutat i per als interessos del nostre territori. Aquesta moció, a més, va en la mateixa 
línia de dues mocions, o dues propostes, que també per unanimitat es van aprovar en 
aquest Ple. La primera d’elles en 2010, a instància del Partit Popular, quan el govern 
de  l’estat  va  realitzar  la  primera  autorització  per  realitzar  les  prospeccions 
pretrolíferes, en l’àrea del golf de València; una autorització que va comptar amb 
l’oposició frontal  d’amplis  sectors de tota la societat  valenciana,  sobretot per les 
repercussions que ja s’han dit ací, sobre el medi marí, sobre el medi ambient, sobre 
l’activitat de la pesa, i sobre l’activitat turística. Posteriorment, el mes de març de 
2012,  també  es  va  aprovar  una  moció,  a  instància  del  Grup  Bloc-Compromís, 
aprovada  també  per  unanimitat,  en  el  mateix  sentit.  La  veritat  és  que  aquesta 
autorització que s’ha demanat, que com s’ha dit ací, utilitzarà o pretén utilitzar la 
tècnica  de  prospecció  sísmica  3D,  mitjançant  sondejos  acústics,  consisteix  a 
detonacions de canons sònics de forma continuada, que produiran entre 259 i 265 
decibels,  segons l’estudi  d’impacte ambiental;  molt  per sobre del límit  tolerable. 
S’ha demostrat científicament que això produirà danys irreversibles sobre la fauna 
marina  i  afectarà  la  taxa  de  renovació;  igual  que  el  fràquing,  aquest  tipus  de 
prospeccions  poden  emprar  productes  altament  tòxics.  Per  tant,  pensem que  no 
podem córrer aqueix risc; i per això fem nostra també aquesta moció, li donem el 
recolzament, i també volem recordar que el Grup Parlamentari Bloc-Compromís de 
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les Corts Valencianes ha presentat  una proposició no de llei  que va també en el 
mateix sentit.”

 Sra. Morell Gómez: “Jo faré pràcticament la mateixa intervenció que faria en el 
punt quatre, per donar un poc d’agilitat en el plenari al tema de les mocions. Ja s’han 
debatut  al  si  de les  comissions,  i  per  tant  sí  que ratificar-nos  el  Grup socialista 
Municipal en el vot, de cadascun dels dos punts, del tres i del quatre. Sempre hi hem 
dit així ho farem. Defensarem tot allò que siga positiu per a la nostra ciutadania en 
general, i per als nostres ciutadans en particular; i com no, en defensa de la nostra 
terra. Per tant, ens ratifiquem en el vot a favor. Ens vam sumar perquè al capo i a la  
fi crec que és una cosa important i alguna cosa pon hem d’anar tots units.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Al respecte de la moció presentada per Gent d’Oliva, dir 
que el Partit Popular també l’ha feta seua, i l’hem elevada de forma conjunta. A més 
també m’agradaria recordar que el ministre José Manuel Soria s’ha compromés a no 
autoritzar prospeccions a menys de 60 quilòmetres de la costa; el Partit Socialista ho 
va fer entre 30 i 60 quilòmetres, que està pendent la declaració d’impacte ambiental, 
i  que  la  Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  Ambient,  ha  presentat 
al·legacions  al  EIA.  A  banda  de  tot  això,  està  clar  que  el  Grup  Popular  de 
l’Ajuntament d’Oliva considera que per la situació turística que tenim a Oliva, tot 
això el que faria seria perjudicar.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Demanar  al  Ministeri  d’Indústria,  en  ares  del  principi  de  precaució,  que 
resolga  no  autoritzar  la  prospecció  sísmica  3D  ni  els  altres  actes  ordenats  a  la 
implantació de l’extracció de petroli en les nostres aigües, donat els riscos que suposa 
per  a  la  salut  de  les  persones,  el  medi  ambient  i  d’activitats  tan  importants  per  a 
l’economia valenciana com el turisme i la pesca, a més de reclamar l’impuls d’un canvi 
de  model  energètic  basat  en  les  fonts  renovables  i  netes,  i  en  l’estalvi  i  eficiència 
energètiques,  en  lloc  de  dedicar  els  esforços  a  prolongar  la  dependència  dels 
combustibles fòssils. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Ministre d’Indústria del Govern Espanyol, D. 
José Manuel Soria.

QUART.  DICTAMEN  CI  SOBRE  MOCIÓ  CONJUNTA  DE  TOTOTS  ELS 
GRUPS MUNICIPALS SOBRE LA INCLUSIÓ DEL MUNICIPI D’OLIVA EN 
L’ESTRATÈGIA  GLOBAL  PREVENTIVA  I  DE  LLUITA  CONTRA  EL 
MOSQUIT TIGRE.

Vista  la  moció  presentada,  inicialment  pel  Grup Municipal  Gent  d’Oliva,  a  la  qual 
s’adhereix la totalitat de grups municipals, com a moció conjunta, que és del següent 
tenor literal:
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“MOCIÓ
Les investigacions dutes a terme per un grup d’investigadors de les universitats de Saragossa i  
de Múrcia, i de l’Institut de Salut Carles III, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat; han 
detectat exemplars del mosquit tigre a Gandia, Cullera i Sueca. Així mateix en prospeccions 
anteriors s’ha constat la presència en la província d’Alacant. 

El mosquit tigre (Aedes albopictus) es va detectar per primera vegada a Espanya a l’agost del  
2004,  en  el  municipi  barceloní  de  Sant  Cugat  del  Vallés.  En  una  dècada  s’ha  estès 
progressivament des del nord de Catalunya fins a Múrcia. En la Comunitat Valenciana es va 
detectar primer en la província d’Alacant, la qual cosa pareix confirmar que l’Aedes albopictus  
aprofita més els transports antròpics que els naturals, ja que la seua capacitat de vol és reduïda.  
Inclús s’especula que l’extensió des de Catalunya cap al sud s’haja realitzat a través de les  
carreteres que recorren la costa mediterrània, en els vehicles, per la qual cosa s’ha batejat al  
mosquit tigre com l’insecte autoestopista.

Els investigadors també han trobat ous en carregaments de neumàtics usats, transportats des de 
llargues distàncies (esta va ser la via d’entrada a Itàlia, França o Bèlgica). 

Este mosquit, d’origen subtropical, es caracteritza per una picadura que produeix lesions amb un 
fort  component  inflamatori  i  origina  reaccions  al·lèrgiques  greus.  També  preocupa  la  seua 
elevada capacitat per a transmetre agents patògens responsables de malalties vectorials de gran 
importància a nivell mundial com l’escarafallós, la febre groga o el virus del Nil Occidental

El Departament de Patologia Animal de la Facultat de Veterinària de Saragossa, adverteix que 
«les autoritats han de prendre consciència i invertir en la prevenció. No cal esperar a trobar el  
mosquit, cal anticipar-se. No sols és necessari dedicar partides pressupostàries al control de la 
plaga, sinó també a la prevenció del problema. D’altra banda els tractaments amb els adults són  
molt agressius, poc eficients i poden afectar a la resta de fauna i inclús a les persones». 

Atès que el municipi d’Oliva es troba situat entre Gandia i la província d’Alacant,  el terme 
municipal és travessat per la carretera Nacional CN-332, el clima i les condicions ambientals  
favorables (Nombroses zones humides, com el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, una gran 
entramat de sèquies i desaigües en la part baixa del municipi) fan del nostre municipi un lloc 
idoni per a la hipotètica expansió del mosquit tigre. 

És  per  això,  i  a  fi  d’actuar  preventivament,  presentem al  Ple  de  l’Ajuntament  la  següent  
proposta ACORD

Que el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Medi Ambient posen en marxa una estratègia  
global preventiva i de lluita contra el mosquit tigre i que s’incloïa al municipi d’Oliva en les 
prospeccions i seguiments d’este insecte. 

Que en cas de detectar-se este insecte en Oliva, s’apliquen mesures de control integrat amb la  
utilització  de  productes  larvicidas;  i  que  en  els  casos  justificats  des  d’un  punt  de  vista 
sociosanitari es realitzen tractaments contra la presència de mosquits adults.

Que es done suport tècnic, econòmic i assessorament als municipis on s’ha detectat la presència  
del mosquit tigre i als de l’entorn, en tal de eradicar-ho.
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Que s’involucre  a  la  població  en  els  plans  de  lluita  amb  especial  atenció  en  la  detecció  i  
eliminació dels llocs potencials de cria d’esta espècie (botelles, recipients amb aigua estancada, 
etc.).

Que s’elabore un protocol d’actuació per a l’eradicació dels primers individus que es detecten.

Traslladar este acord al Ministeri de Sanitat (Àrea de Sanitat de la Delegació de Govern) i a la 
Coselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana (Direcció General del Medi Natural).”

Resultant que la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori,  en reunió de 19 de 
febrer de 2014, ha emés dictamen favorable.

Abans de sotmetre a votació la moció es produeixen les intervencions que tot seguit 
s’indiquen:

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Aquesta,  igual  que  l’anterior  moció,  en  presentar  a  la 
comissió,  es va presentar i els membres la van fer seua i arriba al Ple de forma 
conjunta. Aquesta també la va presentar el Grup Gent d’Oliva, i va en el sentit que, 
ja  hem  presentat  altres  mocions  en  relació  als  mosquits,  la  plaga  de  mosquits 
d’Oliva,  que  això  és  un  fet  constatable  tot  els  anys,  ací  parlem  d’una  espècie 
concreta que és el mosquit tigre, que segons ens han dit les autoritats autonòmiques 
mediambientals ací a Oliva encara no s’ha detectat; però com tots sabem, val més 
previndre que no curar, i per això es presenta la moció; i ara els llegiré el contingut 
de  la  moció,  perquè  vostés  entenguen  per  què  de  la  moció,  i  diu  així.  Les 
investigacions  dutes  a  terme  per  un  grup  d’investigadors  de  les  universitats  de 
Saragossa i de Múrcia, i de l’Institut de Salut Carles III, en col·laboració amb el 
Ministeri de Sanitat, han detectat exemplars del mosquit tigre a Gandia, Cullera i 
Sueca.  Així  mateix  en  prospeccions  anteriors  s’ha  constat  la  presència  en  la 
província d’Alacant. El mosquit tigre es va detectar per primera vegada a Espanya a 
l’agost del 2004, en el municipi barceloní de Sant Cugat del Vallés. En una dècada 
s’ha  estès  progressivament  des  del  nord  de  Catalunya  fins  a  Múrcia.  En  la 
Comunitat Valenciana es va detectar primer en la província d’Alacant, la qual cosa 
pareix confirmar que aquest mosquit aprofita més els transports antròpics que els 
naturals, ja que la seua capacitat de vol és reduïda. Inclús s’especula que l’extensió 
des de Catalunya cap al sud s’haja realitzat a través de les carreteres que recorren la 
costa mediterrània, en els vehicles, per la qual cosa s’ha batejat al mosquit tigre com 
l’insecte autoestopista. Els investigadors també han trobat ous en carregaments de 
pneumàtics  usats,  transportats  des  de  llargues  distàncies;  aquesta  va  ser  la  via 
d’entrada  a  Itàlia,  França  o  Bèlgica.  Aquest  mosquit,  d’origen  subtropical,  es 
caracteritza  per  una  picadura  que  produeix  lesions  amb  un  fort  component 
inflamatori i origina reaccions al·lèrgiques greus. També preocupa la seua elevada 
capacitat per a transmetre agents patògens responsables de malalties vectorials de 
gran importància a nivell mundial com l’escarafall, la febre groga o el virus del Nil 
Occidental.  El Departament de Patologia Animal de la Facultat de Veterinària de 
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Saragossa, adverteix que «les autoritats han de prendre consciència i invertir en la 
prevenció. No cal esperar a trobar el mosquit, cal anticipar-se. No sols és necessari 
dedicar partides pressupostàries al control de la plaga, sinó també a la prevenció del 
problema.  D’altra  banda els  tractaments  amb els  adults  són  molt  agressius,  poc 
eficients i poden afectar a la resta de fauna i inclús a les persones». Atès que el 
municipi  d’Oliva  es  troba situat  entre  Gandia  i  la  província  d’Alacant,  el  terme 
municipal és travessat per la carretera Nacional CN-332, el clima i les condicions 
ambientals favorables, nombroses zones humides, com el Parc Natural de la Marjal 
Pego-Oliva, un gran entramat de sèquies i desaigües en la part baixa del municipi, 
fan del nostre municipi un lloc idoni per a la hipotètica expansió del mosquit tigre. 
És per això,  i a fi d’actuar preventivament,  presentem al Ple de l’Ajuntament la 
següent  proposta  d’acord;  que  el  Ministeri  de  Sanitat  i  la  Conselleria  de  Medi 
Ambient  posen  en  marxa  una  estratègia  global  preventiva  i  de  lluita  contra  el 
mosquit tigre i que s’incloga al municipi d’Oliva en les prospeccions i seguiments 
d’aquest  insecte.  Que  en  cas  de  detectar-se  aquest  insecte  a  Oliva,  s’apliquen 
mesures de control integrat amb la utilització de productes larvicides; i que en els 
casos justificats des d’un punt de vista sociosanitari es realitzen tractaments contra 
la  presència  de  mosquits  adults.  Que  es  done  suport  tècnic,  econòmic  i 
assessorament als municipis on s’ha detectat la presència del mosquit tigre i als de 
l’entorn, en tal de eradicar-ho. Que s’involucre a la població en els plans de lluita 
amb  especial  atenció  en  la  detecció  i  eliminació  dels  llocs  potencials  de  cria 
d’aquesta espècie, botelles, recipients amb aigua estancada, etc. Que s’elabore un 
protocol  d’actuació  per  a  l’eradicació  dels  primers  individus  que  es  detecten. 
Traslladar aquest acord al Ministeri de Sanitat, a través de l’Àrea de Sanitat de la 
Delegació  de  Govern,  i  a  la  Conselleria  de  Medi  Ambient  de  la  Generalitat 
Valenciana, a través de la Direcció General del Medi Natural. I açò és el que pretén 
la  moció;  previndre,  una situació a  què es  podria  arribar,  perquè com he dit,  la 
situació ambiental i de proximitat és més que evident, i per tant l’única cosa que 
pretenem és curar-nos en salut i així ho elevem al Ple, amb el beneplàcit, com ja he 
dit, de tots els grups municipals.”

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat, acorda:

Primer.- Que el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Medi Ambient posen en marxa 
una estratègia global preventiva i de lluita contra el mosquit  tigre i que s’incloga al 
municipi d’Oliva en les prospeccions i seguiments d’aquest insecte. 

Segon.- Que en cas de detectar-se aquest insecte a Oliva, s’apliquen mesures de control 
integrat amb la utilització de productes larvicides; i que en els casos justificats des d’un 
punt  de  vista  sociosanitari  es  realitzen  tractaments  contra  la  presència  de  mosquits 
adults.

Tercer.-  Que es done suport tècnic, econòmic i assessorament als municipis on s’ha 
detectat la presència del mosquit tigre i als de l’entorn, per tal d’eradicar-lo.
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Quart.- Que s’involucre a la població en els plans de lluita amb especial atenció en la 
detecció i eliminació dels llocs potencials de cria d’aquesta espècie (botelles, recipients 
amb aigua estancada, etc.).

Cinqué.- Que s’elabore un protocol d’actuació per a l’eradicació dels primers individus 
que es detecten.

Sisé.- Traslladar aquest acord al Ministeri de Sanitat (Àrea de Sanitat de la Delegació de 
Govern) i  a la Conselleria  de Medi Ambient  de la  Generalitat  Valenciana (Direcció 
General del Medi Natural).

CINQUÉ.  DICTAMEN  CI  SOBRE  MOCIÓ  DELS  GRUPS  BLOC-
COMPROMÍS,  GRUP SOCIALISTA,  PARTIT POPULAR I  GENT D’OLIVA 
DE MODIFICACIÓN DE L’ORDRE FOM-734/2007, DE 20 DE MARÇ, SOBRE 
AUTORITZACIONS DE TRANSPORT PER CARRETERA.

Vista la moció presentada, inicialment pel Grup Municipal Bloc-Compromís, a la qual 
s’adhereixen  els  Grups  Municipals  Socialista,  Partit  Popular  i  Gent  d’Oliva,  com a 
moció conjunta d’aquests grups municipals, que es del següent tenor literal: 

“David  González  Martínez,  Portaveu  del  Grup  Polític  Municipal  BLOC-COMPROMÍS,  a 
l’empara  del  que  disposa  l’art.  91.4  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  d’acord  amb  l’art.  97.3,  i  d’acord  a  l’article  89  del  ROM i  
següents, presenta la següent proposta de resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’exigència de tindre en titularitat o lloguer (leasing) tres vehicles de transport com a mínim per  
obtenir l’autorització de transport públic prevista en l’Ordre FOM/734/2007, de 20 de març,  
sobre autoritzacions de transport per carretera, porta anys limitant les expectatives laborals de  
les  persones  que  es  dediquen  al  transport  de  mercaderies,  tot  establint  un  requisit  que  no 
s’exigeix a la resta d’Europa.

Efectivament,  l’exigència  d’un  mínim de  vehicles,  l’adquisició i  el  manteniment  dels  quals 
comporta una inversió econòmica elevada, a més de suposar una exigència legal d’un volum de 
negoci mínim que no se sol·licita en cap altra professió, impedeix l’accés a l’autorització o  
llicència a un gran nombre de professionals que, comptant amb un vehicle de transport amb el 
que podrien guanyar-se la vida, han d’estar aturats en no poder complir este requisit absurd.

Aquest  impediment  ha  pogut  superar-se  gràcies  a  les  cooperatives,  una  fórmula  totalment  
legítima on els professionals que no poden disposar de tres o més vehicles s’associen i facturen 
a la cooperativa, imputant aquesta el rendiment corresponent a cadascun dels seus socis “com 
unitat d’explotació independent” i degudament regulat en la Llei de Cooperatives Valencianes.
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El 25 de juliol  de  2013 va entrar  va  entrar  en vigor  de la  Llei  9/2013,  de 4 de juliol,  de  
modificació de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (LOTT), encara que ha començat a 
aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2014. Aquesta té conseqüències sobre el règim específic de 
les  cooperatives  a  efectes  de  facturació,  s’ha  dificultat  encara  més  la  situació  dels  socis-
cooperativistes, generant una gran alarma en el sector i inseguretat laboral.

Les  principals  federacions  de  cooperatives  de  transport:  FENACOTRANS,  UCOTRANS, 
FECOTRANS, consideren que la modificació de la LOTT suposa un acte greu d’hostilitat cap a  
les cooperatives de transport,  ja que s’introdueixen noves limitacions i prohibicions d’actuar 
impedint continuar desenvolupant la seua activitat, tot i que el cooperativisme de transport porta 
operant a Espanya més de 40 anys.

Això portarà com a conseqüència, adverteixen des de les federacions, la desaparició de la major 
part de les cooperatives que actualment operen en el sector del transport per carretera, ja que  
calculen  que  l’aplicació  de  la  LOTT  pot  fer  desaparèixer  més  del  50%  dels  socis 
cooperativistes, afectant als llocs de treball de milers de persones.

En  l’Informe  sobre  l’oportunitat  de  la  projectada  modificació  de  la  Llei  d’Ordenació  del 
transport  terrestre  en relació amb les  cooperatives  de transport",  realitzat  per la Càtedra  de  
Treball Autònom de la Universitat de València a finals de l’any 2012, es posa de relleu els  
importants avantatges econòmics i socials que representen les cooperatives de transport, com 
"una  fórmula  vàlida  que  tradicionalment  ha  servit  per  a  la  concentració  dels  xicotets 
transportistes autònoms permetent accedir a xarxes de comercialització de la seua activitat i la  
compra en comú de béns i serveis”
. 
Efectivament, a tota Espanya i especialment al País Valencià, on es concentra al voltant del 85 
% del cooperativisme de transport, aquest ha suposat una important font de creació d’ocupació 
estable en el sector, enfront de la competència d’empreses de tercers països. Així mateix, les  
cooperatives de transports i  el  seus socis-cooperativistes cotitzen regularment a la Seguretat  
Social i tributen a la Hisenda espanyola, és a dir, són agents econòmics que treballen i generen 
riquesa.

Per tot això, atès que la problemàtica generada tant per l’Ordre FOM/734/2007, de 20 de març,  
sobre  autoritzacions  de  transport  per  carretera,  com per  la  Llei  9/2013,  de  4  de  juliol,  de 
modificació de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (LOTT), afecta negativament els  
interessos  de  la  nostra  ciutat,  on  tenim  una  cooperativa  de  transport  des  de  1970:  
COSOTRANS, una de les deganes a tot l’Estat Espanyol, amb vora 300 professionals associats  
en l’actualitat.

Atès  que  alguns  d’eixos  professionals,  davant  la  desesperació  de  perdre  el  seu  mitjà  per 
guanyar-se dignament la vida, s’han vist abocats a iniciar una vaga de fam per protestar contra 
aquesta situació i exigir solucions raonables.

Es presenten, per al seu debat i votació, les següents PROPOSTES D’ACORD

PRIMER.- L’Ajuntament  d’Oliva  insta  al  Govern  de  l’Estat  Espanyol  a  modificar  Ordre 
FOM/734/2007,  de 20 de març,  sobre  autoritzacions de transport  per  carretera,  en el  sentit 
d’exigir per a tot tipus de transport de mercaderies per carretera que el mínim per tal d’adquirir 
l’autorització siga acreditar la disposició d’un vehicle.
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SEGON.- L’Ajuntament d’Oliva recolza la reivindicació dels professionals del transport que 
s’han  concentrat  davant  la  Conselleria  en  vaga  de  fam,  per  protestar  contra  l’Ordre 
FOM/734/2007, de 20 de març, sobre autoritzacions de transport per carretera, com per la Llei 
9/2013, de 4 de juliol, de modificació de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (LOTT), i  
exigir una solució menys traumàtica que la proposada.

TERCER.- L’Ajuntament  d’Oliva insta  al  Govern Valencià a emprendre accions davant  el 
Govern de l’Estat per exigir solucions a la situació provocada per l’Ordre FOM/734/2007, de 20 
de març, sobre autoritzacions de transport per carretera, i per la Llei 9/2013, de 4 de juliol, de  
modificació de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (LOTT), que perjudica a milers de  
treballadors valencians.

QUART.- L’Ajuntament  d’Oliva insta a les Corts Valencianes a donar recolzament  a estes 
propostes d’acord.

CINQUÉ.- Donar trasllat dels presents acords a tots els grups polítics amb representació a les  
Corts Valencianes i al Congrés dels Diputats.

Oliva, 13 de febrer de 2014.”

Atès que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió de data 20 de febrer 
de 2014, ha emès dictamen favorable sobre l’assumpte de l’epígraf.

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

 Sr. González Martínez: “La proposta, com ha llegit la Sra. secretària, se centra en 
els  efectes  negatius  que  sobre  els  transportistes  autònoms  i  les  cooperatives  de 
transport tenen dues normatives; una és l’Ordre del Ministeri de Foment 734/2007, i 
l’altra és la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre, la Llei 9/2013, de 4 de juliol.  
Pel que fa a la primera, l’Ordre del Ministeri de Foment, 734/2007, de 20 de març,  
va establir que per obtindre una targeta d’autorització de transport públic, s’exigeix 
un mínim de tres vehicles en titularitat, un mínim de 60 tones de càrrega útil, i que 
els  vehicles  no  tinguen  una  antiguitat  superior  a  cinc  mesos,  com  a  màxim. 
Òbviament això genera que per tal d’accedir a una targeta, o va generar en el seu 
dia,  a  una  targeta  de  transport,  un  professional  haguera  de  fer  una  inversió 
econòmica  molt  elevada,  de  tres  vehicles;  va  suposar  una  exigència  legal  d’un 
volum mínim de negoci poc comuna en la resta de professions; i també va suposar 
un impediment per a l’accés a una llicència per a un gran nombre de professionals.  
Això fins a 2012, fins l’actualitat, l’obstacle s’ha pogut superar gràcies a la fórmula 
legal de les cooperatives de transport; les cooperatives de transport, treball associat, 
una fórmula de l’economia social que redistribueix d’una forma més equitativa la 
riquesa; d’aquesta forma, un autònom amb un o dos vehicles podia accedir a operar 
amb la targeta de la cooperativa; posteriorment facturava a la cooperativa, i aquesta 
imputava  el  rendiment  corresponent  a  cada  soci  com  a  unitats  d’explotació 
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independents. En l’actualitat, i des de juliol, des de l’entrada en vigor de la nova Llei 
d’Ordenació del Transport Terrestre, s’ha establert que només qui tinga autorització 
de transport pròpia, pot contractar i facturar al seu nom; i recordem que per a tindre 
autorització de transport pròpia calen tres vehicles, com a mínim; encara que s’ha 
eliminat, o sembla que va a eliminar-se, allò de les 60 tones de càrrega útil com a 
mínim. Això també, la LOTT, ha suposat l’establiment de sancions molt greus, i de 
sancions  corresponents  al  soci  que  facture  com  a  activitat  de  transport  a  la 
cooperativa, i també a la cooperativa que faça l’abonament de la factura al soci com 
a activitat de transport. Això ha abocat a milers de professionals, com diu la moció, 
a  un  carreró  sense  eixida,  ha  generat  una  gran  inseguretat  laboral  a  milers  de 
professionals  del  transport,  els  ha  abocat  bé  a  convertir-se  en  assalariats,  tot 
augmentant  la  seua  precarietat  laboral,  o  molt  d’ells  no  saben  què  fer  després 
d’haver  fet  una  inversió  i  tindre  unes  expectatives  de  negoci  que  ara  veuen 
truncades, perquè es fa inviable la seua activitat professional. Nosaltres pensem que 
aquesta  mesura  és  una  mesura  injusta,  com  s’ha  denunciat  des  de  diverses 
federacions de cooperatives del transport; és una normativa que té efectes negatius, 
especialment  per als  valencians  que concentren bona part  de les cooperatives  de 
transport, i també a Oliva, que com hem vist recentment als mitjans de comunicació, 
tenim persones, desenes de transportistes que estan afectats; tenim dos cooperatives, 
COSOTRANS,  una  de  les  cooperatives  deganes  de  transport  des  de  1970,  i 
OLITRANSCOOP, que també té molts professionals i famílies afectades. Per tant, 
la proposta principal, tal com s’ha dit ací és la d’instar al Govern que modifique 
aqueix requeriment  de tindre tres vehicles  com a mínim per  tal  d’accedir  a una 
targeta d’autorització del transport. Pensem que això és el més just, és una mesura 
acceptada per la majoria de professionals del sector, per les cooperatives, i fins i tot 
per  la  federació  valenciana  de  cooperatives  de  transport;  nosaltres  abans  de 
presentar  la  moció  vam estar  parlant  amb ells,  per  vore si  estaven d’acord amb 
aquest tipus de mesures. Pensem que és una reivindicació justa i per tant aquesta és 
la  nostra  proposta  principal.  Som conscients  que  el  problema  del  transport  per 
carretera és més complicat, no volem ser pretensiosos, sabem que és un tema molt 
complicat  que  afecta  molts  àmbit,  és  un  sector  que  des  de  fa  anys  pateix  una 
precarització molt accentuada, té una competència molt forta de la resta de països 
d’Europa; s’està treballant hui en dia, com en altres sectors, per baix del preu real; hi 
ha una descoordinació massiva, d’empreses de transport; però pensem que aquest 
requisit,  el de tindre tres vehicles per a tindre targeta  de transport és un requisit 
injust, i per tant el que demanem bàsicament és que aquell que tinga un vehicle que 
puga accedir a una targeta de transport per a operar i poder guanyar-se la vida, com 
a mínim, d’una forma digna.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Ja  en  la  mateixa  comissió  per  on  va  passar  la  moció 
aquesta que presenta Bloc-Compromís ens vam adherir a ella, perquè efectivament 
era de necessitat i de sentit comú, el fet que tenint en compte els greus problemes 
que travessa el sector del transport, s’afegia un problema, esperat o inesperat, per les 
conseqüències  que  podria  comportar  al  ja  prou  delicat  sector  del  transport. 
Efectivament,  aquesta  proposta  del  govern  espanyol  l’única  cosa  que  fa  és 
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condemnar a mort a milers, com ja s’ha dit ací, de transportistes valencians, i per 
suposat de tot el territori espanyol; i és una situació que creiem que l’única cosa que 
beneficiarà és les grans companyies de transport, i tenint en compte que ací el que 
s’ha  de  pretendre  és  fomentar,  ajudar  a  la  xicoteta  i  mitjana  empresa,  açò  va 
precisament en contra d’aqueixa xicoteta i mitjana empresa; molts transportistes, a 
més, són autònoms, i per tant això suposaria, com he dit, el remat final per a milers  
de treballadors. En aquest sentit pensem que és totalment intolerable, que això s’ha 
de revisar de totes, totes, i esperem que el govern espanyol, a través de totes les veus 
que s’alcen, que a la fi escolten i que vegen la realitat i la necessitat de canviar o 
modificar les seues pretensions, que com ja he dit, seria el remat final per a milers 
de  transportistes.  En  aquest  sentit  hem  d’animar,  i  sobretot  recolzar,  totes  les 
cooperatives  de transport,  especialment  les  del  nostre  municipi;  hem d’animar,  i 
sobretot aquells treballadors autònoms, que estan patint aquestes conseqüències, o 
que poden patir, i per tant que sàpiguen que estarem al seu costat i que no tolerarem 
que això, aqueixa possibilitat que intentar portar endavant el govern espanyol, que 
puga prosperar de cap forma. Alçarem la veu des de la part que ens correspon, i 
esperem  que  ens  escolten,  i  sempre  estarem  disposats  a  ajudar,  col·laborar  i 
reivindicar una situació justa, que precisament és tot el contrari del que pretén el 
govern espanyol amb aquesta llei.”

 Sra. Morell  Gómez: “Primer dir que des del Grup Socialista creiem que és una 
moció molt  encertada,  perquè intenta corregir  una injustícia  que a més s’agreuja 
amb la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre. Hem parlat, i crec que el ponent ha 
sigut  molt  clar  amb  la  problemàtica,  part  de  la  problemàtica,  que  pateix  aquest 
sector. No vull allargar-me molt, però sí dir que en la situació econòmica actual no 
es pot jugar amb el pa i el treball dels ciutadans, sobretot perquè no en sobra, de 
treball. Aquesta modificació de la normativa està abocant al fet que al cap i a la fi 
les cooperatives desapareguen i està portant al fet que el treballador haja de tindre 
ara un treball més precari perquè no pot exercir ni com una persona autònoma que fa 
la seua tasca. Per tant, l’efecte és molt important, perquè també tenim empreses a la 
nostra localitat del sector, molts professionals que se’n dediquen, i per tant no volem 
que a la nostra ciutat hi haja més aturats. El Grup Socialista fa seua també aquesta 
moció,  li  dóna  el  seu  suport  al  cent  per  cent,  tot  el  recolzament  que  calga  per 
corregir i donar una solució al sector del transport, que tan necessària es fa en aquest 
moment, perquè estan en una situació precària, i en una situació d’inseguretat; i per 
tant, el nostre recolzament és al cent per cent.”

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

Primer.- L’Ajuntament d’Oliva insta al Govern de l’Estat Espanyol a modificar Ordre 
FOM/734/2007, de 20 de març,  sobre autoritzacions de transport per carretera, en el 
sentit d’exigir per a tot tipus de transport de mercaderies per carretera que el mínim per 
tal d’adquirir l’autorització siga acreditar la disposició d’un vehicle.
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Segon.- L’Ajuntament d’Oliva recolza la reivindicació dels professionals del transport 
que s’han concentrat davant la Conselleria en vaga de fam, per protestar contra l’Ordre 
FOM/734/2007, de 20 de març, sobre autoritzacions de transport per carretera, com per 
la  Llei  9/2013, de 4 de juliol,  de modificació  de la  Llei  d’Ordenació del  Transport 
Terrestre (LOTT), i exigir una solució menys traumàtica que la proposada.

Tercer.- L’Ajuntament d’Oliva insta al Govern Valencià a emprendre accions davant el 
Govern  de  l’Estat  per  exigir  solucions  a  la  situació  provocada  per  l’Ordre 
FOM/734/2007, de 20 de març, sobre autoritzacions de transport per carretera, i per la 
Llei  9/2013,  de  4  de  juliol,  de  modificació  de  la  Llei  d’Ordenació  del  Transport 
Terrestre (LOTT), que perjudica a milers de treballadors valencians.

Quart.- L’Ajuntament  d’Oliva  insta  a  les  Corts  Valencianes  a  donar  recolzament  a 
aquestes propostes d’acord.

Cinqué.- Donar trasllat dels presents acords a tots els grups polítics amb representació a 
les Corts Valencianes i al Congrés dels Diputats.

SISÉ.  DICTAMEN  SOBRE  MOCIÓ  CONJUNTA  DE  TOTS  ELS  GRUPS 
MUNICIPALS  SOBRE  ASSIGNACIÓ  DE  RECURSOS  PER  A 
DESENVOLUPAMENT RURAL, PERIODE 2014-2020.

Es dóna compte  de la  moció  presentada,  inicialment  pel  Grup Socialista  Municipal 
d’Oliva, a la que s’adhereixen la totalitat dels grups municipals, com moció conjunta, 
que és del següent tenor literal:

“Agrupació Local d’Oliva
Ana Morell Gómez, portaveu del Grup Socialista Municipal d’Oliva, a l’empara del que disposa 
l’article  91.4  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  Entitats  
Locals,  d’acord amb l’article 97.3 del dit  text reglamentari,  eleva a la Comissió de Foment  
Econòmic la següent MOCIÓ

La Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural celebrada a Madrid els passats 
dies 20 i 21 de Gener del corrent any, sobre l’aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC) a 
Espanya per al període 2014-2020, fixa el repartiment dels fons per al desenvolupament rural  
procedents del FEADER, en 8.053 milions d’euros.

En la dita Conferència, es determinen les assignacions a percebre per les diferents comunitats  
autònomes, corresponent-li a la Comunitat Valenciana 204 milions d’euros, un 2,5%, inferior 
inclús a l’assignació de Comunitats molt més reduïdes en superfície com, per exemple, la Regió 
de Múrcia.

En l’esmentada Conferència, l’Administració General de l’Estat es compromet a aportar el 30% 
del  gasto  nacional  que  corresponga  a  cada  programa  de  desenvolupament  rural  de  les 
comunitats autònomes. Amb tot això, resulta que l’Executiu Central aportarà als programes de 
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desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana, un màxim de 42 milions d’euros, xifra que 
contrasta clarament amb els 210 milions d’euros que va ser l’aportació que va comprometre 
l’anterior Govern en el passat període de programació de la PAC 2007-2013. 

Així, la quantia de les ajudes que rebrà el camp valencià, és més d’un 80% inferior al gasto de 
l’Estat  a  la  Comunitat  Valenciana  en  2007-2013,  un  autèntic  desastre  que  afecta  tots  els 
municipis rurals i  també a sectors com a agricultors joves o microempreses.  Es perpetua la  
discriminació dels cultius mediterranis en general i  de l’agricultura valenciana en particular.  
Suposa un nou revés per als interessos dels agricultors valencians, les aspiracions del quals no 
han segut tingudes en compte en absolut, i encara sent una de les majors aportadores al Producte 
Interior Brut, ha segut i és, una de les més perjudicades per les ajudes de la PAC. 

Tot  això  farà  necessari  un  decidit  esforç  inversor,  per  part  del  Consell  de  la  Generalitat  
Valenciana, que compense aquest retall, cosa que s’antulla impensable tenint en compte l’estat 
econòmic de la Generalitat, el qual es troba a la vora mateix de la fallida.

Davant  d’aquesta  situació,  el  Grup  Socialista  Municipal  d’Oliva  denúncia  la  discriminació 
patida per la Comunitat Valenciana en l’assignació de recursos per al desenrotllament rural per  
al període 2.014-2.020 

Per tot allò que s’ha exposat procedeix presentar a la Comissió de Foment Econòmic per a la 
seua ratificació la següent PROPOSTA D’ACORD

1º Denunciar la discriminació patida per la Comunitat Valenciana en l’assignació de recursos  
per a Desenvolupament Rural per al període 2014- 2020. 

2º Instar al Consell de la Generalitat Valenciana perquè reclame al Govern de l’Estat que aporte  
per al període 2014-2020, almenys,  els mateixos fons que per al Desenvolupament Rural va 
aportar  l’anterior Govern per al  període de programació de la PAC 2007-2013,  és a dir  un  
import no inferior a 210 milions d’euros.”

Atès que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió de data 20 de febrer 
de 2014, ha emès dictamen favorable sobre l’assumpte de l’epígraf.

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

 Sr. Santacatalina Sanchis: “Jo resumiré un poc la moció, no la llegiré tota, perquè 
s’ha  llegit  la  part  dispositiva.  Primer  de tot  vull  agrair  a  tots  els  partits  polítics 
representats en aquest ajuntament, per recolzar aquesta moció, i portar-la ací tots 
com a conjunta. Una vegada més, el Partit Socialista s’ha vist obligat a presentar una 
moció,  per la clara discriminació que es fa a la política agrària de la Comunitat 
Valenciana, totalment.  Un pas més enrere per als nostres agricultors, ja que vorà 
reduïdes les ajudes per part de l’administració general de l’estat per al període 2014-
2020 en  168  milions  d’euros.  De  rebre  210 milions  d’euros  que  rebíem abans, 
rebrem 42 milions d’euros per al pròxim període 2014-2020. Una clara retallada per 
als nostres agricultors. També la moció fa esment de l’injust repartiment dels fons 
FEDER, Fons Europeus d’Ajudes de Desenvolupament Rural, ja que la Comunitat 
Valenciana es queda una vegada més en el pilot de la cua dels repartiments.  De 



AJUNTAMENT D’OLIVA

8.053 milions d’euros, sols en rebrem 204 milions d’euros per al període 2014-2020. 
Sols davant d’autonomies com País Basc, Madrid, Cantàbria, i Illes Balears. Una 
autonomia com la valenciana, que sempre ha sigut un clar referent de l’agricultura, 
en aquest moment es veu abocada a un abandonament per part  de les polítiques 
europees i nacionals. Així, és impossible sobreviure.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Com bé s’ha dit,  ens vam adherir  a la moció,  com no 
podia ser d’altra forma, tenint en compte el que tots sabem massa, la superdifícil 
situació que pateix el camp, el camp valencià; ací hi ha gent que té terra i sap de les 
dificultats  que té per poder mantindre la  terra hui en dia.  Efectivament,  això no 
ajuda a res, tot al contrari; una vegada més el camp valencià vorà minvades les seues 
condicions per poder portar a cap una activitat tan necessària com l’agrícola; i per 
tant, l’única cosa que fa és impossibilitar un poc més la possibilitat de poder portar a 
cap de forma necessària i de forma tradicional, com s’ha fet sempre, el cultiu de les 
terres. Esperem que els nostres governants siguen capaços d’alçar la veu; sobretot 
faig referència als governants autonòmics, que són els qui tenen més possibilitats 
que nosaltres de poder arribar, sobretot tenint en compte que els qui governen l’estat 
són del mateix partit, i per tant crec que són els més implicats, o haurien de ser els 
més implicats  perquè això arribe on calga i arribe a Europa,  perquè això és una 
injustícia més que patirem, o que patiran els agricultors; en especial els agricultors 
valencians i per suposat els olivers. No podem tolerar, i per tant una vegada més 
hem d’alçar la veu; la nostra veu, que arribe, encara que siga un gra d’arena en un 
muntó gran, ben gran; però no hem de deixar d’alçar la veu, i almenys tot allò que es 
puga fer des de l’ajuntament en aquest sentit, i en altres quan es presenten mocions, 
sempre és bo que la veu d’un ajuntament s’alce i es diga si es creu que s’ha de dir, i 
posar la veu on calga per reivindicar allò just i allò necessari. I en aquest cas, allò 
just  i  allò  necessari  seria  que  les  subvencions  aquestes  arribaren  igual  que  van 
arribar en l’any 2007-2013 i no menys del que en aqueix període en quantitat s’ha 
donat als llauradors.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, com ja s’ha dit ací, vam recolzar, i recolzem, 
aquesta moció; pensem que l’agricultura valenciana, i és un fet objectiu, ha suposat 
en les últimes dècades, suposa, un dels sectors que més aporten al Producte Interior 
Brut de l’estat espanyol, i també de la Comunitat Valenciana; en canvi sempre ha 
estat moneda de canvia l’hora de negociar amb la Unió Europea. La veritat és que 
costa de creure que això encara continue ocorrent, i per tant hem de reclamar al 
Consell i al govern de l’estat un canvi de política respecte a la nostra agricultura, i  
una major assignació de fons i de recursos, en consonància a la que reben altres 
territoris.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. Santacatalina, l’hem elevada de forma conjunta, però no 
m’agradaria que se n’oblidara, i anem a recordar-ho, que resulta fins i tot del tot 
sorprenent, perquè va ser el Partit Socialista qui va castigar la Comunitat Valenciana 
en l’anterior període 2007-2013, quan en la distribució dels fons FEDER va reduir a 
la  Comunitat  Valenciana  en  un  64%.  En  el  període  2000-2006  la  Comunitat 



AJUNTAMENT D’OLIVA

Valenciana rebia de fons FEDER 450,6 milions d’euros. Per al període 2007-2013, 
es  van  assignar  176,4  milions  d’euros.  Cap  comunitat  autònoma  va  tindre  una 
pèrdua  equiparable  a  la  que  vam tindre  nosaltres;  hauríem de  preguntar-nos  on 
estava el Partit Socialista en aquells moments. Però de totes formes nosaltres els ho 
agraïm  perquè  mai  es  tard  per  rectificar.  A  més  dir-li  que  els  criteris  per  al 
desenvolupament  rural  en  el  període  2014-2020  ha  suposat  que  la  Comunitat 
Valenciana veja incrementat la part de fons europeus per al desenvolupament rural 
en  un  15%,  arribant  als  204  milions  d’euros.  Els  criteris  del  Partit  Socialista 
castigaven,  com tots sabem, als valencians  amb una reducció del 64%. Amb els 
criteris objectius del govern d’Espanya per al període 2014-2020 ens permeten un 
increment  del  15,6%.  Així  i  tot,  el  Grup  Popular  de  l’Ajuntament  d’Oliva 
considerem que sempre és poc per recolzar el desenvolupament rural; d’ahí que hem 
volgut elevar-la de forma conjunta.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Només  per  contestar,  aquest  Grup  Socialista  Municipal 
d’Oliva, defensarà i reivindicarà les ajudes agràries governe qui governe, siga del 
color polític que siga. Sempre ho hem fet i continuarem fent-ho. Independentment 
que  la  retallada  es  faça  des  del  partit  polític  que  siga,  nosaltres  defensem  els 
interessos de la nostra ciutat per damunt de tot. Per tant, continuarem defensant-ho 
com ho hem fet en anys anteriors, en aquest moment, i en el futur.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sra.  Morell,  el  Grup del Partit  Popular de l’Ajuntament 
d’Oliva també.”

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

Primer.- Denunciar la discriminació patida per la Comunitat Valenciana en l’assignació 
de recursos per a Desenvolupament Rural per al període 2014- 2020. 

Segon.- Instar al  Consell  de la Generalitat  Valenciana perquè reclame al Govern de 
l’Estat  que aporte  per al  període  2014-2020, almenys,  els  mateixos  fons que per  al 
Desenvolupament Rural va aportar l’anterior Govern per al període de programació de 
la PAC 2007-2013, és a dir un import no inferior a 210 milions d’euros.

SETÉ. DICTAMEN CI SOBRE MOCIÓ DELS GRUPS SOCIALISTA, BLOC-
COMPROMÍS, PROJECTE OLIVA I GENT D’OLIVA, DE INICIACIÓ DE LA 
TRAMITACIÓ  PER  A  LA  FORMALITZACIÓ  DEL  CONFLICTE  EN 
DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL.

Es dóna compte de la moció presentada pels Grups Municipals: Grup Socialista, Grup 
Bloc-Compromís,  Grup  Projecte  Oliva  i  Grup  Gent  d’Oliva,  sobre  l’assumpte  de 
l’epígraf, que és del següent tenor literal:
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“Ana Maria Morell Gómez, com a portaveu del Grup Socialista, David González Martínez, com 
a portaveu del Grup Bloc-Compromís, Blai Peiró Sanchis, com a portaveu del Grup Projecte  
Oliva, i  José Salazar Cuadrado, com a portaveu del Grup Gent d’Oliva, a l’empara del que  
disposa l’art. 97 del Reglament d’Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats 
Locals, 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Els articles 140 i 141 de la CE no sols garanteixen i protegeixen l’existència de municipis i 
províncies, sinó que configuren ambdós entitats integrant un nivell en l’articulació territorial de 
l’Estat,  atribuint  als  seus  òrgans,  ajuntaments  i  diputacions,  les  funcions  de  govern  i 
administració  de  municipis  i  províncies,  alhora  que  legitimen  les  seues  polítiques  com  a 
expressió del pluralisme polític i manifestació del principi democràtic. La Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local inverteix radicalment  
esta interpretació. L’Estat deixa de ser garant de l’autonomia per a municipis i  províncies i  
pretén  passar  a  impedir  o  dificultar  la  millora  i  ampliació  de  l’autonomia  local  per  les  
comunitats autònomes. Son tres grans blocs de continguts de la Llei 27/2013 els que lesionen la 
garantia constitucional de l’autonomia local:

Són tres grans línies de continguts de la Llei 27/2013 els que lesionen la garantia constitucional  
de l’autonomia local:

- El  desapoderament  competencial  dels  municipis  amb  vulneració  de  la  garantia 
constitucional de l’autonomia local reconeguda en els articles 137 i 140 de la Constitució.

- La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d’oportunitat amb vulneració 
de la garantia constitucional de l’autonomia local.

- La vulneració del principi democràtic en l’àmbit local.

Per tot això s’eleven a Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia  
local contra els articles primer i segon i la resta de disposicions afectades de la Llei 27/2013, de  
27 de desembre de 2013, de Racionalització i  Sostenibilitat  de l’Administració Local  (BOE 
núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord a l’exposició de motius, segons allò que s’ha 
assenyalat en els arts. 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional.

SEGON.- A  aquest  efecte,  sol·licitar  Dictamen  del  Consell  d’Estat,  d’acord  amb  el  que 
estableix l’art. 75 ter 3 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, 
per conducte del Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, a petició de l’entitat local de 
major població (art. 48 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local), així 
com atorgar a la dita entitat la delegació necessària.
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TERCER.- Facultar i encomanar a l’alcalde, Salvador Fuster, per a la realització de tots els 
tràmits necessaris per a dur a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament  
d’escriptura de poder tan ampli i prou com en dret es requerisca a favor de la Procuradora Sra. 
Virginia Aragó Segura, col. núm. 1040 de l’il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid perquè,  
en  nom i  representació  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  de  forma  solidaria  i  indistinta,  interpose 
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013 
(BOE  núm.  312  de  30  de  desembre  de  2013),  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de 
1’Administrado Local seguint-ho per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtindre sentencia 
ferma i la seua execució.”

Atès que amb data 26 de febrer de 2014, s’ha emès informe per la Secretaria General de 
l’Ajuntament d’Oliva al respecte.

Atès que la Comissió informació d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió de data 20 de 
febrer de 2014, ha emès dictamen favorable sobre l’assumpte de l’epígraf.

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

 Sr. Peiró Sanchis: “Volíem donar almenys compte que Projecte Oliva ha votat a 
favor de totes les mocions que s’han presentat en aquest plenari. Almenys les que 
tenim fins ara. Estem parlant de la part resolutiva del plenari. I estem parlant de vuit 
punts, vuit mocions. Projecte Oliva, ja dic que votem a favor de totes les mocions, 
les vam debatre en les comissions, i per tant no tenim cap dubte de la necessitat que 
s’eleven on faça falta. Sí que volem manifestar i tornem a dir-ho, com ho vam dir en 
l’anterior plenari, que Projecte Oliva no vol entrar en el joc del fet que els plenaris 
es convertesquen en mocions, mocions, i mocions. Estem dient que tots els membres 
de  la  corporació  tenen  tot  el  dret  a  fer-ho,  a  presentar  aqueixes  mocions;  però 
Projecte Oliva advoca més per la gestió directa, més que per una part resolutiva amb 
mocions elevades a les diferents administracions públiques. Ja vam dir que el que 
demanem i  preguem és que els  partits  que estan ací  representant,  com és  Bloc-
Compromís,  com  és  el  Partit  Popular,  com  és  el  Partit  Socialista,  que  tenen 
representants  en  l’administració  autonòmica  i  estatal,  que  facen valdre  aqueixos 
diputats i que allí és on s’han de debatre, treballar i valorar aquestes propostes de 
modificació  de lleis.  Dot això,  sí  que vull  manifestar  que aquesta  última moció, 
entenem que no anem a debatre-la, ni plantejar-la, però sí que entenem que és un 
atemptat  directe  a  l’autonomia  local  dels  municipis.  La  Constitució  espanyola 
reconeix el principi d’autonomia local, com un dret o un principi constitucional, i 
entenem que la  Llei  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  que  ha  aprovat  el  Partit 
Popular  és  un  atac  frontal  a  aquesta  autonomia  local.  No  estem  disposats  que 
l’administració estatal, o els governs, siga del PSOE, siga del PP, ens donen lliçons 
de democràcia i de competència en la forma de funcionar a nivell locals. A nivell 
local no són el germanet menut; hem demostrat que tant l’estat com les comunitats 
autònomes, han fet o han provocat situacions que cap ajuntament els arriba a l’altura 
de  la  sabata.  Ací  també  tenim  uns  principis  i  l’autonomia  local  ens  l’han  de 
respectar, tan t la comunitat autònoma, com l’estat. Per tant Projecte Oliva recolza 
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aquesta moció, i prega, per suposat, que els partits que tenen representació a nivell 
estatal i autonòmic, la defensen on calga.”

 Sr. González Martínez: “Un incís abans de començar; excepció feta de la moció 
del mosquit tigre, crec que en algunes ho he dit, en altres no; bé el nostre diputat a 
Madrid, bé els diputats a les Corts Valencianes han presentat propostes semblants. 
Dit això, a mi sí que m’agradaria remuntar-me en aquest punt al 30 de maig de 
2013; en aquell moment aquest mateix Ple va aprovar una moció per tal de rebutjar 
el  que  era  en  aquell  moment  l’avantprojecte  de  llei  de  Racionalització  i 
Sostenibilitat  de  l’Administració  Local.  Ho  vam  fer,  i  nosaltres  des  de  Bloc-
Compromís  ho vam creure  convenient  donar-li  suport,  i  a  més  presentar-la,  per 
diversos motius; no entrarem en el fons de la qüestió, és un tema que es va debatre 
allí.  Però  a  grans  trets  pensàvem,  com  s’ha  dit  ací,  que  vulnerava  la  garantia 
constitucional de l’autonomia local; que després de molts anys, tot el que portem de 
període  democràtic  pràcticament,  esperant  un  finançament  adequat  per  als 
ajuntaments, per a les administracions locals, quan es decideix a fer alguna reforma, 
va  arribar  aquell  avantprojecte,  i  en  aquest  cas  llei,  que  suposava  un  retall  de 
competències i de finançament brutal, sense precedents en la història de la nostra 
democràcia. Pensàvem que això suposava una invasió de l’Estatut d’Autonomia de 
la  Comunitat  Valenciana  pel  que  fa  a  matèria  local,  que  recentralitzava,  moltes 
vegades  sense  justificació  suficient,  competències  a  favor  de  diputacions, 
autonomies, i fins i tot l’estat,  la qual cosa aniria en detriment de polítiques i de 
serveis de proximitat als nostres ciutadans; parlem de serveis importants, com ara 
serveis d’educació, escoletes infantils, formació, ocupació, serveis socials, atenció a 
la  gent  gran,  la  dona,  joventut,  tots  aqueixos,  segons  la  llei,  deixaran  de  ser 
competència dels ajuntaments, creant a més una gran inseguretat laboral per a molts 
treballadors  i  per a moltes administracions.  Pensàvem, a més,  que la justificació 
d’aquest  avantprojecte  era  una  justificació  pel  tema  del  dèficit  públic  i  de 
l’estabilitat pressupostària, però els efectes, l’abast de l’avantprojecte, hui llei, era 
absolutament  desproporcionat,  perquè amb dades de l’estat,  resulta que el  dèficit 
acumulat  de  totes  les  administracions  locals,  de  tots  els  ajuntaments  espanyols 
suposa un poc més del quatre per cent del dèficit global de tot l’estat; i correspon 
l’altre 96% a administracions superiors. Per tant, el problema del dèficit de l’estat, 
òbviament, no som els ajuntaments; i no dic amb això que els ajuntaments no hàgem 
fet també excessos, però insistesc, amb un finançament totalment inadequat. Per tant 
pensàvem que havíem de presentar aqueixa moció. Hui en dia, aqueix avantprojecte 
s’ha convertit en llei, des del 27 de desembre de 2013, és la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local; i pensem que està generant molta confusió, 
molta  incertesa,  i  és  una llei  que anirà  en detriment  de l’autonomia  local,  i  per 
suposat considerem que tindrà greus conseqüències per als ciutadans de la nostra 
ciutat, per als seus drets i també per a la seua vida quotidiana. Per tant pensem que 
l’Ajuntament  d’Oliva,  igual  que estan fent centenars  d’ajuntaments  de tot  l’estat 
espanyol, ha d’iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local, amb tots els tràmits necessaris que corresponga.”
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 Sra. Morell  Gómez: “Sembla ser que el Sr. González i jo hem coincidit  en tot. 
Intentaré no fer-me molt pesada i molt llarga en l’explicació d’aquest punt. Ja s’ha 
comentat que açò va passar en el plenari de 30 de maig de 2013, ja vam parlar en 
aquell  moment  de  l’avantprojecte  de  llei  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de 
l’Administració Local, que es va fer efectiva amb l’aprovació el 27 de desembre de 
2013.  Quan  parlem,  per  aquells  que  no  ho  saben,  i  crec  que  és  important  per 
l’envergadura  d’aquesta  llei  de  racionalització,  són  els  efectes  i  perjudicis  que 
produeix en les entitats locals, com ara l’Ajuntament d’Oliva, o la resta d’entitats 
locals  que treballen  dia  a dia,  al  costat  dels  ciutadans,  per resoldre matèries  tan 
importants com poden ser benestar social, educació, o joventut, d’entre altres que ja 
s’ha fet esment. En què consisteix aquesta llei? A trets generals el que fa, intenta el 
govern central, llevar-nos les competències que fins ara els ajuntaments assumíem 
en  matèria  de  benestar  social,  educació,  i  les  uqe  s’havien  dit;  llevar-nos-les  a 
nosaltres per passar-les a altres administracions públiques. Se suposa que sempre ho 
fan  amb  el  lema  de  l’eficiència,  de  no  duplicar  i  amb  el  lema  que  siga  més 
econòmic, més barat. Però clar, aquest objectiu, la justificació que usa el govern 
central se’n va moltíssim de la realitat; perquè ja s’ha comentat, els ajuntaments i 
administracions  locals  són  de  les  entitats  o  administracions  que  menys  dèficit  i 
endeutament estan produint a nivell general. Per tant, som dels millors gestors dels 
diners públics i per tant no està justificat que se’ns lleven aquestes competències que 
fins ara, encara que siga de forma impròpia, els ajuntaments estàvem assumint. Què 
fan?  Ens  lleven  les  competències  a  nosaltres  i  li  passen  les  competències  a  la 
comunitat autònoma. Tots sabem la nostra Generalitat com és d’eficient gestionant 
els diners públics, com paga de bé a tot el món i com de bé ha gestionat, dilapidant i  
malbaratant  els  diners  públics.  Si  no  ha  sabut  gestionar  els  diners  de  les 
competències  que  directament  portava,  com  ha  de  pagar,  i  gestionar  les 
competències  que fins  ara  l’ajuntament  feia  i  pagava religiosament.  No són cap 
model de gestió, ni per suposat la Generalitat Valenciana; i per suposat dir, com a 
regidora d’Hisenda, que a aquest ajuntament li deu, a dia de hui 1,6 milions d’euros 
de subvencions. Amb aqueixes competències que ara volen passar-li a la comunitat 
autònoma, que l’ajuntament ha avançat els diners, s’ha donat el servei i s’ha pagat, 
les empreses han cobrat; i el forat el té l’ajuntament. Per tant, si no són capaços de 
gestionar el que tenen¡, com han d’assumir encara més competències. Tampoc està 
justificat. Hi ha altres poblacions que els lleven les competències i les traslladen a 
diputació.  Les  diputacions  són uns  òrgans  que  al  cap  i  a  la  fi  no  estan  elegits 
directament, de forma directa, com són els ajuntaments; i tots sabem i podem pensar 
en la cola d’amics que es poden triar, a dit, a través de les diputacions. Per tant, com 
que no hi  ha  cap justificació  a  aquesta  llei  de  racionalització,  que es  lleven les 
gestions que fins ara eren molt efectives, sobretot en temes de benestar social, que 
em preocupen molt, i d’educació, em fan pensar que al cap i a la fi això comporta 
fer un favor a algú i privatitzar  els serveis que fins ara els ajuntaments estàvem 
assumint. Per tant aquesta llei és un desastre. Fins i tot ara, des del Departament de 
Benestar Social estem patint-ho, perquè ningú esclareix; cridem a conselleria i no 
ens donen una solució; perquè tenim, recordem, el pis tutelat, s’acaba el contracte 
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aquest mes, s’ha fet una pròrroga, per suposat, perquè no deixarem que una llei que 
ningú  sap  aplicar  afecte  als  usuaris  i  als  nostres  ciutadans.  Per  tant,  aquest 
ajuntament intentarà desenvolupar i articular el mecanisme necessari perquè afecte 
el mínim possible als nostres ciutadans. I com no, als treballadors de la casa, que 
també estan patint una situació d’inseguretat, perquè si ens lleven les competències i 
els diners ací no arriben, i nosaltres no podem exercir; fins ara nosaltres hem tingut 
tota  l’estructura  humana  i  de  treballadors  de  la  casa  per  assumir  aquestes 
competències que fins ara exercien.  Per tant,  el Grup Socialista manifesta  el seu 
rebuig  a  aquesta  llei  i  votarà  a  favor  de  la  tramitació  d’aqueix  recurs 
d’insconstitucionalitat.” 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo ja ho dic clarament. El Partit Popular votarà en contra 
d’aquesta  moció;  sí,  amics,  en contra,  amigues.  Pense que ningú ha sigut  capaç 
d’estudiar i de llegir el que pretén aquesta llei. Ningú; si no, no es parlaria de la 
forma que es parla. De totes formes, m’agradaria recordar-li a la Sra. Morell com 
l’altre dia un ciutadà molt  ben preparat, instruït i documentat ja li manifestava a 
vosté personalment com tenia la facilitat d’embolicar i de confondre a la ciutadania. 
Això és el que s’ha pretés ací. L’altre dia, abans d’ahir, el Sr. alcalde i jo vam estar 
en una reunió on clarament es va manifestar com els Serveis Socials no sofriran res; 
de fet, la Sra. Paqui López, regidora de Benestar Social continua donant els serveis, 
però rep subvenció per tot això. A més m’agradaria dir-li que si vostés pensen això, 
a la millor és un benefici; perquè quan aquesta regidora era alcaldessa ja li vam dir  
que vam detectar moltíssimes factures del Departament de Benestar Social, on les 
justificava una empresa privada i es dedicaven a un altre menester. Això està ahí 
pendent, possiblement el que vol la Generalitat és que no es malversen els diners 
que donen de les subvencions. en el cas dels diners destinats a pagar el professorat 
de l’escola municipal,  que és el centre d’adults, sóc bona coneixedora de què va 
l’assumpte, i m’agradaria dir-li que mai s’han pagat aqeuixos sous de cap subvenció 
que haja vingut de cap lloc; han sigut d’ací, com els d’altres molts treballadors i 
funcionaris  de  la  casa.  També  recordar  que  si  aquest  ajuntament  té  una  escola 
municipal és perquè la va sol·licitar de forma equivocada, s’ha de recordar, i perquè 
es va concedir també per part de la Generalitat de forma equivocada. En tenim dos, 
una de conselleria  i  una  municipal;  i  vull  dir-li  alguna cosa.  Per  a  res  del  món 
aquesta  regidora voldria  que desapareguera,  perquè tinc una vida passada; molts 
d’ací tenen la que tenen com ajuntament, però aquesta regidora té una vida passada 
com a funcionària de l’escola d’adults, a la qual tornaré, perquè la meua vida no se 
centra  en aquest  ajuntament  sent regidora per sempre.  Per tant  pensen que si  jo 
veiera el més mínim problema o dificultat que puguera ocasionar., no se m’arrugaria 
el melic en cap moment, com he fet en les altres mocions, de recolzar-la i votar-les a 
favor. Però no és el cas, perquè torne a repetir, que crec que mai ningú s’ha molestat 
a llegir-se què és el que pretén aquesta llei. L’única cosa que han fet és transmetre’ls 
de forma confusa, per a confondre al ciutadà novament; una vegada més.”
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 Sr.  González  Martínez: “Simplement  manifestar  que  centenars  i  centenars  i 
centenars d’alcaldes  i  regidors de municipis  de tota Espanya tampoc es veu que 
s’han llegit  la  llei;  centenars  de secretaris  i  interventors  de tota  Espanya  que es 
reuneixen  en  congressos  i  han  manifestat  la  seua  opinió,  segurament  tampoc 
s’hauran llegit la llei, ni els sindicats, ni organitzacions socials, ni associacions de 
veïns, que han manifestat obertament amb arguments la seua oposició a aquesta llei, 
es veu que tampoc se l’han llegida i no han entés res.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire,  Sr.  González,  centenars  i  centenars  i  centenars de 
regidors són els que han d’adherir-se per poder portar això endavant. Centenars i 
centenars de regidors han confós com vostés. I a mi m’agradaria ací llegir la tercera 
proposta d’acord, que jo no sé si vostés l’han transmesa a la ciutadania i estarien 
d’acord;  l’ha  llegida  adés  la  Sra.  secretària;  i  també  vull  dir  ara,  no  és  que  els 
secretaris estiguen d’acord, és que els secretaris han hagut de fer un informe perquè 
l’equip de govern ha manat que es fera, perquè s’ha presentat aquesta moció. Encara 
estic  esperant  jo  que  es  faça  l’informe  del  mes  passat  de  la  moció  que  li  viag 
presentar. I vull llegir i diu “Facultar i encomanar a l’alcalde, Salvador Fuster, per a 
la realització de tots  els tràmits necessaris per a dur a terme els  acords primer i 
segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i prou com 
en dret es requerisca a favor de la Procuradora Sra. Virginia Aragó Segura, ... de 
l’il·lustre  Col·legi  de Procuradors  de Madrid,  perquè,  en nom i  representació  de 
l’Ajuntament d’Oliva, de forma solidaria i indistinta, interpose conflicte en defensa 
de l’autonomia local, contra la llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013 ... per tots  
els seus tràmits i instàncies fins a obtindré sentència ferma i la seua execució.” I li  
dic jo, tot això ho signa, aquestes propostes d’acord, i les vota a favor, regidors i  
regidors, i centenars i centenars de regidors de grups que no són del Partit Popular;  
però sap amb què ho fan? Amb diners de tots els ciutadans. A mi m’agradaria, si 
vostés  foren conscients,  i  vulgueren  fer-ho i  tingueren  clar  que això que hui  es 
pretén  fer  ací,  que  ho  pagaren  de  les  seues  butxaques,  fins  les  últimes 
conseqüències. Fins les últimes instàncies per a obtindre sentència ferma i la seua 
execució, però se n’aprofiten de governs que obtenen en els ajuntaments perquè ho 
paguen tots els ciutadans. I això és oportunisme polític.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Únicament  Sr.  alcalde,  fer  un  aclariment  al  que  s’està 
plantejant; i és que la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, en el que és el títol 
IV,  conflictes  constitucionals,  i  en  el  capítol  IV  dels  conflictes  en  defensa  de 
l’autonomia  local,  estableix  aquest  procediment  per  tal  que  el  Tribunal 
Constitucional valore si aquesta autonomia local, o aquesta competència, o aquest 
principi  d’autonomia  local  està  vulnerat  o  no.  Jo  crec  que  hem  de  respectar  i 
sobretot  esperar  que el  Tribunal  Constitucional  prenga les decisions  que haja de 
prendre. Per això estan les institucions. Faça les valoracions que haja de fer, i una 
vegada es facen s’assumesquen per tots.”
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 Sra. Morell Gómez: “Per finalitzar. Només crec que la portaveu del Partit Popular 
està intentant defensar allò indefensable. Crec que he sigut molt clara en la meua 
exposició, i no he deixat el mínim per a portar a confusió o arbitrarietats. Crec que 
he sigut molt clara en el posicionament del Grup Socialista Municipal, que tenim 
molt clar la defensa de l’autonomia local, i per tant de les competències que fins ara 
ha  exercit  l’Ajuntament  d’Oliva,  i  en  benefici  dels  nostres  ciutadans.  Per  tant, 
anirem fins al final en defensa del que ja he dit, del dret dels nostres ciutadans i de 
les bones atencions. Respecte al que s’ha comentat de les subvencions no sé si abans 
no he sigut molt clara, que la conselleria ens dóna subvencions; perdone és que me 
les dóna i no me les paga. Però si ens lleva les competències se suposa que no tinc 
dret ni a les subvencions; però les competències, al cent per cent ens les llevarien en 
l’exercici 2015. Ara el problema que tenim és amb el pis tutelat, i en el contracte o 
renovació del contracte del pis tutelat. Així que la convide que puga parlar, si vol, en 
algun moment amb l’interventor que és al cap i a l fi qui li podrà donar un poc de 
llum i de consell, perquè li dirà la veritat i el que hi ha.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  amb  14  vots  a  favor  dels  Grups  Municipals  (6  del  Grup 
Socialista Municipal d’Oliva, 5 vots del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte 
Oliva, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), y amb 6 vots en contra (6 del Grup 
Partit Popular), que constitueixen la majoria absoluta legal del nombre de membres de 
la Corporació, ACORDA:

Primer.- Iniciar  la  tramitació  per  a  la  formalització  del  conflicte  en  defensa  de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i la resta de disposicions afectades 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració  Local  (BOE  núm.  312  de  30  de  desembre  de  2013)  d’acord  a 
l’exposició de motius, segons allò que s’ha assenyalat en els arts. 75 bis i següents de la 
Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional.

Segon.- A aquest efecte, sol·licitar Dictamen del Consell d’Estat, d’acord amb el que 
estableix  l’art.  75  ter  3  de  la  Llei  Orgànica  2/1979,  de  3  d’octubre,  del  Tribunal 
Constitucional,  per conducte del  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions  Publiques,  a 
petició de l’entitat local de major població (art. 48 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local), així com atorgar a la dita entitat la delegació necessària.

Tercer.- Facultar i encomanar a l’alcalde, Salvador Fuster Mestre, per a la realització de 
tots els tràmits necessaris per a dur a terme els acords primer i segon i expressament per 
a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i prou com en dret es requerisca a favor 
de la Procuradora Sra. Virginia Aragó Segura, col. núm. 1040 de l’il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Madrid perquè,  en nom i  representació  de l’Ajuntament  d’Oliva,  de 
forma solidaria i indistinta, interpose conflicte en defensa de l’autonomia local contra la 
llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) , 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local seguint-ho per tots els seus 
tràmits i instàncies fins a obtindré sentencia ferma i la seua execució.
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VUITÉ. PROPOSICIÓ DE LA ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓ MEMBRE 
DEL CONSELL LOCAL AGRARI.

Vist que la proposició no ha estat dictaminada en la comissió informativa, l’Alcaldia, 
d’acord amb allò que assenyala l’article 97.2 del ROFRJEL, en relació a l’article 82.3 
del mateix text reglamentari, sotmet a votació la ratificació de la inclusió de l’assumpte 
en l’ordre del dia.

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  acorda  ratificar  la 
inclusió de la proposició i en conseqüència s’entra en el seu estudi i debat.

Informats de la proposta presentada pel Sr. alcalde, amb data 24 de febrer de 2014, que 
tot seguit es transcriu:

“Mitjançant Decret de l’Alcaldia 513/14, de 12 de febrer de 2014, en atenció allò estipulat a 
l’article  4  dels  Estatuts  del  Consell  Local  Agrari,  aprovats  en  sessió  extraordinària  de  18 
d’octubre de 1994,  decret  del  qual  s’ha de donar compte en aquest  sessió plenària,  aquesta 
Alcaldia ha assumit la Presidència del Consell Local Agrari.

Conseqüentment amb aquesta modificació de la Presidència de l’esmentat òrgan consultiu, el  
Grup Socialista Municipal d’Oliva va efectuar una proposta de designació, com a representant  
d’aquest grup polític en el Consell Local Agrari, segons escrit registre d’entrada núm. 001765, 
de data 18 de febrer de 2014. 

La Comissió Municipal Informativa de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el dia 20 
de febrer d’enguany, va ser informada d’aquesta circumstància de proposta de designació, quant 
en realitat, el que procedia era l’emissió del corresponent dictamen, ja que ha de ser el Ple de 
l’Ajuntament qui finalment designe formalment als membres del Consell Local Agrari.

Per  tot  això,  es  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament,  prèvia  l’oportuna  ratificació  d’aquesta 
proposició  en  l’ordre  del  dia,  en  virtut  d’allò  disposat  a  l’article  97.2  del  Reial  Decret  
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament , 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que acorde el següent:

Primer.- Designar, com a vocal del Consell Local Agrari Municipal, en representació del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva, al regidor Sr. VICENT SANTACATALINA SANCHIS.

Segon.-  Donar compte d’aquesta designació al  regidor interessat,  al  Consell  Local  Agrari,  i 
l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient (OLAMA).”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria amb 18 vots a favor dels Grups Municipals (6 vots 
del Grup Partit Popular, 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 vots del Grup Bloc-
Compromís, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), i amb 2 abstencions (2 vots del 
Grup Projecte Oliva) , ACORDA:
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Primer.- Designar, com a vocal del Consell Local Agrari Municipal, en representació 
del  Grup Socialista  Municipal  d’Oliva,  al  regidor  Sr.  VICENT SANTACATALINA 
SANCHIS.

Segon.- Donar  compte  d’aquesta  designació  al  regidor  interessat,  al  Consell  Local 
Agrari, i l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient (OLAMA).

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN

NOVÉ.  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  SEGUIMENT  DEL  PLA 
D’AJUST EXERCICI 2013

Es dóna compte de l’assumpte de l’epígraf, el qual, prèviament s’ha donat compte en la 
Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals del dia 20 de febrer de l’any 2014, i 
que és del següent tenor literal:

“Mitjançant un acord plenari de 29 de març del 2012, l’Ajuntament d’Oliva va aprovar el Pla 
d’Ajust elaborat per l’Ajuntament, de conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 7 del  
RD Llei 4/2012, i que és d’acord amb el model previst en l’Orde HAP/537/2012, de 9 de març,  
per la qual s’aproven el model de certificat individual, el model per a la seua sol·licitud i el  
model de pla d’ajust que constava de 5 pàgines.

D’acord  amb  l’article  10  del  Reial  Decret  Llei  7/2012,  de  març  amb  caràcter  general,  les 
Entitats locals que concerten les operacions d’endeutament previstes en este Reial Decret Llei,  
hauran  de  presentar  trimestralment  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  un 
informe sobre l’execució dels plans d’ajust previstos en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, 
de 24 de febrer. D’aquest informe es donarà trasllat al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, mitjançant la plataforma telemàtica habilitada pel propi Ministeri.

Considerant  que,  de conformitat  amb aquest  article,  de l’informe de l’interventor es donarà  
compte al Ple de la Corporació Local.

PROPOSTA D’ACORD
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda:
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció de seguiment de 2013 del Pla d’Ajust aprovat base al Reial Decret Llei 4/2012, de 
24 de febrer.”

Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Nosaltres  vam  estar  revisant,  vam  escoltar  el  Sr. 
interventor; i hi ha frases de l’informe que no tenen per què sorprendre’ns; una frase 
diu “per a aquest segon any s’ha ampliat el termini de remissió al ministeri fins el 31 
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de gener” estem a 27 de febrer de 2014; amb això no volem dir que no l’hagen 
remés, sinó que quan diu que “cal matisar que la comptabilitat de l’exercici 2013 no 
està tancada”, ja sabem que s’ha de confeccionar-la abans de l’1 de març, i falten 
tres  dies.  I  acaba  després  de  nou  fulls,  dubtosos  amb  l’informe,  que  diu  “s’ha 
complit  raonablement.”  La veritat  és que últimament aquestos  informes,  amb un 
vocabulari tan dubtós, tan sense conformar res, ni conformar res; i també diu que 
“amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2013 s’haurà 
d’analitzar amb dades certes el grau de compliment del pla d’ajust, i adoptar, si fa el 
cas, les mesures que siguen procedents.” Continuem sense entendre, la veritat el que 
diu. I diu que de l’informe se’n donarà compte al Ple, i del se contingut se’n donarà 
trasllat  al Ministeri  d’Hisenda, abans del 31 de gener. No sé, què és el que han 
enviat,  ni  com ho han enviat;  perquè estem a febrer.  Si no treballen  amb dades 
certes, amb què treballem? De què serveis? Quin és el motiu de tanta incertesa, de 
tant de dubte, en aqueixos informes que utilitzen,  torne a repetir,  una vocabulari 
molt dubtós. Voldria dir-li el que diu respecte al deute comercial a 31 de desembre 
de 2013. Diu “s’ha xifrat en 1.009.384,54 €; no obstant això, el deute del capítol VI 
d’exercicis  anteriors  requereix  de  l’oportuna  revisió  i  ajustament  de  saldos 
comptables, ja que majoritàriament podria correspondre a errors i duplicitats.” La 
veritat  és  que  fer  un  informe  d’aquestes  característiques,  nosaltres  que  no  som 
economistes, ni interventors, la veritat és que no acabem d’acceptar-los. I diu “Per 
altra  banda,  el  deute  pendent  de  2013  correspon  en  la  seua  totalitat  a  l’últim 
trimestre.”  Serveix  d’alguna  cosa  aquest  informe?  Seria  una  pregunta.  Aquest 
informe,  en el  Ministeri d’Hisenda,  què diran? Jo no sé què diran, perquè és un 
informe del tot dubtós, que no diu res, ni sí, ni no.”

 Sra. Morell Gómez: “Crec que en la Comissió d’Hisenda l’interventor va fer una 
explicació de per què les dades que eixien eren provisionals, perquè la liquidació 
encara no estava tancada. Fins i tot l’interventor va explicar per quina raó no estava 
tancada la liquidació, perquè estàvem a l’espera d’una modificació d’una série de 
directrius que isqueren, perquè havia hagut una modificació el dia 27 de desembre, 
amb la Llei de l’Estabilitat Pressupostària, en què hi havia un canvi de normativa 
respecte del cobrament dubtós; el cobrament dubtós afecta moltíssim a les dades que 
apareixen en la liquidació definitiva, perquè depenia de si el capítol VII i capítol IV 
s’incorporaven o no; per això la liquidació definitiva no s’ha fet, a l’espera d’un 
canvi normatiu o que isca una nova directriu, que així s’ha produït; per tant, demà es 
tancarà la liquidació i se’n donarà compte en la pròxima Comissió d’Hisenda. Com 
no s’ha pogut tancar la liquidació, per prudència, tots els càlculs que s’han fet falten 
d’ajustar,  perquè s’ajusten amb la  liquidació  definitiva.  Per tant,  l’interventor  és 
molt prudent amb tot el que parla i sempre fa esment que les dades són provisionals. 
Poden anar-se’n un poc el que són temes de números, però pràcticament el concepte 
és el mateix. Què s’ha traslladat al Ministeri d’Hisenda? Doncs bé, està exactament 
les  captures  de pantalla  de totes  les taules  i  la  informació  que s’ha traslladat  al 
Ministeri d’Hisenda; per tant no hi ha res amagat, ni com si semblara que no s’ha 
enviat la informació. Cada quadre té un número que són les xifres que ens determina 
i ens demana el Ministeri d’Hisenda. Per tant, tots els quadres estan incorporats. En 
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el mateix informe, i això ja ho va explicar l’interventor, era el problema que havia 
hagut en l’informe de morositat del qual no s’ha donat compte ni al Ple, ni a la  
comissió que pertoca. No es va donar compte, i així també ho vaig explicar en la 
Comissió d’Hisenda, perquè ha hagut un problema en el programa informàtic, que 
eixien quantitats molt elevades de factures que no tenien per què aparéixer ahí; per 
això es va demanar a l’empresa T-Systems, que porten el programa, que vingueren a 
fer l’actualització del sistema perquè estava donant errors i s’havia de depurar la 
relació de factures que eixia; això s’ha produït amb posterioritat, però en el moment 
que es fa la informació al ministeri  no està incorporat,  però es corregeix amb la 
liquidació que es donarà compte en el pròxim plenari.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo ja sé, estava allí, i l’interventor va fer una explicació; que 
ja li dic que davant la lectura de l’informe que jo he llegit, per a nosaltres no és clar.  
No sé si ara aqueixa prudència de la qual vosté parla, ara la puc entendre, i és el  
vocabulari  que jo  denomine dubtós,  sense clarificara,  i  que  isca  el  que isca,  ho 
posava i au.”

DESÉ. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST CORRESPONENT AL QUART  TRIMESTRE DE 2013

Es dóna compte de l’assumpte de l’epígraf, el qual, prèviament s’ha donat compte en la 
Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals del dia 20 de febrer de l’any  2014, 
i que és del següent tenor literal:

“De conformitat amb l’article 4 de la Llei 2/2012, FOEPSF, desenvolupat per l’Ordre HAP /
2105/2012 d’un d’octubre, articles 4 i 16 d’aquesta la Intervenció Municipal ha complit amb 
l’obligació  de  remetre  el  subministrament  de  la  informació  trimestral  corresponent  al  quart 
trimestre de 2013 en temps i forma.

En la legislació esmentada no consta expressament que aquesta informació haurà de donar-se 
compte al Ple de la Corporació, però en el formulari “ F.3.5 “ Comunicació de dades i signatura 
de l’informe devaluació compliment d’objectius Llei Orgànica 2/012” de la web i de la guia 
realitzada  pel  Ministeri,  expressament  consta  que  l’informe  devaluació  haurà  de  tindre 
coneixement el Ple de la Corporació.

Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació Local de l’informe de l’interventor.

PROPOSTA D'ACORD
A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda:
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda de l'informe 
trimestral d’execució del pressupost corresponent al quart  trimestre de 2013.”

El Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.
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ONZE.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DEL NÚM. 203/14 AL NÚM. 586/14.

La Sra. secretària dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 203/14, 
de 21 de gener de 2014, fins el Decret núm. 586/14, de 21 de febrer de 2014.

Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, en aquest punt, com bé posa en l’ordre del dia, és per 
a control i seguiment de l’acció de govern. I m’agradaria preguntar-li si pensa que 
amb tres minuts mostren vostés voluntat  de voler esclarir  qüestions del partit  de 
l’oposició que som nosaltres. Sap que en la resta d’ajuntaments de la comarca, en 
arribar a aquest punt i a precs i preguntes, no existeix el temps, per donar temps 
necessari als esclariments i debat. No sé si ho sabrà, però li ho dic jo. Hui tenim ací 
davant  nosaltres  383 decrets  des  de  l’últim plenari.  383;  li  dic  que molts  d’ells 
només  els  hem  pogut  llegir,  perquè  me’ls  han  portat  molt  damunt  del  plenari. 
Aquest grup els revisa, i vol explicacions, li pregaria, que almenys, per donar una 
mostra pública de no tindre res a amagar, que ens donar el temps necessari i donar-li 
les gràcies si és així; en cas contrari pot fer com feia el Sr. González, llevar-nos la 
paraula i prémer el botó. Mire, al Decret 510, vosté Sr. Fuster, justifica 389,98 euros 
i  ens  agradaria  saber  en  concepte  de  què.  Al  Decret  507,  vist  el  conveni  de 
col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Oliva  i  l’Associació  Romaní,  crida  l’atenció 
l’aportació que fa l’ajuntament de 2.000 euros, i podria facilitar a aquest grup les 
factures  que  aporta  l’Associació  per  justificar?  El  mateix  en  el  Decret  506.  Al 
Decret  503,  es  tornen  unes  taxes  de  clavegueram a  una  propietària,  dels  quatre 
últims anys, perquè no es pot tirar més enrere; hem de continuar els ciutadans anant 
amb cent ulls darrere de l’ajuntament, per tal que no ocórreguen aquestes coses? O 
per exemple el de l’oficina de Turisme. No pot estar el ciutadà sempre defensant-se 
de  l’ajuntament  perquè  no  es  fan  les  coses  correctes.  Hi  ha  més  propietaris  de 
Bellavista  en  aquesta  situació?  Sols  tornaran  a  qui  reclama,  o  revisaran?  En  el 
Decret  502  i  501  es  paguen  factures  a  Cableuropa  SAU,  Ono,  sense  tindre 
coneixement Intervenció que hi haja contracte formalitzat o despeses aprovades. En 
aquesta factura només consta la firma del regidor però no la del funcionari.  Què 
passa? Segons el mateix decret incompleix la base 14.3 d’execució del pressupost. 
Si ja s’ha fet al Decret 498, el padró de la taxa per utilització privativa de domini  
públic, guals de 2014, per valor de 235.176,2 euros, ja tenen clar moltes coses com 
allò  del  Sector  2,  no?  És  una  pregunta.  Al  Decret  470  s’amplia  el  termini  per 
formular el plec de càrrecs de l’expedient contra un funcionari de l’ajuntament; a 
què es deu això? Sols portem dos mesos de 2014, i en diversos decrets com 455,  
482, 398, 501, 471 hi ha l’aprovació de gran quantitat de factures; a quin ritme està 
gastant-se? Sap que la diputació enceta cursos per a funcionaris de titulació superior 
de forma gratuïta per als ajuntaments? Ho dic pel Decret 400, s’han gastat 400 euros 
en  un  curset  de  quatre  dies.  Quan  es  pensa  acabar  en  la  il·legalitat  reiterada 
d’abonament de gratificacions? Decret 395. Mostra que continuen fent molt mal les 



AJUNTAMENT D’OLIVA

coses és el Decret 452, contractant l’advocat extern per import de 4.840 euros, de 
moment  per  tres  procediments  ordinaris  contra  l’Ajuntament  d’Oliva;  què  hi  ha 
d’això?”

 Sr. alcalde: “Com ha pogut comprovar,  ha tingut temps suficient.  Li contestaré; 
intentaré  averiguar  tots  els  decrets  que  m’ha  fet  referència,  i  només  puga  li 
contestaré.”

DOTZE.  DONAR  COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA  NÚM.  513/14, 
SOBRE  ASSUMPCIÓ  DE  LA  PRESIDÈNCIA  DEL  CONSELL  LOCAL 
AGRARI PER PART DE L’ALCALDIA.

Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 513/14, de 12 de febrer de 2014, 
que és del següent tenor literal:

“Per Resolució de l’Alcaldia núm. 17/2014, de data 10 de gener de 2014, es confereix delegació 
d’Agricultura  a  favor  del  Sr.  VICENTE  SANTACATALINA  SANCHIS,  que  entre  altres 
funcions comportava la Presidència del Consell Local Agrari.

Vist  allò  assenyalat  en  l’article  4  dels  Estatuts  del  Consell  Local  Agrari,  aprovats  per  
l’Ajuntament en sessió extraordinària de 18 d’octubre de 1994.

Fent ús de les facultats que m’atribueixen els articles 21.3r i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora de les Bases de Régim Local i 43 i 44 del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Régim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC:

Primer.-  Assumir  la  Presidència  del  Consell  Local  Agrari,  mantenint  la  resta  d’atribucions 
conferides al Sr. Santacatalina Sanchis en l’esmentada Resolució.

Segon.-  Donar  compte  al  Ple  en  la  pròxima  sessió  que  realitze  i  notificar  a  la  persona 
interessada.”

La  Corporació queda assabentada del contingut del decret transcrit anteriorment.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat  de l’ordre del dia  es produeixen les manifestacions que tot  seguit 
s’indiquen:
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 Sr. alcalde: “En el transcurs del passat plenari va quedar per contestar per contestar 
una pregunta que havia fet el Partit Popular; en concret deia “ens agradaria saber 
quin  criteri  se  segueix  per  desempadronar  ciutadans.”  Fetes  les  corresponents 
gestions en el padró municipal, aquest és el procediment per poder donar de baixa 
d’ofici,  de conformitat  amb el  reglament  de demarcació i  població.  Li  llegiré  el 
document  que  m’han  passat.  Primer,  inici  de  l’expedient  mitjançant  notificació 
perquè vinguen a confirmar que continuen vivint a Oliva, a iniciativa de l’INE o de 
l’ajuntament, quan es tenen indicis que no viuen en el domicili. Segon, les persones 
que no vénen a confirmar es relacionen en un edicte per continuar el procés. Tercer, 
l’edicte s’exposa en el tauler d’anuncis durant quinze dies. Quart, es remet l’edicte 
per a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Cinqué, al Consell 
d’Empadronament  es  remet  l’edicte  amb  al  diligència  d’exposició  en  el  tauler 
d’anuncis, la publicació en el BOP i un certificat de la Sra. secretària del fet que 
s’han  fet  els  dos  intents  legals  de  notificació  a  l’interessat.  Sisé,  el  Consell 
d’Empadronament  resol  autoritzant  la  baixa.  Seté,  finalment,  la  Resolució  de 
l’Alcaldia posa fi al procés d’ofici.  I  vuité, actualització del sistema informàtic i 
comunicació  a  l’INE  de  les  baixes  efectuades.  Tot  el  procés  té  una  durada 
aproximada de sis mesos.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Jo  m’agraria  dir-li,  agrair-li  la  resposta,  però  també 
m’agradaria dir-li que pel que nosaltres vam detectar,  no reuneix cap d’aqueixos 
requisits i se li va donar de baixa, concretament la persona que pròximament serà 
regidora del Partit Popular, i de nacionalitat romanesa; els romanesos pertanyen a la 
Comunitat Europea, i tampoc entenem perquè és una persona afincada ací des de fa 
catorze anys, que paga impostos de circulació, d’IBI, i altres; per tant, m’agradaria 
que revisaren; i això dels edictes en el tauler d’edictes i el BOP, sap massa bé que 
molt poca gent, per no dic ningú, els mira. I ara m’agradaria començar en les dues 
preguntes que tinc per a aquest plenari; dir que ja en la Junta de portaveus, ahir, vaig 
preguntar el motiu de per què continuen vulnerant-se els drets fonamentals del Partit 
Popular, i sobretot dels ciutadans, ja que la moció presentada és la dels ciutadans 
afectats d’Aigua Blanca IV, i la moció no ve a aquest plenari; tampoc va anar al 
plenari passat. O l’ordre del dia ompli, perquè s’han presentat mocions per part del 
Partit Socialista, de Bloc-Compromís, i de Gent d’Oliva, on una d’elles necessita i 
s’aporta un informe de cinc fulls que és aquest; el de la moció del Partit Popular 
continua, després de quasi dos mesos sense fer-se l’informe, i per suposat, un mes 
més  sense  portar-la  al  Ple.  Ens  agradaria  que  interpretaren  vostés  mateix  als 
ciutadans, que paguen els sous dels qui estan ací, què estaria passant. Com se’m va 
aconsellar en la Junta de Portaveus, perquè no estava vosté, Sr. Canet, li pregunte 
què li sembla a vosté, Sr. Canet, que aquesta moció novament no vinga a aquest 
plenari, ja que la moció presentada pels afectats d’Aigua Blanca IV, i elevada pel 
Grup Popular, és el resultat d’aqueixes reunions clandestines als ulls dels seus socis 
de govern, en les quals vosté promet,  els acusa i s’exculpa. No entenem la seua 
agonia de buscar un argument. En la primera moció que vam presentar, com era 
alcalde el  seu excandidat,  mane i  ordene,  la qualificava de prec.  Ara que li  han 
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passat la vara al soci vosté busca l’advocat perquè li donara un argument que va 
declarar als mitjans de comunicació per no portar la segona moció al Ple; i no donar 
cara del que diu vosté darrere i el que no vol dir davant. Pot explicar-ho, Sr. Canet? 
Preguntem pel posicionament de cada grup polític respecte al requeriment que ha fet 
l’ajuntament als veïns del sector 2, no a tots, per obligar a sol·licitar  la llicència 
municipal de gual permanent. El Partit Popular estem marejats davant del que vam 
escoltar  en  la  Comissió  de  Foment  Econòmic,  i  les  declaracions  posteriors  als 
mitjans de comunicació.”

 Sr. alcalde: “Sra.  Escrivá,  ja  li  vaig manifestar  en el  passat  plenari  que l’escrit 
presentat pel Grup Partit Popular el 24 de gener, i núm. de registre 752, és un escrit 
semblant  als  presentats  en  desembre  de  2012  i  maig  de  2013;  i  encara  que 
s’incorporen més peticions d’acord i alteracions del text dels antecedents i xicotets 
canvis, continua mantenint, com a punt principal, el mateix sentit dels escrits, els 
altres dos, esmentats; per això li vaig comentar, i li ho torne a dir de nou, que vosté 
pot fer ús de la paraula, com un prec, i a més, ho ha fet abans, sense límit de temps  
perquè puga llegir-ho en la seua totalitat. És més, segons el fonament jurídic tercer, 
de la Sentència núm. 1/14, de 8 de gener del 2014, dictada per la magistrada-jutge 
del  Jutjat  del  Contenciós  Administratiu  Núm.  8  de  València,  es  contemplen 
circumstàncies, que textualment indiquen el següent: “Procedix resoldre en primer 
lloc  si  la  tramitació  de la  dita  sol·licitud,  no com a moció  sinó com a  prec,  va 
vulnerar  la  normativa  que  regeix  el  règim de  funcionament  de  les  corporacions 
locals, i per a això cal partir de la sol·licitud formulada, del tenor literari de la qual 
no es desprén que comporte efectes resolutius, ni que es tracte de la resolució d'un 
expedient de competència municipal que exigisca la seua aprovació pel Ple de la 
corporació. Al contrari, de la seua literalitat es desprén que allò que s'ha pretés era 
debatre una actuació municipal en relació amb l'execució de la Unitat d'Actuació 
Aigua Blanca IV. Per tant, la tramitació de la dita sol·licitud com a prec no vulnera 
la  normativa  municipal  que  regeix  el  funcionament  de  la  corporació.”  I  hui, 
precisament,  ens  han  comunicat  que  el  Ministeri  Fiscal  ha  impugnat  el  recurs 
d’apel·lació interposat per vosté contra la sentència de 8 de gener de 2014, de la qual 
acabe de llegir un extracte, i emplaça les part perquè en el termini de 30 dies es 
comparega.  A pesar de tot  el  que li  dic,  li  torne a repetir  que si vosté vol, i  ho 
considera  oportú,  pot  llegir  sense  cap  limitació,  aquest  escrit  al  qual  vosté  fa 
referència.”

 Sr. Canet Llidó: “En primer lloc he de dir que em sorprén, i m’afalaga, que sempre 
tinga vosté tantes ganes de saber la meua opinió sobre tots els temes, perquè m’ho 
pregunta sempre. I ja que ho pregunta, a pesar que moltes vegades li hem insistit que 
aquest  punt  no és  per  preguntar  l’opinió  sobre  diversos  temes,  una  vegada més 
tornaré a contestar-li. En primer lloc he de dir-li que jo no he fet mai cap reunió 
clandestina. Jo em reunesc amb la gent quan considere que he de fer-ho i ja està; 
amb cap clandestinitat i amb total naturalitat i normalitat; això en primer lloc. En 
segon lloc, també dir-li que per part de la resta de grups que conformem el govern 
municipal, amb major o menor intensitat, em sent recolzat en totes aquelles accions 



AJUNTAMENT D’OLIVA

que faig, i així vull dir-ho públicament ara que tinc ocasió. I per últim, pel que vosté 
pregunta  en  referència  a  la  moció,  jo  he  dit  en  algunes  d’aqueixes  reunions, 
únicament que en cas de votar-la la votaria a favor, perquè tinc motius personals per 
considerar-ho així. També és de veres que entenc que el tema del perdó és un tema 
delicat, és un tema extremadament difícil d’abordar en un plenari, i que per a mi el 
que realment val és el perdó o les disculpes que demana cadascú dels actes que fa 
pròpiament.  Jo  ho  he  fet  quan  he  considerat  que  havia  de  fer-ho.  He  demanat 
disculpes pels retards o pel que siga; i continuaré fent-ho si així es torna a produir. 
Aqueix és realment la disculpa o el perdó que jo entenc que s’ha de produir. La 
resta, valorant diverses coses també entenc que hauria de votar-ho favorablement; i 
això és simplement el que he dit en les reunions o en aquelles ocasions que se m’ha 
preguntat sobre aqueixa qüestió. Senzillament i plana.”

 Sra. Morell Gómez: “Pel que plantejava al procediment de regularització de quals, 
quin és el posicionament del Grup Socialista Municipal, cent per cent el compliment 
del  que  diu  la  llei;  per  tant,  el  nostre  posicionament  és  aqueix.  Pel  que  fa  a 
manifestacions que es puguen fer als mitjans de comunicació, per suposat no entraré 
ni  a  valorar  què  redacta  un  mitjà,  o  les  coses  que  apareixen  en  un  mitjà  de 
comunicació; crec que nosaltres,  com a govern i gestors, no hem d’entrar en les 
polèmiques  subjectives  que  puga  dir  un  mitjà  de  comunicació.  Nosaltres 
defensarem, com no, la legalitat.”

 Sr.  González  Martínez: “Per  complementar  la  resposta,  jo  tampoc  entraré  en 
interpretacions que es puguen fer a través dels mitjans de comunicació; és com si jo 
li  preguntara  a  la  Sra.  Escrivá  com  en  ocasions  deia  que  determinat  mitjà  de 
comunicació no podia considerar-se com a tal, o com a periodista; per tant és una 
qüestió personal, d’opinió; i jo en aqueixes interpretacions no entraré. En qualsevol 
cas, en la Comissió d’Hisenda es va tractar aquest tema, es va donar informació al 
respecte, on per cert la Sra. Escrivá se’n va anar prèviament, i en qualsevol cas tots 
els regidors tenen a la seua disposició els tècnics municipals per tal de recabar tota 
la informació que necessiten.”

 Sr. Salazar  Cuadrado: “És referent  a  la  pregunta que fa  la  portaveu del  Partit 
Popular  referent  a  la  postura  dels  grups  polítics  sobre  el  tema  dels  guals;  el 
cobrament dels guals. Efectivament, ja li ho vaig explicar en la mateixa comissió, 
vosté estava present i crec que va quedar prou clara la postura de Gent d’Oliva quina 
era,  que  era  no  obligar  la  gent  a  pagar,  obligatòriament  a  pagar  un  gual;  i  em 
mantinc en la mateixa ara i fa uns quants anys enrere també, la mateixa postura.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Simplement  fer  un  aclariment.  Jo  sóc  el  president  de  la 
Comissió de Foment Econòmic, i allí es va tractar el tema dels guals. Perdone, Sra. 
Escrivá, es va debatre el tema en Foment Econòmic, segur, perquè estava jo present 
i era el president. Aleshores es va debatre en Foment Econòmic; crec recordar que 
després també en Hisenda, que també sóc membre de la Comissió d’Hisenda, ho 
vam tornar a dir,  a donar l’explicació.  I està clar que la postura del nostre grup 
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Projecte Oliva està clara, de la no obligatorietat d’haver de girar els guals. Aqueixa 
era la nostra postura.  En tot cas sí que vam demanar als tècnics municipals que 
estaven  presents,  com  l’arquitecte  municipal,  i  en  el  seu  cas  també  li  hi  vam 
manifestar a la regidora d’Hisenda, el  tema que seria convenient,  en un moment 
determinat, fer un informe jurídic, o tècnic, per tal de clarificar la situació. Però que 
la postura de Projecte Oliva era clara, de no cobrament.”

 Sr.  Sánchez  Gámez: “Es  va  aprovar  en  Junta  de  Govern  la  nova  ordenació  i 
senyalització,  vertical  i horitzontal,  del sector 19 i 6, de la partida Burguera. Ha 
passat  més  d’un  any  d’aquesta  aprovació  i  amb  el  vistiplau  de  la  Policia,  en 
l’actualitat, i amb vista que ens aproximem a la temporada estival, no s’ha canviat, 
ni s’ha esmenat, l’ordenació del trànsit en aquest sector. Van a esmenar les dites 
deficiències.  També  estem finalitzant  el  segon trimestre  escolar,  i  la  majoria  de 
passos  de  vianants  que  tenim  al  voltant  dels  nostres  col·legis  han  desaparegut. 
Pensen repintar-los algun dia? Els veïns de Canyades 7 i 8 ens pregunten quan van a 
reanudar i finalitzar les obres d’urbanització, ja que hi ha molts obstacles en la via i 
és un greu perill que ens pot passar factura. Una altra pregunta que ja és la tercera 
vegada que ve al plenari; al final del camí vell de Dénia hi ha un abocador il·legal en 
zona d’afecció a la marjal, i ja fa tres mesos que anem dient-ho i no s’ha fet res al 
respecte; si pensen endreçar-ho això.”

 Sr. Escrivá Tormo: “Volia fer un prec, perquè crec que es va posar en coneixement 
de la Policia Local la setmana passada; la tanca que separa un dels camps de futbol 7 
al trinquet nou, la tanca va varis mesos que està foradada; més que res pels xiquets, 
que la majoria per curiositat entren dins la parcel·la del trinquet; pels desperfectes 
que puguen ocasionar;  o algun mal personal. Li pregaria la possibilitat  de poder 
revisar en breu aqueixa tanca. Un altre prec que li vull fer, com tots sabem, volem 
que Oliva siga turística, i que els estrangers, persones d’Espanya, i fins i tot de fora 
d’Espanya, que puguen vindre al poble d’Oliva, i si els agrada la ciutat comprar les 
vivendes, i  estar de forma agradable,  i  sobretot la seguretat.  Més que res ho dic 
perquè està desencadenant-se una série de robatoris en vivendes que estan tancades, 
perquè  les  persones  actualment  no  estan  ací  a  Espanya,  són  gent  estrangera;  i 
sobretot estan ubicades en el cas antic del poble.  Tinc coneixement  que la tasca 
grandíssima que desenvolupen les associacions d’aquest poble, una d’elles és tindre 
constància i preocupació dels veïns; el que voldria jo intensificar si pot ser, en la 
mesura del possible, és la vigilància de la Policia Local d’aquest poble, que tenim un 
cos formidable,  no tinc queixa de cap d’ells;  però sobretot,  més que res,  per  la 
seguretat dels ciutadans. Vinc a posar en coneixement també la forta agressió que se 
li ha ocasionat a una persona estrangera d’aquesta ciutat; i clar, voler fomentar el 
turisme  en  aquest  poble  també  inclou  la  seguretat;  voldria  saber  si  s’han  pres 
algunes  mesures,  perquè  tinc  entés  també  que  es  va  fer  una  reunió  la  setmana 
passada de la mesa de seguretat, més que res per poder informar i que el ciutadà 
estiga a gust i molt confiat en aquest poble, que puga vindre ací, invertir i a més 
tindre turisme. Oliva és molt bonica, i sobretot els casc antic.”
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 Sr. alcalde: “Comence pel final, i després els companys intentaran contestar la resta 
de qüestions que han plantejat. No va ser una mesa de seguretat, va ser una reunió 
amb la resta d’associacions que conformen el cas antic de la nostra ciutat, a la qual 
va  assistir  l’intendent  en  cap  de  la  Policia  Local,  i  dos  membres  del  cos  de  la 
Guàrdia Civil, entre ells el tinent responsable de la Comandància de la nostra ciutat. 
Una  reunió  on  els  diferents  responsables  o  representants  de  les  diferents 
associacions van manifestar la problemàtica que hi ha i tot allò que els preocupava, 
en el qual hi ha un compromís tàcit per part de la Guàrdia Civil, i com no podia ser 
d’altra forma, per part de la Policia Local, d’intentar reforçar i intentar transmetre la 
seguretat;  encara que jo li he de dir que em vaig quedar un poc sorprés després 
d’aquesta reunió, perquè vosté sap que la Guardia Civil mou estadístiques, i ens van 
dir que precisament enguany, en el que portem d’enguany, han baixat els delictes en 
la part alta, en el que és el cas antic de la nostra ciutat, i s’han incrementat en altres  
llocs  del  que  és  Oliva;  per  tant  en  aqueixa  disposició,  com  ha  sigut  sempre, 
governara  qui  governara  la  ciutat  d’Oliva,  amb  aqueixa  plena  disposició, 
continuarem  treballant  perquè  els  veïns  se  senten  identificats  i  tranquils  i  amb 
aqueixa seguretat  que comporta que estiguen les forces de l’ordre públic per allí 
dalt.”

 Sra. Morell Gómez: “Només és per intentar donar un poc de solució al tema que 
plantejava el Sr. Sánchez respecte a la pintura i el pas de vianants de les escoles. Des 
de fa un mes s’està pintant pràcticament tot el poble, es pot evidenciar amb un cop 
de vista, i sobretot tots els passos de vianants dels centres escolars estan pintats des 
de fa una setmana o un parell de setmanes. Per tant això ja està complit, ja està fet. I 
no això,  també la senyalètica horitzontal  s’està  també pintant.  Tot  el  poble amb 
caràcter general.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Únicament,  com  a  regidor  d’Esports,  manifestar-li  al  Sr. 
Salvador Escrivá, que efectivament vam tindre constància que hi havia una tanca 
que estava trencada,  que separava el  que és el  cap de futbol 7 de les obres del 
trinquet; automàticament em vaig presentar allí, es va donar ordre d’arreglar-la, però 
hem de dir-li que als dos dies estava exactament igual. Cada vegada que es juga en 
aqueix camp i el baló passa a la part del trinquet, el més fàcil és estirar la tanca i  
trencar-la. El problema no és reposar la tanca tots els dies, cosa que s’ha fet diverses 
vegades, sinó buscar un mecanisme del que és una xarxa que volem instal·lar allí, 
que separe el trinquet del futbol 7, o bé instal·lar una porta en el que en el futur serà 
el  pàrquing del  trinquet.  És voluntat  d’aquest  regidor  solucionar  el  tema el  més 
prompte possible, però estem parlant de tema econòmics, de diners, i en tindre la 
consignació necessària per fer l’actuació, es farà.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Referent a la pregunta que ha fet el Sr. Sánchez, que és la 
tercera vegada que pregunta el mateix. Imagine que vosté aquesta setmana no haurà 
anat per allí; veritat? Si no han començat, començaran ja a retirar paulatinament, 
depenent dels recursos que tinga l’ajuntament en aquest moment, els humans i els 
tècnics que és la màquina; però ja va a procedir-se a la retirada immediata; i sobretot 
en base a al disposició que té l’ajuntament de retirar tot el que s’ha dipositat allí de 
manera il·legal; cosa que vosté, quan era regidor no ho ha fet mai; li ho repetesc. Jo 
no dic que ho haja llançat, però a la millor tampoc ha retirat ni un cabàs del terme.”

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar.”

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
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