
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 1/2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 5 
DE FEBRER DE 2015.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.00 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sra. ALCALDESSA ACTAL:
ANA MARIA MORELL GÓMEZ

Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
VIOLETA MANEA
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT CANET LLIDÓ
VICENT ROIG TOMÀS
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

NO ASISTE:
SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma  de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa 

accidental, ANA MARIA MORELL 

GÓMEZ,  en  primera  convocatòria, 

els membres expressats al marge, els 

quals  integren  la  majoria  de 

l’Ajuntament, per dur a terme sessió 

ordinària i pública.

Excusa la seua assistència l’alcalde, 

Sr. Salvador Fuster Mestre.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
27 de novembre de 2014, firmada i rubricada en tots els seus fulls per la Sra. secretària, 
i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2014.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària 
de  15  de  desembre  de  2014,  firmada  i  rubricada  en  tots  els  seus  fulls  per  la  Sra. 
secretària, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA

TERCER.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ: PROPOSTA RELATIVA A LA 
INAUGURACIÓ  D’EDIFICIS  PÚBLICS  MUNICIPALS  PER  PART  DE  LA 
CORPORACIÓ. 

Abans  de  començar  a  tractar  l’assumpte,  es  produeixen  les  manifestacuons  que  tot 
seguit s’indica:

 Sra. alcaldessa accidental:  “Sr. Peiró; per posar un poc en antecedents, hi ha un 
dictamen, però després es va presentar una moció que incorpora part del dictamen, i 
hem de saber els presents si a la fi si es retira aquest punt i donem validesa a la 
moció o quina és la seua proposta.”

 Sr.  Peiró  Sanchis:  “La  proposta  de  Projecte  Oliva  és  que  com  que  hi  ha  un 
dictamen de Governació, i està dictaminat per la comissió, el Grup Municipal no és 
qui per retirar un punt de l’ordre del dia, i per tant no tenim cap problema que aquest 
assumpte,  que  està  dictaminat  per  la  comissió,  i  per  respecte  als  grups  que  van 
dictaminar en aquell moment en la comissió, que va ser a favor Bloc-Compromís, 
Projecte Oliva i el Partit Socialista, considerem que si depén de l’Alcaldia que es 
vote o no;  nosaltres  no tenim cap problema que aquest  assumpte  estiga  dins  de 
l’ordre del dia i per tant que es vote.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Per part de l’Alcaldia no és que s’haja de decidir si es 
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retira o no; la moció i el dictamen incorporen un punt en comú. Un mateix punt no 
es pot acordar dues vegades pel mateix plenari, Aqueix és el dubte. Què fem? Si 
votem aquest, el que passarà després en la moció es podrà votar, però no la part, el  
punt, que tenen en comú, perquè al cap i al fi estaríem dictaminant dos vegades el 
mateix.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En principi no tenim cap problema que passe el dictamen, i si 
s’ha de reiterar  un punt que està duplicat,  que nosaltres  considerem que no està 
duplicat  perquè és molt  més extens,  no hi ha cap problema.  Sí que vull  dir  que 
realment qui decideix l’ordre del dia és l’Alcaldia-Presidència d’aquesta corporació, 
i com que s’ha inclós, per respecte a la Presidència crec que ha de votar-se; entenc 
jo. Si no, allò normal seria que l’Alcaldia no l’haguera inclós en aquest ordre del 
dia.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Per part de l’Alcaldia no hi ha cap problema que es 
vote el dictamen. Després en la part de la moció ja esclarirem amb la secretària què 
passa amb el punt que hi ha en comú.”

Tot seguit s’informa del dictamen de la Comissió Informativa ordinària de Governació: 
de data 20 de gener de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, la proposta d’acord 
del qual diu textualment:

“PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Que, prèviament a la inauguració d’edificis,  instal·lacions o servicis al ciutadà, els 
tècnics  municipals  emeten  informe,  no  vinculant,  sobre  si  està  preparat  per  a  posar-se  en 
funcionament.  Que  la  Junta  de  Govern  Local  d’aquest  Ajuntament  valore  i  acorde  si  és  
procedent la seua inauguració, i que done el vistiplau a l’alcalde per a realitzar les actuacions 
necessàries per a la realització de l’acte protocol·lari.

Segon.- Que es retire l’actual llegenda existent en la placa inaugural, col·locada al juliol del  
2012, en l’edifici en obres del nou Trinquet, ja que la dita llegenda pot induir a error o engany  
als ciutadans sobre la data de finalització de les obres i instal·lacions necessàries per a la seua  
posada en funcionament

Tercer.- Elevar aquesta proposta al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Peiró Sanchis: “En referència al dictamen, sí que m’agradaria llegir l’exposició 
de motius, perquè s’han llegit les propostes d’acord, potser no s’entenga quina és la 
justificació, i sí que m’agradaria, si pot ser, llegir la justificació del dictamen que 
són tres paràgrafs. És possible?”

 Sra. alcaldessa accidental: “Si. Llija la part expositiva.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Diu, Blai Peiró, portaveu del Grup Municipal Projecte Oliva de 
l’Ajuntament d’Oliva, presenta a la Comissió de Governació, proposta per al seu 
dictamen i elevar a acord del primer Ple que se celebre.  Vist que es procedirà a 
iniciar  les  obres  del  nou  Trinquet,  siti  en  l’Av.  Francisco  Brines,  una  vegada 
realitzat  el  projecte  constructiu  valorat  actualment  en  467.684  euros,  que  s’ha 
procedit en desembre del 2014 a la licitació de les obres necessàries per a finalitzar 
les obres i instal·lacions del futur nou Trinquet, així com regularitzar tota la situació 
de les parcel·les i la seua permuta amb la Federació Espanyola de Futbol i realitzar  
tots els tràmits legals de registre i notari per a poder escometre les obres. Vist que 
les obres necessàries per a acabar l’edifici i posar-lo en marxa han estat aturades des 
de desembre del 2011 fins a gener del 2015, i que la seua situació durant aqueixos 
tres anys i mig ha sigut el d’estar tancat i no estar acabat, i a falta d’inversions de 
468.000  euros,  anteriorment  mencionades.  Obres  que  consistiran,  entre  altres,  a 
instal·lar el clavegueram, que no existeix, l’aigua potable, la instal·lació elèctrica i 
les  seues  consegüents  connexions,  així  com  les  obres  de  vestuaris  i  grades  de 
l’edifici. Vist que al juliol del 2012 i, estant en aquells dies com a alcaldessa la Sra. 
Consuelo Escrivá Herraiz, es va procedir a inaugurar, de manera urgent, sense cap 
sentit, i sense cap base que poguera donar a entendre que les instal·lacions estaven 
totalment acabades i llestes per a la seua utilització pels esportistes i usuaris, les 
instal·lacions del nou edifcio de Trinquet, amb la finalitat que aquesta, i les futures 
actuacions,  en  allò  referent  a  inauguracions  d’edificis,  serveis,  instal·lacions  o 
qualsevol  altra  obra  d’aquesta  índole,  i  que  el  procedir  presumptament  arbitrari 
d’alguns  dels  responsables  polítics  d’aquesta  corporació,  no  induesquen  a  error, 
engany, o falsedat pel que fa a les dates i la seua posada en funcionament real, així 
com que existesca rigor i veracitat en l’esdevindre històric sobre quan un edifici o 
instal·lació o servei realment ha estat acabat i posat en funcionament, sol·licita la 
proposta d’acord.”

 Sra. alcaldessa accidental: “S’ha presentat una esmena del Partit Popular. Si vol 
donar lectura a l’esmena.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup Popular no vol entrar massa a debat en la qüestió 
de la placa del trinquet, perquè pensem que aquest poble i aquestos ciutadans tenen 
temes molt més importants, i no perdre ací el temps en una placa. Per tant, l’esmena 
que presenta el Grup Popular diu, Maria Consuelo Escrivá Herraiz, com a portaveu 
del Grup Popular amb representació a l’Ajuntament d’Oliva, presenta esmena del 
Grup del Partit Popular per a incorporar al dictamen de la proposta de Projecte Oliva 
relativa  a  la  inauguració  d’edificis  públics  municipals  per  part  de la  corporació. 
Llegida  la  redacció,  s’eliminen  totes  aquelles  al·lusions  personals  fruit  de  la 
imaginació del portaveu de Projecte Oliva que la presenta. I en les propostes d’acord 
eliminar tant la primera com la segona, i quedarà la redacció de la forma següent; 
punt primer, que es redacte pels serveis municipals que corresponga un reglament de 
protocol de l’Ajuntament  d’Oliva que regule tots  els  aspecte  que tinguen a vore 
davant d’actes oficials de la corporació municipal; i punt segon, que quede el punt 
tercer  del  dictamen com a segon de la  present  esmena;  és  a  dir,  elevar  aquesta 
proposta al Ple de l’Ajuntament per a l’adopció de l’acord.”
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 Sra.  alcaldessa  accidental: “Presentada  l’esmena,  el  que  correspon  és  tractar 
l’esmena; posteriorment,  una vegada es vote l’esmena, ja parlarem del contingut; 
però ara parlem de l’esmena.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo coincidesc, curiosament, amb la portaveu del Partit Popular, 
que  tampoc  s’ha  de  perdre  més  temps  del  necessari  per  a  aquest  punt,  perquè 
considerem que allò important és que les obres han començat la setmana passada, i 
tots els tràmits s’han fet; això és el realment important. Aquest tema és un tema de 
protocol.  Sí  que  vull  dir  que  no  entenc  massa  aquesta  esmena,  perquè  aquesta 
esmena sí que sembla que estarà duplicada en la moció que està inclosa en el punt 
l’ordre del dia del reglament de protocol, per tant no li veig massa sentit que es faça 
una esmena a un dictamen, si després hi ha un punt de l’ordre del dia on es parla 
d’una  moció,  i  en  aqueixa  moció  que  està  inclosa,  està  el  fet  de  sol·licitar  el 
reglament de protocol. Per tant crec que voler avançar amb una esmena dins d’un 
dictamen que està ja passat per Comissió de Governació, i que tant la Presidència 
com la  Secretaria  coneix  que  la  moció  té  com a contingut  el  fet  de redactar  el 
reglament de protocol, ahí sí que estaríem duplicant l’acord del que va en l’ordre del 
dia.”

 Sra. alcaldessa accidental:  “Només per fer un aclariment, hui s’ha convocat una 
reunió de portaveus, Junta de Portaveus extraordinària i urgent, ahir no va poder ser 
perquè el Sr. alcalde estava malalt; hem tractat aquest tema els qui han acudit a la 
Junta de Portaveus, perquè ja sabíem que es podia donar aquesta situació; és a dir, 
portar dos punts, el dictamen i la moció, que comparteixen un mateix punt, seria un 
poc conflictiu a l’hora de posar-nos tots d’acord. Ho hem parlat, sabíem que açò 
anava a donar-se però és cert que es pot presentar qualsevol esmena al dictamen, 
perquè estan en el dret els regidors i els partits de presentar les emenes. Per tant, no 
hi ha cap problema de debatre l’esmena i dictaminar-la. Ara, si cadascú, la resta de 
portaveus vol parlar, tenen el seu torn.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres,  el  nostre  grup municipal,  demana un recés, 
perquè volem esclarir-nos un poc.”

La Sra. alcaldessa accidental, sent les 19.45 h, concedeix un recés en la sessió plenària, 
tal com s’ha demanat.

Sent les 19.55 h es reprén la sessió i continua en el debat sobre l’esmena presentada en 
aquest assumpte per la portaveu del Grup Partit Popular.

 Sra. alcaldessa accidental: “Anem a tractar, i torne a reiterar, que tractarem la part 
de l’esmena.  Anem a debatre l’esmena i després el  contingut,  una vegada estiga 
sotmés a votació.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement dir que el Grup Municipal Projecte Oliva, en ares 
que a la fi l’objectiu primordial, tant del dictamen que vam proposar nosaltres com 
de la moció que vindrà posterior, és que hi haja un reglament de protocol, donarem 
suport a l’esmena del Partit Popular i a tot l’acord del dictamen.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que efectivament, a mi em sembla bé que hi 
haja un reglament que ordenen tot el tema del protocol; què he de dir jo que sóc un 
regidor que acudesc a quasi tot; que hauria de ser jo qui ho proposara, per cert; però 
a  mi  el  que realment  em sembla  un poc xocant,  o lamentable,  és  uqe tenint  en 
compte que hi ha tants problemes ací a Oliva per resoldre, el tema d’Aigua Blanca 
IV,  Martí  de  Veses,  oficines  de  Turisme  i  altres,  que  hàgem d’estar  parlant  de 
plaques i altres. Això no m’acaba de fer; és per respecte a la ciutadania també. Que 
fa falta un reglament de protocol per regular tot aquest tema, em sembla perfecte; 
que no em sembla  bé que els  mateixos  edificis  s’inauguren si  no estan acabats, 
també és veritat. Però dit això, a estes altures, després de diversos anys que s’han 
inaugurat,  tenint  en  compte  la  quantitat  de  problemes  que  tenim  i  que  té  la 
ciutadania, que hàgem d’estar discutint i perdent el temps en temes com aquestos, jo 
crec que no és usar bé el  temps dels representants  del poble.  Per tant,  tenint  en 
compte que fa falta un reglament, és evident que votaré a favor d’aquesta esmena, i 
el vot de Gent d’Oliva serà favorable a allò que es proposa. I ja continuarem parlant 
del tema més endavant, perquè hi ha una moció, on es contemplarà la possibilitat 
aquesta  i  l’altra,  de  retirar  la  placa  i  llevar  certes  nomenclatures  o  llegendes,  o 
futures plaques, i per tant tindrem temps d’anar parlant del tema.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, com que el grup que proposava ha acceptat 
l’esmena del Partit Popular, nosaltres també votarem a favor.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Encara que estic en qualitat d’alcaldessa, faré ús de la 
paraula com a portaveu del Grup Socialista. A nosaltres també ens sembla correcte 
que es puga fer un protocol i que totes aquestes coses, de caràcter institucional, es 
regulen  en  un  protocol.  Sí  que  m’agradaria  dir  que  de  vegades  perdem  massa 
energia en coses com aquestes, perquè crec que és un poc ridícul, des del meu punt 
de vista i des del meu grup, haver d’estar ara barallant-nos per una placa. Hi ha 
moltíssims problemes, hi ha molt a treballar, i jo crec que per respecte a la institució 
aquelles persones que podien inaugurar, perquè així ho van poder fer, em semble el 
que em semble, jo no hi hauria fet, però en aquell moment ho podien fer, i em fa 
molta  pena que hui  en aquest  plenari  estem parlant  de plaques,  i  n’hi  ha tant  a 
treballar i tant a fer. Per tant, jo crec que el que correspon és fer un protocol entre 
totes les forces polítiques que estiguem d’acord, i al cap i a la fi ací hem de mirar del 
futur;  i  endavant.  Jo crec que barallar-nos `per una placa,  ho sent molt,  és molt 
penós.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Agrair a tots els grups polítics el recolzament a l’esmena; 
com he dit abans, és molt penós, molt lamentable, que estiga perdent-se el temps en 
aquest plenari  parlant d’una placa i que hi haja temes molt  greus per als nostres 
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ciutadans. També volia dir que el dictamen i la moció és el mateix, perquè està clar 
que la proposta, tant de la moció com del dictamen, és la mateixa, tracta del trinquet; 
i no es pot votar dues vegades la mateixa cosa en un plenari, perquè podria eixir ara 
que sí, i després que no, i això seria incórrer en il·legalitat. Jo no faré més discurs, 
simplement dir que em sembla correcte; aquest ajuntament no té cap protocol per a 
qualsevol tipus d’actes, siga el que siga, que com bé hem estat parlant i debatent en 
la Junta de Portaveus, que la veritat  ha sigut una junta molt  grata,  m’ha agradat 
moltíssim; no estava present, lamentablement, el Sr. González, ni el Sr. Peiró, pels 
motius que tingueren, però s’han reconegut moltíssimes coses; hem estat parlant el 
Sr. Salazar, la Sra. Morell, el Sr. Santacatalina i jo, i les coses són així; si un és 
alcalde o alcaldessa, pren decisions, pels motius que tinga en aqueix moment, que 
poden ser més  o menys  encertats;  però està  clar  que ací,  les  infrastructures  que 
tenim en aquest poble s’inicien, es continuen, i es finalitzen. I certament no s’inicien 
i es finalitzen sempre pel mateix equip de govern, pel mateix alcalde, pel mateix 
regidor. Per tant, el trinquet d’Oliva es va iniciar, es va continuar, i ara no es torna a 
iniciar sinó que es continua, i desitgem que es finalitze, pel bé del club de pilota, per 
tots els usuaris, per tots els amants de la pilota valenciana. Però és més, vull dir que 
tots hem fet un gran esforç per aconseguir els diners necessaris perquè la realitat de 
la finalització siga la que ha de ser.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament agrair als membres de la corporació el recolzament 
a la nostra proposta de dictamen, i dir que el grup municipal ha utilitzat el mínim 
temps possible, cec que menys que cap altre grup, a perdre temps en aquest punt; 
per tant, gràcies i endavant.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Per fer l’aclariment, anem a votar l’esmena.”

Sotmesa a votació l’esmena llegida anteriorment per la regidora Sra. Maria Consuelo 
Escrivá Herraiz, s’aprova per unanimitat dels assistents.

La  Sra.  alcaldessa  accidental  obri  un  nou  torn  d’intervencions,  ara  en  relació  al 
dictamen, amb l’esmena incorporada.

 Sra.  alcaldessa  accidental: “S’obri  ara  el  debat  per  a  tota  la  proposta,  amb 
l’esmena  incorporada,  encara  que  pràcticament  el  que  hem  fet  és  canviar  el 
dictamen. Anem a tractar el contingut.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que una vegada incorporada, efectivament el que 
prima és l’esmena, i com he dit, sí que és necessari un reglament que ordene tot el  
tema de protocol, perquè de vegades es donen circumstàncies que porten a confusió. 
Evidentment, i torne a dir el mateix, en aquest moment pensar en actes protocolaris, 
i plaques, i altres, crec que no és el millor moment; i encara que siga un minut, dos o 
deu, o els que siga, jo crec que en aquest moment estem, diguem-ne, perdent el 
temps; perquè crec que no és el millor moment, tenint en compte el que ja he dit, la 
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situació econòmica, la circumstància de les famílies, el que estan passant, l’atur, els 
problemes municipals,  problemes com Aigua Blanca IV, temes per resoldre com 
Martí de Veses, el pagament, oficines de turisme, per no dir altres qüestions; són 
temes importants, importantíssims, que això sí que són temes que s’han d’afrontar 
de  veritat.  Amb  valentia,  perquè  són  temes  importantíssims,  que  gravaran 
notablement l’economia municipal, i al cap i a la fi repercutirà en l’economia dels 
ciutadans d’Oliva.  Jo crec que aqueix és el  debat  necessari  i  que hem de tindre 
present contínuament, i no que si fa falta o no un protocol, que està bé que es faça  
quan  hi  haja  temps  de  sobra  per  poder  ordenar  certes  coses;  pense  que  aquest 
moment no era el més adequat. Evidentment, votem una esmena que pensem que és 
necessària per a suplantar  el  text del dictamen;  sempre serà més òptim votar un 
dictamen  en  aquestes  condicions  i  no  de  l’altra  forma;  per  això  pensem  que 
l’esmena està ben plantejada, ben presentada; i el fons de la qüestió és el que acabe 
de dir. És el moment ara de parlar de protocols, plaques i altres? Jo pense que no.”

 Sr.  González  Martínez: “Nosaltres  votarem favorablement  com ha  quedat  amb 
l’esmena, perquè pensem gràcies a aquest reglament, des d’ara evitarem el haver 
d’estar acudint en cada ocasió a debatre aquestes qüestions en el plenari o en altres 
àmbits.  Probablement,  si  està  regulat,  evitem  aquest  tipus  de  conflictes,  de 
desencontres o com vulguem dir-li.”

 Sra. alcaldessa accidental: “No em reiteraré tant en el mateix punt. Només demane 
que en pròximes sessions, si portem coses com aquestes,  intentem que les coses 
vinguen un poc  preparades,  perquè  jo  crec  que  hauríem fet  menys  el  ridícul  si 
haguérem presentat una proposta conjunta de tots els grups polítics, i no vindre ací a 
presentar punts que a la fi acabem canviant-los; i tots estem d’acord amb les bases, 
per fem el ridícul ací. Només acabaré dient una cosa sense esplaiar-me molt més, i 
és que estem parlant d’una placa i el trinquet encara no està acabat;  els pilotaris 
encara no l’usen. Aleshores, encara que no compartia que s’inaugurara quan encara 
no estava acabat, tampoc compartesc que ara, que falten tres o quatre mesos, com a 
mínim, per acabar l’edifici, estiguem discutint de si li posem o si li llevem la placa. 
Primer acabem l’edifici; primer que els pilotaris l’usen; i quan l’usen parlem de les 
plaques.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “És una qüestió que hem plantejat en la Junta de Portaveus; 
està clar que els edificis no haurien d’inaugurar-se si encara no estan finalitzats, però 
està  clar  també  que  la  data  d’inauguració  no  té  per  què  coincidir,  és  la 
d’inauguració, amb la d’obertura i funcionament. En aquest poble, el nostre poble, 
s’han inaugurat molts edificis que estaven per finalitzar; però no ha portat mai al 
debat de llevar la placa de qui l’havia inaugurat; s’ha de recordar la Biblioteca de 
l’Envic,  estava  per  finalitzar  i  estava  inaugurada;  s’ha  de recordar  que la  Posta 
sanitària estava inaugurada i no estava finalitzada; s’ha de recordar que el Centre 
Polivalent estava inaugurat i no estava finalitzat; i així, moltíssimes més coses. Per 
tant, si ací finalitzem el tema i en el futur no torna a passar això, la veritat és que 
hem fet una tasca i ha servit per a alguna cosa.”
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 Sra. alcaldessa accidental: “El ponent finalitzarà la intervenció, però sí que diré 
una cosa, perquè estiga clar. Com que l’esmena que s’ha produït és un canvi a tot el 
dictamen, no votarem el dictamen perquè l’esmena ha modificat tot el dictamen; 
però sí que el ponent finalitzarà el torn d’intervencions i quedarà aprovat el que és 
l’esmena.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo escolte els companys de corporació i estic un poc estranyat, 
perquè l’únic que no ha parlat ací de la placa ha sigut aquest grup municipal: Jo he 
parlat, i el Bloc, del reglament de protocol. No sé a quin sant han parlat ací moltes 
persones d’alguna cosa que no estava ni en l’esmena, ni en el dictamen. Per tant, no 
ho acabe d’entendre, però bé, supose que és la forma de fer política d’alguns grups. 
Nosaltres votarem a favor.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Queda aprovada l’esmena per unanimitat.”

QUART.- DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS: PROPOSTA DE 
MODIFICACIONS  DEL  REGLAMENT  MUNICIPAL  D’HONORS  I 
DISTINCIONS. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa ordinària de Serveis Socioculturals: 
de data 20 de gener de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“ATESA la  proposta  del  Sr.  David González Martínez,  Regidor  de Cultura,  de  data  13 de 
desembre  del  2015,  sobre  millora  i  modificacions  del  Reglament  Municipal  d’Honors  i 
Distincions, el text de la qual és del tenor següent:

"PROPOSTA  DE  MILLORA  DEL  REGLAMENT  MUNICIPAL  D’HONORS  I 
DISTINCIONS.

David Gonzàlez Martínez, com a Regidor delegat de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, davant 
l’aprovació inicial pel plenari de l’Ajuntament, del Reglament Municipal d’honors i Distincions, 
el  dia  27 de  novembre  de  2014 i  la  seua publicació al  Butlletí  Oficial  de  la  Provincia  de  
València el  dia 13 de desembre  de 2014 i  per  tal  de  millorar  la  seua redacció proposa les  
següents modificacions: 

CAPITOL I. OBJECTE I NATURALESA.
En el Reglament aprovat inicialment i publicat al Butlletí Oficial de la Província, la redacció de 
l’article 3. Punt 3. És la següent: “A proposta de la presidència de la Corporació, les persones  
físiques  guardonades  podran  rebre  delegacions  o  encomandes  per  a  dur  terme  accions  en 
benefici del municipi, entre les quals s’inclou l’assessorament puntual, voluntari i gratuït als 
òrgans d’administració i govern locals en aquelles matèries per a les que siguen requerides.  
Aquestes delegacions o encomandes no implicaran de cap manera un exercici d’autoritat o de 
qualsevol altra funció pública”
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La proposta de modificació de l’article 3. Punt 3. És la següent: “ A proposta de la presidència  
de la Corporació, les persones físiques guardonades podran ser consultades per la Corporació, 
en aquelles matèries per a les que siguen requerides.”

CAPITOL II. DELS HONORS I DISTINCIONS. ARTICLE 12. 1.
En el Reglament aprovat inicialment i publicat al Butlletí Oficial de la Provincia, la redacció de 
l’article 12. Punt 1. És la següent: “ Finalitzada la confecció i estudi dels documents que formen 
part de l’expedient, l’instructor formularà una proposta de dictamen, que serà elevada a la Junta 
de Govern local, la qual estudiarà l’expedient, comprovarà la documentació que en forme part i  
emetrà dictamen en el mateix sentit o en sentit contrari, de la proposta de l’instructor”

La proposta de modificació de l’article 12.Punt 1. És la següent: “ Finalitzada la confecció i  
estudi dels documents que formen part de l’expedient, l’instructor formularà una proposta de  
dictamen, que serà elevada a la Comissió informativa competent en funció de la matèria, la qual  
estudiarà l’expedient, comprovarà la documentació que en forme part i emetrà dictamen en el  
mateix sentit o en sentit contrari, de la proposta de l’instructor”

CAPITOL II. Dels honors i distincions. Article 12.2.
 En el Reglament aprovat inicialment i publicat al Butlletí Oficial de la Província, la redacció de  
l’article 12.2. És la següent. “ Si el dictamen de la Junta de Govern Local fora desfavorable a la  
concessió de l’honor o distinció, l’Alcaldia ordenarà l’arxiu de l’expedient. Si el dictamen fora  
favorable a la concessió de l’honor o distinció, s’elevarà al Plenari de la corporació per a l’acord 
definitiu”.

La proposta de modificació de l’article 12. Punt 2. És la següent: “ La Comissió de Serveis 
Socio Culturals elevarà dictamen al plenari per a que aquest adopte l’acord definitiu”

Oliva, dilluns 13 de desembre de 2015."

La Comissió,  per unanimitat  dels membres  assistents,  DICTAMINA FAVORABLEMENT i 
eleva al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.-  Modificar la redacció de l’article 3, punt 3, del Reglament Municipal d’Honors i 
Distincions.
On diu:  “A proposta de la Presidència de la  Corporació,  les persones físiques  guardonades 
podran rebre delegacions o encomandes per a dur terme accions en benefici del municipi, entre 
les quals s’inclou l’assessorament puntual, voluntari i gratuït als òrgans d’administració i govern 
locals en aquelles matèries per a les que siguen requerides. Aquestes delegacions o encomandes  
no implicaran de cap manera un exercici d’autoritat o de qualsevol altra funció pública”
Cal dir:  “A proposta de la Presidència de la  Corporació,  les persones físiques  guardonades 
podran ser consultades per la Corporació en aquelles matèries per a les que siguen requerides.”

SEGON.- Modificar la redacció de l’article 12, punt 1, del mateix Reglament.
On diu:  “  Finalitzada la confecció i  estudi  dels documents  que formen part  de  l’expedient,  
l’instructor formularà una proposta de dictamen, que serà elevada a la Junta de Govern Local, la  
qual estudiarà l’expedient, comprovarà la documentació que en forme part i emetrà dictamen en 
el mateix sentit o en sentit contrari de la proposta de l’instructor”.
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Cal  dir:  “Finalitzada  la  confecció  i  estudi  dels  documents  que  formen  part  de  l’expedient,  
l’instructor  formularà  proposta  de  dictamen,  que  serà  elevada  a  la  Comissió  Informativa  
competent en funció de la matèria, la qual estudiarà l’expedient, comprovarà la documentació 
que en forme part i emetrà dictamen en el mateix sentit o en sentit contrari a la proposta de  
l’instructor”

TERCER.- Modificar la redacció de l’article 12, punt 2, del mateix Reglament.
On diu: “ Si el dictamen de la Junta de Govern Local fora desfavorable a la concessió de l’honor  
o  distinció,  l’Alcaldia  ordenarà  l’arxiu  de  l’expedient.  Si  el  dictamen  fora  favorable  a  la  
concessió de l’honor o distinció, s’elevarà al Plenari de la Corporació per a l’acord definitiu”.
Cal dir:“ La Comissió de Serveis Socioculturals elevarà dictamen al Plenari per a què aquest 
adopte l’acord definitiu”.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA, aprovar el 
dictamen  transcrit  i  en  conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria 
d’acord del Ple de l’Ajuntament.

CINQUÉ.- DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI: PROPOSTA DE 
RECTIFICACIÓ  DE  L’ACORD  D’APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU. USOS EN SÒL NO URBANITZABLE.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de 28 de 
gener del 2015, que rectifica l’anteriorment emés el 15 de desembre del 2014, aprovat 
pel  Ple  de  l’Ajuntament  en  sessió  realitzada  el  22  de  desembre  del  2014,  sobre 
l’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU. Articles 275- 276-277 i 
282-283-284  de  les  Normes  Urbanístiques.  Usos  del  Sòl  No  Urbanitzable,  que  diu 
textualment:

“Vist novament expedient que es tramita per a l’aprovació de la modificació puntual de les  
Normes Urbanístiques del PGOU, consistent a substituir l’actual redacció dels articles 275-276-
277 i 282-283-284, sobre regulació detallada d’usos en Sòl No Urbanitzable, tant el Comú com 
l’Especialment Protegit Agrícola.

RESULTANT, que tal proposta de modificació va ser admesa a tràmit segons el dictamen previ 
emés per la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori en sessió ordinària realitzada el dia  
23 d’octubre del 2013, i per Acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el dia  
31 d’octubre del 2013.

RESULTANT, que la proposta va ser sotmesa a informació pública per mitjà d’anunci aparegut 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7211, d’11 de febrer del 2014.

RESULTANT, que dins del període d’informació pública consta presentada l’al·legació núm. 
14.709,  de  17  de  desembre  del  2013,  presentada  per  l’AA.  Amics  del  Cavall  de  la  Safor,  
emetent-se el corresponent informe tècnic, en data 11 d’abril del 2014.

Pàgina: -11-



AJUNTAMENT D’OLIVA

CONSIDERANT, que com a conseqüència de les al·legacions favorablement informades i de la 
introducció ex Novo d’una nova redacció que afecta els dits articles, tant en la determinació de 
la innecessarietat d’obtenció de llicència per a determinat tipus de construccions i instal·lacions, 
com amb vista  a  matisar  la  regulació de les  distàncies  de separació entre  les  instal·lacions  
equines i les vivendes pròximes, es produïx una modificació substancial en la redacció original 
de la modificació proposada, acordant-se pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada 
el 25 de setembre del 2014, sotmetre a un segon període d’informació pública la proposta de 
modificació puntual, a la qual s’incorpora el text de l’esmena aprovada, per mitjà d’anunci que 
va aparéixer publicat en el DOCV núm. 7386 de 22 d’octubre del 2014.

RESULTANT,  que  dins  d’este  segon  període  d’informació  pública,  consta  presentada 
l’al·legació núm. 12.960, de 21 de novembre del 2014, presentada per D. Luís Sigfried Borho 
Lázaro, en representació de la mercantil Construcciones Hispano Germanas, SA, emetent-se els  
corresponents informes tècnic i jurídic, en data 10 de desembre del 2014.

Seguint amb la tramitació prevista en els articles 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, en 
relació amb el 223 del Decret 67/2006, de 12 de maig, s’eleva proposta d’aprovació provisional 
de  la  modificació  proposada,  prèviament  dictaminada  per  la  Comissió  Informativa 
d’Urbanisme,  al  Ple  de  l’Ajuntament,  i  s’aprova  en  la  sessió  ordinària  realitzada  el  22  de 
desembre del 2014, amb transcripció, en l’apartat SEGON de la part dispositiva de l’acord, de la  
redacció definitiva dels articles 275-276-277 i 282-283-284 de les Normes Urbanístiques del 
PGOU.

Comprovat que s’ha comés un error de transcripció en el dit apartat SEGON de l’acord, en no 
recollir-se el Text Consolidat i definitiu de la modificació plantejada i que va ser sotmesa a un  
segon període  d’informació  pública  per  acord  del  Ple  de  l’Ajuntament,  en  sessió  ordinària 
realitzada el 25 de setembre del 2014, perquè no inclou l’esmena aprovada en el dit Ple.

El  regidor  delegat  d’Ordenació  del  Territori  eleva  al  Ple  de  l’Ajuntament,  òrgan  legalment 
competent la següent

Vista la proposta del regidor delegat d’Ordenació del Territori, i de conformitat amb la mateixa, 
la  Comissió  Informativa  d’Ordenació  del  Territori,  per  unanimitat  dels  seus  membres,  la 
dictamina  FAVORABLEMENT  i  eleva  al  Ple  de  l’Ajuntament,  la  següent  PROPOSTA 
D’ACORD

PRIMER.-  Rectificar  l’apartat  SEGON de l’acord  del  Ple  de l’Ajuntament,  de  data  25  de 
setembre del 2014, pel qual s’aprova provisionalment la modificació dels articles 275-276-277 i 
282-283-284 del Pla General d’Ordenació Urbana, sobre regulació detallada d’usos en Sòl No 
Urbanitzable, i en concret en l’articulat que en el mateix es recull introduir el següent:

Article 275.5:
Suprimir la referència als articles del SNUMNA (282, 283 i 284), de tal forma que quede la 
redacció següent:
"5.- A l’efecte de còmput de les superfícies mínimes de parcel·les que es regulen en els articles  
276, 277, 277 BIS-A, 277 BIS-B, 277 BIS-C, no bastarà la simple confrontació de les parcel·les 
cadastrals  afectades,  precisant-se,  amb  caràcter  previ  a  l’inici  de  qualsevol  tramitació,  
l’agrupació de les parcel·les afectades i la corresponent inscripció registral, la certificació de la  
qual quedarà incorporada a l’expedient administratiu.”

Pàgina: -12-



AJUNTAMENT D’OLIVA

Article 282:
Afegir al final del text els paràgrafs següents:
"Estos elements auxiliars NO computaran a l’efecte de la superfície màxima construïda. 

Pel que fa a distàncies mínimes a límits i camins, únicament els cremadors i les basses de reg  
hauran de guardar les mateixes distàncies que l’ormeig agrícola (article 276 punts 1 i 2). 

7.- A l’efecte de còmput de les superfícies mínimes de parcel·les que es regulen en els articles 
283 i 284, no bastarà la simple confrontació de les parcel·les cadastrals afectades, precisant-se,  
amb caràcter previ a l’inici de qualsevol tramitació, l’agrupació de les parcel·les afectades i la  
corresponent inscripció registral,  la certificació de la qual quedarà incorporada a l’expedient  
administratiu.

8.- La superfície mínima de la parcel·la que es fixe quedarà en tot cas vinculada legalment a les  
obres, construccions i instal·lacions i les seues corresponents activitats o usos. L’ajuntament, en 
el moment de l’atorgament de la llicència, haurà de fer constar esta circumstància en el Registre 
de la Propietat." 

SEGON.- Aprovar  provisionalment  el  Text  consolidat  de  la  Modificació  Puntual  del  Pla 
General d’Ordenació Urbana, articles 275, 276, 277, 282, 283 i 284, que consta en l’expedient i 
que va ser sotmés a informació pública, per mitjà d’anunci publicat en el DOCV NÚM. 7386, 
de 22 d’octubre del 2014.

TERCER.- Remetre certificat literal del  present acord i  còpia completa de l’expedient a la  
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per tal d’instar l’aprovació definitiva  
de la present modificació, i que es notifique degudament als interessats.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen la que tot seguit s’indica:

 Sra. alcaldessa accidental: “Per explicar un poc, el punt és la tercera vegada que ve 
l’assumpte al Ple; esperem que siga la definitiva. Ho dic perquè de vegades ens pot 
sonar que és reiteratiu el punt. Però s’ha corregit allò que estava malament i es porta 
hui per tercera vegada.”

En l’expedient consta proposta del regidor delegat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i 
Text Consolidat de la modificació puntual PGOU, articles 275-276-277 i 282-283-284 
de les Normes Urbanístiques. Usos en Sòl No Urbanitzable. 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, que constitueix més de la majoria 
absoluta legal de membres de la corporació, ACORDA, aprovar el dictamen transcrit i 
en  conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.
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SISÉ.-  DICTAMEN  CI  DE  FOMENT  ECONÒMIC:  PROPOSTA  DE 
MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE 
L’OCUPACIÓ  DEL  DOMINI  PÚBLIC  AMB  TERRASSES  DE  TAULES  I 
CADIRES  I  ALTRES  OCUPACIONS  VINCULADES  A  ESTABLIMENTS 
MERCANTILS.

Vista  la  proposta  continguda  en  el  dictamen  emés  per  la  Comissió  Informativa  de 
Foment Econòmic: en sessió extraordinària i urgent, de data 27 de gener de 2015, en 
relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu:

“Primer.- Deixar  sense  contingut  el  paràgraf  "-En  la  calçada  de  carrers  en  què  hi  haja 
aparcament  alternatiu"  de  l’artícle  10  apartat  1  de  l’Ordenança  municipal  reguladora  de 
l’ocupació del domini públic amb terrasses de taules i cadires i altres ocupacions vinculades a 
establiments mercantils.

Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la citada Ordenança.

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència dels interessats durant el termini  
de 30 dies, comptats des de l’endemà de la seua publicació en el B.O.P. de València de l’anunci  
de l’aprovació, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Quart.- En el cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, s’entendrà definitivament 
adoptat el present acord quedant facultat expressament l’Alcalde-President per a la publicació  
del text íntegre de la dita Ordenança i la seua posterior execució.

Quint.- En el cas que es formulen al·legacions i/o reclamacions durant el termini d’informació 
pública, l’Ajuntament Ple haurà de resoldre aquelles, per mitjà de l’adopció d’un nou acord, 
previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa que corresponga.”
 
Atès que en l’expedient consten els informes emesos, pel Sr. Inspector de la Policia 
Local i pel Sr. Enginyer Tècnic Industrial Municipal, de data 26 de gener i 2 de febrer  
de 2015.

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra.  Ibiza  Cots: “Per  explicar  un  poc  el  punt  aquest,  cal  dir  que  l’article  que 
debatem  ara  i  que  s’elimina  la  part  de  la  frase,  és  de  caràcter  general,  va  en 
l’ordenança de caràcter  general,  i  vol dir  que afecta  al  poble i  la platja,  excepte 
algunes places en concret, com ara passeig i places, per la qual no es pot modificar  
la  terrassa  del  lloc  on  està;  la  resta  de  locals  es  vorien  afectats  per  aquesta 
modificació. Cal dir que va ser un punt que va sol·licitar, en primer lloc, l’associació 
Gastroliva, en fer el canvi d’any i fer la sol·licitud de les terrasses, es va vore que hi 
havia locals que no podrien tindre terrassa perquè haurien de muntar-la a la part 
d’enfront;  aleshores  l’associació  em va  posar  en  antecedents,  altres  grups  de  la 
corporació  també  estaven  preocupats  pel  tema  i  es  va  portar,  amb  els  informes 
escaients, a la comissió, com ja hem dit, i es va aprovar. I simplement és això, que 
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podrà muntar, com canvien en la zona d’aparcament, a un lloc o un altre.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Des del Partit Popular agrair-li a la Sra. Imma Ibiza, davant 
la petició d’aquesta modificació de l’ordenança, que ho fera amb la rapidesa i la 
premura que ho requeria la resposta per als ciutadans; i així anem detectant i anem 
millorant i afavorint.”

El  Ple  de l’Ajuntament,  de conformitat  amb la  proposta  anteriorment  transcrita,  per 
unanimitat dels assistents, ACORDA:

Primer.- Deixar sense contingut el paràgraf "-En la calçada de carrers en què hi haja 
aparcament alternatiu" de l’article 10 apartat 1 de l’Ordenança municipal reguladora de 
l’ocupació  del  domini  públic  amb  terrasses  de  taules  i  cadires  i  altres  ocupacions 
vinculades a establiments mercantils.

Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la citada Ordenança.

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència dels interessats durant el 
termini  de  30 dies,  comptats  des  de  l’endemà de la  seua  publicació  en  el  BOP de 
València  de  l’anunci  de  l’aprovació,  per  a  la  presentació  de  reclamacions  i 
suggeriments.

Quart.- En  el  cas  que  no  es  presente  cap  reclamació  o  suggeriment,  s’entendrà 
definitivament  adoptat  el  present  acord  quedant  facultat  expressament  l’Alcalde-
President per a la publicació del text íntegre de la dita Ordenança i la seua posterior 
execució.

Quint.- En  el  cas  que  es  formulen  al·legacions  i/o  reclamacions  durant  el  termini 
d’informació  pública,  l’Ajuntament  Ple  haurà  de  resoldre  aquelles,  per  mitjà  de 
l’adopció d’un nou acord, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa que 
corresponga.” 

SETÉ.-  MOCIÓ  DEL  GRUP  POLÍTIC  MUNICIPAL  PROJECTE  OLIVA 
SOBRE REALITZACIÓ ACTES  PROTOCOL·LARIS  INAUGURACIONS  EN 
EDIFICIS PÚBLICS.

Abans de tractar l’assumpte s’obri un torn d’intervencions i es produeixen les que tot 
seguit s’indiquen:

 Sra. alcaldessa accidental: “Ara sí que vindrà la polèmica i ara sí  que anem a 
tindre  un  problema.  Demane  i  concedesc  els  cinc  minuts  de  recés,  per  una  raó 
fonamental, perquè ara ja hi ha punts; en el punt núm. tres s’han aprovat dos punts 
que ja estan ací: com que no podem dictaminar dues vegades el mateix punt, haurem 
de  reconsiderar  què  es  lleva  de  la  moció,  per  vore  el  que  realment  podem 
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dictaminar.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo crec que no té per què haver cap de polèmica; potser ens 
estem posant tots la bena o intentant crear una sensació que no és així. Aquest grup 
té suficientment trellat  i  sentit comú com per no entrar en polèmiques,  ni debats 
estèrils, ni plantejar coses estranyes. Per tant, sí que voldria plantejar, amb vista que 
hi haja suport de tos els grups municipals, com que la moció la presenta el Grup 
Municipal Projecte Oliva, i té diversos punts, un és la retirada d’un text, l’altre és la 
incorporació d’un altre text, i el tercer punt és que s’aprove el reglament, el famós 
reglament que ningú se’n recordava d’ell fins que Projecte Oliva ha plantejat que 
s’ha de fer un reglament; dir que nosaltres voldríem presentar una esmena a la nostra 
moció.  Entenc  que  és  possible  per  part  d’aquest  grup municipal.  La  podem fer 
verbal, o la podem fer escrita, com vulga la Secretaria. L’esmena seria llevar el punt 
tercer, ja que el punt del protocol ja està votat, i així no perdrem temps com diuen 
els nostres companys de corporació, i l’altra part de l’esmena seria modificar un 
xicotet  paràgraf  en el  punt  segon,  que estableix  el  tema que en  lloc  de  dir  que 
inaugura el Club de Pilota, que inaugura l’Ajuntament d’Oliva, sense fer referència 
a cap càrrec polític,  ni cap nom polític,  i  amb la participació del Club de Pilota 
Oliva.  Aqueixa  seria  la  modificació  que demanem,  i  com creiem que és  lògica, 
coherent i estarà donat suport per tots, no crec que hi haurà molt  més debat que 
aqueix.”

 Sra.  alcaldessa  accidental: “Sr.  Peiró,  és  que  hi  ha  tres  al·legacions  ja.  Tres 
al·legacions de tres partits polítics diferents. Igual fa, però hi ha llibertat que tots els 
partits polítics presenten les esmenes que consideren que s’han de presentar. Per una 
banda, el portaveu de Gent d’Oliva, ha presentat una esmena a la moció, la portaveu 
del Partit Popular una altra esmena a la moció, esmenes per escrit; i vosté també està 
presentant una esmena verbal o per escrit. Jo crec que allò correcte, i per no donar 
aquesta imatge donem cinc minuts de recés, perquè les coses són més fàcils de com 
les fem; i per fi dictaminen el que hàgem de dictaminar.” 

La Sra. alcaldessa accidental, sent les 20.15 h, concedeix un recés en la sessió plenària.

Sent les 20.45 h es reprén la sessió i continua en les consideracions prèvies sobre la 
moció presentada.

 Sra. alcaldessa accidental: “Reprenem el plenari després del recés. Disculpar als 
assistents que hui està sent un poc anormal; però crec que la resposta i l’acord a què 
hem arribat és el més oportú.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo com que hem vist els plantejaments del Partit Socialista i del 
Partit Popular, i la voluntat que hi havia que això es desvirtuara realment el sentit 
original que té aquesta moció, Projecte Oliva retira la moció de l’ordre del dia. Sí 
que és veritat que intentaré reunir tots els grups municipals per seure i buscar que 
temes com aquest no tornen a passar, en el sentit  que obrim edificis  sense estar 
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acabats, i que es facen actuacions, diguem-ne, que en bona mesura estan enganyant 
el ciutadà; i per respecte i coherència, pense que és millor parlar-ho. Cosa que en 
altres temes, com Aigua Blanca, Rabdells, Canyades, també demanaria la mateixa 
sensibilitat.” 

 Sra. alcaldessa accidental: “No m’agradaria  que entràrem en polèmiques  en un 
punt  que  va  a  retirar-se.  Jo  crec  que  ha  sigut  la  millor  opció.  Jo  crec  que  per 
coherència,  no  perquè  ho  diga  el  Partit  Popular,  ni  perquè  ho  diga  el  Partit 
Socialista,  ni  la resta que estam, sinó que jo crec que per coherència i  fins i tot 
respecte a la institució i als qui estem ací, allò normal i correcte, hauria de fer-se un 
reglament i que ne el reglament s’especifique i es regule cadascuna de les coses, 
amb tota la voluntat, que estic segura i convençuda que els qui estem ací volem que 
tire  endavant.  Per  tant,  jo  crec  que  podríem  deixar  el  debat  ací  i  continuem 
endavant.”

Com  que  en  el  transcurs  de  les  consideracions  prèvies  el  Sr.  Blai  Peiró  Sanchis, 
portaveu  del  Grup  Municipal  Projecte  Oliva,  ha  manifestat  que  retira  la  moció, 
l’assumpte es retira de l’ordre del dia.

VUITÉ.-  MOCIÓ  DEL  GRUP  POLÍTIC  MUNICIPAL  BLOC-COMPROMÍS, 
PER  INSTAR  A  LA  CONSELLERIA  D’AGRICULTURA,  PESCA, 
ALIMENTACIÓ I  AIGUA,  A LA REDACCIÓ DE LA SEGONA FASE DEL 
PROJECTE  DE  REPARACIÓ  DE  LA  VIA  DE  RONDA  DE  LA  PLATJA 
D’OLIVA.

-Es dóna compte de la moció presentada pel Grup Polític Municipal Bloc-Compromís, 
que és 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, eleva al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva 
la següent MOCIÓ

El  9  de  setembre  de  2005  la  Conselleria  d’Infraestructures  i  Transport  de  la  Generalitat 
Valenciana,  mitjançant  la  Divisió  de  Recursos  Hidràulics  de  la  Direcció  General  d’Obres 
Públiques, va adjudicar a l’empresa OCIDE l’obra “Colector de Aguas Residuales y Colector de 
Aguas  Pluviales  Ronda  Playa.  Oliva  (Valencia)”,  per  un  import  de  819.973,25  euros,  tot 
procedint a la signatura del contracte amb l’empresa el 17 de novembre de 2005.

Dies després de la signatura del contracte començaren les obres de la Via Ronda i finalitzaren 
en juliol de 2006, signant-se l’acta de recepció per part de la Conselleria el dia 17 del mateix  
mes.

A finals de setembre de 2006, després de les primeres plogudes típiques de la tardor, es va fer 
palés una sèrie de patologies com a conseqüència de l’execució deficient de les obres. A partir  
d’eixe moment, va començar un procés de degradació progressiu de la Via Ronda, amb un ràpid  
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i continuat enfonsament de bona part de la via asfaltada, quedant en un estat prou intransitable i  
provocant nombroses situacions de perill tant per al trànsit rodat, com per als vianants i veïns 
d’esta part de la Platja d’Oliva. Situació que s’agreuja en l’època estival.

Davant d’esta situació, l’Ajuntament d’Oliva va procedir a informar des de primera hora a la  
Conselleria, segons consta en diferents informes i escrits emesos per part dels serveis tècnics i 
jurídics municipals amb data de 26 de setembre de 2006, 25 d’abril de 2007, 28 d’agost de 
2007, 11 de març de 2008, 5 de juny de 2009 i 22 de febrer de 2010. Alhora, l’Ajuntament es va  
negar a signar l’Acta d’Entrega de les obres per part de la Conselleria, mentre no es procedira a  
la reparació de les deficiències.

Mentre tant, els veïns de la zona afectats, l’Associació de Veïns de la Platges d’Oliva així com 
la ciutadania en general, al llarg de tot este període sempre han reclamat la reparació d’esta via 
principal de la Platja d’Oliva, així com l’adopció de mesures per millorar la regulació del tràfic i 
de la seguretat dels vianants.

Per la seua banda, la Conselleria es va negar des d’un principi a assumir cap responsabilitat  
sobre  les  deficiències  greus  de  l’obra  de  la  Via  Ronda  que  eixa  mateixa  administració  va 
contractar,  va  dirigir  i  va  recepcionar  donant-la  per  bona.  I  tampoc  va  demanar  cap 
responsabilitat  a la Contrata  ni  a la Direcció de l’Obra.  Fins  que en 2010,  tres  anys  i  mig  
després,  davant  les  nombroses  evidències  que  l’obra  estava  mal  executada,  donat  l’estat  
lamentable de la Via Ronda, va reconéixer la seua responsabilitat i va procedir a la redacció del  
projecte de reparació amb el nom de “Mejora de Suelo y Refuerzo de Firme en Colector Via  
Ronda de la Playa de Oliva”.

El projecte ascendia a un total de 231.983,33 euros i només afectava al tram comprés entre  
l’Avinguda Llauradors i el Camí de les Canyaes, aproximadament un 50% del total de la Via  
Ronda. La seua execució estava prevista per a 2010, però una modificació pressupostària de la  
Conselleria  va  transferir  els  diners  previstos  a  altres  partides,  de  manera  que  les  obres  de 
reparació de la meitat del tram es van retardar fins 2011. Quedant per reparar l’altra meitat del  
la Via Ronda.

Per este motiu, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 29 de setembre de 2011,  
va acordar per unanimitat instar a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua a la 
redacció de la segona fase del projecte de reparació de la Via Ronda de la Platja d’Oliva, així 
com a incloure en el Pressupost de la Generalitat de l’exercici 2012 una partida pressupostària  
suficient per contractar els treballs de reparació.

Paral·lelament, Enric Morera, com a síndic del grup parlamentari Compromís, va preguntar en 
les Corts Valencianes per la segona fase de les obres de reparació de la Via Ronda de la Platja  
d’Oliva  (pregunta  núm.:  2520,  BOCV  15/VIII  10/09/2011).  El  7  d’octubre  de  2011  la 
Consellera d’Agricultura,  Pesca,  Alimentació i  Aigua,  Maritina Hernández,  va contestar  per 
escrit el següent:

“Les obres de reparació de la ronda platja d’Oliva han finalitzat recentment en la zona més  
afectada pels problemes sorgits en el seu moment, amb resultat aparentment satisfactori”.

“Per a una segona actuació aigües amunt del tram reparat, on els problemes del paviment són 
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molt més reduïts, es va a esperar un temps per a comprovar el resultat de la solució adoptada”.

Ja han transcorregut 3 anys i mig, temps més que suficient, i la realitat és que la Via Ronda 
continua degradant-se progressivament, amb el consegüent perill i molèsties per al trànsit rodat i  
per a les persones, i amb la mala imatge que s’enduen els visitants de les nostres platges.

Per tot això, trasllade al Ple les següents, PROPOSTES D’ACORD

PRIMERA.-  L’Ajuntament d’Oliva insta a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Aigua, a la redacció de la segona fase del projecte de reparació de la Via Ronda de la Platja  
d’Oliva.

SEGONA.- L’Ajuntament d’Oliva insta a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i  
Aigua, Urbanisme i Habitatge a destinar una partida pressupostària suficient per contractar els  
treballs de reparació de la Via Ronda de la Platja d’Oliva.

TERCERA.- Donar compte dels presents acords a la Presidència de la Generalitat Valenciana, 
a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i a l’Associació de Veïns de les 
Platges d’Oliva.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. González Martínez: “Jo no faré la lectura de la moció; una altra vegada és una 
moció que pràcticament  en tres quatres parts ja passar i  es va aprovar en sessió 
ordinària del Ple de 29 de setembre de 2011; vaig a justificar un poc per què el 
nostre  grup considera  que  l’ha  de  tornar  a  presentar.  Jo  crec  que  són de  sobra 
coneguts els problemes que pateix la Via de Ronda d’Oliva; una obra que va fer en 
el seu dia la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana, 
per valor de 819.973 euros. Les obres van finalitzar a juliol, i ben prompte, a les 
primeres plogudes, es van fer evidents una série de patologies, i sobretot es va fer 
evident que les obres no estaven ben realitzades; aqueixes obres van estar dirigides i 
recepcionades  pels  mateixos  tècnics  de  la  conselleria.  A  partir  d’ahí,  de  2006, 
comença una llarga trajectòria d’enviaments d’informes, fets per l’ajuntament, a la 
conselleria, advertint que l’obra no estava ben executada, i no és fins a 2011 que la 
conselleria,  finalment,  després  de  cinc  anys  de  no  accedir  a  les  peticions  de 
l’Ajuntament d’Oliva, ni demanar responsabilitats a l’empresa executora, ni dur a 
terme cap acció,  finalment  procedeix a  reparar el  50%, o una part  de la  Via de 
Ronda, per valor de 231.983 euros; en aqueix moment, nosaltres no enteníem per 
què reparava un tram i no reparava tot el tram, perquè és evident que tota sencera 
mal executada, amb patologies. I per això ens vam posar en contacte amb el nostre 
síndic a les Corts Valencianes, Enric Morera, perquè preguntava a qui aleshores era 
la consellera d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, quan havien d’esperar els 
ciutadans d’Oliva perquè es reparara el segon tram. La consellera va contestar per 
escrit, literalment que “per a una segona actuació aigües amunt del tram reparat, on 
els problemes del paviment són molt més reduïts, es va a esperar un temps per a 
comprovar el resultat de la solució adoptada”. Nosaltres pensem que més de tres 
anys és un temps més que suficient perquè la conselleria procedesca d’una vegada 
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per totes a reparar la part que resta. No presentem la moció ara perquè sí, sinó que la 
presentem després de fer una série de gestions des d’aquell  moment,  que no han 
donat,  o  que  no  han  comptat  amb  la  col·laboració  de  la  conselleria,  que  és 
l’administració responsable,  i ho dic perquè en 2012, 2013, 2014, 2015, el Grup 
Parlamentari  de  Compromís,  sempre  dins  de  les  esmenes  que  ha  presentat  als 
pressupostos de la Generalitat, una era una partida pressupostària suficient per a la 
reparació del tram de la Via de Ronda que falta per reparar; a més a més, quan 
ostentava  l’Alcaldia  jo  mateix,  en  abril  de  2013,  vaig  fer  arribar  en  mà  al 
vicepresident i conseller d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Pepe Ciscar, a 
través d’Enric Morera, la moció amb l’històric, i amb un informe de com estava la 
Via de Ronda, sense que tinguera cap contestació. El 19 d’agost de 2013 vam rebre 
la visita ací, si els regidors ho recorden, del mateix Pepe Ciscar; allí mateix vaig 
tindre ocasió de departir  en el  despatx d’Alcaldia  amb ell  i  li  vaig demanar una 
solució urgent per al tram a reparar, i tampoc va tindre contestació. I en definitiva el 
temps va passant i pensem que hem de reiterar aquesta sol·licitar  i demanar a la 
Conselleria  d’Agricultura,  Pesca,  Alimentació  i  Aigua  que  repare  aqueix  segon 
tram, perquè són evidents els problemes que genera.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “És  evident  que  tots  sabem el  problema  que  tenim;  la 
primera  part  del  que  és  la  Via  de  Ronda,  pràcticament  el  50% està  reparat;  la 
primera actuació que es va fer per part de la conselleria va ser prou nefasta, de tal 
forma que després es va haver de remodelar la Via de Ronda, el 50%, i l’aplicació 
adoptada sembla que ha donat bons resultats. Hui en dia, la primera part de la Via de 
Ronda, està en un estat bo, l’aspecte de l’asfalt, la via. I per tant pensem, com ja es 
diu en al moció, tenint en compte que la segona fase està per adjudicar i portar-se ca 
cap, pense que és necessari que la mateixa conselleria,  igual que va tindre a bé, 
perquè era necessari, allò era escandalós de la forma que s’havia deteriorat les obres 
que havia fet, pensem que la segona fase, l’altra part, l’altre cinquanta per cent de la 
Via de Ronda, el seu estat és lamentable el ferm de la calçada, i per tant cada any 
que passa es fa més necessari que mai que es remodele tota, s’asfalte i es faça la  
mateixa  actuació  que  en  la  primera.  Evidentment  ha  passat  el  temps  des  de  la 
primera actuació, han passat tres o quatre anys, i per tant pensem que és el temps 
suficient que ha tingut la mateixa conselleria per vore si l’aplicació que es va fer en 
la reparació de la primera fase va ser suficientment òptima o no; pensem, com ja he 
dit, que la reparació que es va fer ha sigut òptima, dóna bon resultat i per tant han 
tingut temps suficient per poder emprendre i iniciar les obres per rectificar tots els 
danys que ha sofert, o el deteriorament que ha sofert la segona part de la Via de 
Ronda. En aquest aspecte tots sabem que una de les principals entrades a les nostres 
platges és la Via de Ronda, i per tant és la targeta de visita que es troben els nostres  
estiuejants, en arribar a la platja d’Oliva; i la veritat, en l’estat que està no és gens 
bona, la impressió no és gens bona. Evidentment, Oliva, la nostra platja, no es pot 
permetre  tindre  una Via  de Ronda en les  condicions  que  està;  no només  per  la 
seguretat dels vehicles que circulen per ella, sinó també, com he dit, per la imatge 
que donem, una imatge penosa. Espere que a base d’insistir, amb aquesta moció, o 
les que calga, que la conselleria tinga a bé portar a cap aquesta reparació, perquè és 
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molt  necessària,  i  perquè  ha  passat  el  temps  suficient  perquè  es  porte  a  cap  la 
remodelació i reparació del ferm de la Via de Ronda. Per tant pensem que la moció 
està ben plantejada, encara que ha passat molt de temps, però efectivament pense 
que és un tema molt necessari a abordar, que no pot dilatar-se més en el temps i per  
tant  està  bé que li  demanem a la  conselleria  que porte  a cap la  segona fase de 
remodelació de la Via de Ronda. Per tant, des de Gent d’Oliva recolzarem la moció 
que presenta Bloc-Compromís.”

 Sr. Peiró Sanchis: “El tema de les mocions, jo crec que el nostre grup ja ho hem dit 
moltíssimes vegades, n’hem presentat tantes, tantes, sobre tot el que està malament 
en aquest  poble;  tot;  ara  estem en Via de Ronda, nosaltres  recolzarem,  clar  que 
recolzarem, aquesta moció perquè es renove; però curiós, obra que es fa a Oliva, 
obra que s’empastra,  siga de conselleria  o siga de l’ajuntament.  No vull  fer  una 
reiteració,  però  sabem  que  l’edifici  de  la  policia  està  per  acabar,  algú  serà  el 
responsable i competent; han fet mocions, més mocions; sembla que el seguiment 
s’acaba ací en el plenari; després ningú es pregunta qui és el responsable i qui no. El 
Centre Olivense el tenim empantanat; Aigua Blanca la tenim desfeta; moció després 
de moció. Jo pense que està molt bé fer les mocions, proposar que ens facen cas i 
tal.  Però en el  que correspon a nosaltres,  les nostres mocions,  estem fent alguna 
cosa? O és que simplement queda molt guapet ací quan es planteja que hi ha una 
obra  malament;  què  curiós,  en  aquest  poble,  totes  les  obres  estan  enfangades  i 
malament;  començant  pel  trinquet  d’Oliva,  que  ara  està  acabant-se.  I  qui  és 
responsable?  Ningú;  ningú  és  responsable.  Jo  espere  que  aquesta  forma  de  fer 
política dels grups majoritaris haja de canviar; les presses a fer les carreteres, les 
presses a fer els caminals. Si està malament és perquè no es va fer bé des del primer 
dia. O és que una empresa no té capacitat per saber si posa el tub recte o el posa 
trot? Ara després de tres anys continua fent-nos mal a tot el turisme, a tot el poble, 
etc.  però bé anem a fer una moció,  que nosaltres recolzem i fem costat  a Bloc-
Compromís perquè la faça, però aquesta forma de funcionar, o canviem nosaltres o 
no canviaran les coses.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Jo exerciré també la meua part com a portaveu del 
Grup Socialista. Jo crec que en el cas de la Via de Ronda no hi ha polèmica, no hi ha 
problemes  entre  grups,  perquè  jo  crec  que  en  això  hem anat  tots  junts.  Sí  que 
m’agradaria  dir  que des  del  Grup Socialista  Municipal  d’Oliva vam demanar  al 
nostre  grup  parlamentari  que  també  presentara  esmenes  als  pressupostos  de  la 
Generalitat en 2015. Així ho va fer, va ser la quarta esmena, en què es demanava 
que es destinaren els diners necessaris per fer l’adequació de la Via de Ronda; es va 
denegar, per això no només treballem els majoritaris amb mocions, sinó que també 
anem a reivindicar. Una cosa és que et facen cas i una altra cosa que no te’l facen. 
Però jo crec que en això sempre hem anat tots junts. Sí que m’ha esclarit un poc el 
portaveu del Bloc-Compromís que sí que s’han fet algunes gestions, no les coneixia; 
i es fa esment en la part expositiva que s’han fet sis informes des de l’any 2006 fins 
a febrer de l’any 2010; de la resta no hem tingut coneixement de cap tipus d’informe 
en què s’evidencie, no només anant allí perquè qui va de seguida se n’adona de com 
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està la Via de Ronda, però sí algun document o informe urbanístic que pose en 
evidència  la  situació  tan  dramàtica;  jo  crec  que  es  podria  posar  en  entredit  la 
seguretat del vial; però sí que m’agradaria demanar una cosa, és i son només, per la 
meua part estaria molt millor complementar la moció amb un informe urbanístic, 
amb imatges, amb fotografies, fins i tot amb un informe de seguretat de la Policia 
Local, perquè jo crec que estem parlant de seguretat i estem parlant que no és una 
cosa que demanem per demanar sinó perquè queda en evidència que la situació és 
lamentable  i  que  realment  és  una  necessitat  per  a  la  nostra  ciutat.  Per  tant,  li 
demanem  al  Bloc-Compromís,  al  regidor  d’Urbanisme,  si  podríem  fer  aqueix 
informe,  incorporar-lo  a  la  moció  i  poder  trametre  a  la  conselleria  amb  els 
documents incorporats.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular volem dir que quan vam estar governant, 
els  tretze  mesos  d’iniciar  la  legislatura,  vam  fer  una  série  de  gestions  i  hem 
continuat fent-les, i hem continuat anant, i hem continuat preocupant-nos. Nosaltres 
no tenim cap inconvenient de recolzar aquesta moció; però les mocions no només 
han  d’arribar  allí  i  ja  està,  i  prou.  I  més  que  arriben  sempre  en  dates  molt  
assenyalades, i ho deixarem així perquè ningú s’ofenga. S’ha d’anar i treballar-ho. 
S’ha d’anar i reivindicar-ho; s’ha d’anar i demanar-ho. I el Partit Popular ha anat, ho 
ha demanat, ho ha reivindicat, hem aportat més documents al respecte; i en breu 
tindrem una resposta respecte a Via de Ronda. Per tant, recolzarem la moció; per 
què no.  Les  mocions  són importants,  jo  les  recolze.  No entenc  a  qui  es  critica, 
perquè se n’acaba de presentar una respecte al trinquet, i en canvi està criticant-les 
totes.  Doncs, les critiquem totes les de tots,  o no en critiquem cap. M’agradaria 
també dir que ja que hi ha qui no vol incoherència, jo tampoc la vull, i s’ha parlat i  
s’ha dit molt del trinquet, m’agradaria que el discurs que ha fet el Sr. Blai Peiró que 
el pose en pràctica, que demane responsabilitats, respecte al trinquet, i que demane 
coherència i que averigüe el que va passar. Està molt preocupat, a ell li preocupa tot 
això, però que no quede ací en un discurs, que ho plasme amb fets, en accions i el 
treball.”

 Sr. González Martínez: “Jo de vegades, resulta que a la fi l’ajuntament té culpa de 
moltes coses, coses de la seua competència; però resulta que la conselleria, que és 
qui no fa la feina, resulta que ara pareix que ara l’ajuntament ha de treballar; caram, 
si  la  conselleria  és  qui  va recepcionar  aquestes  obres  i  va dirigir  les  obres.  Per 
suposat que hem de treballar, i per suposat que ho hem fet. M’estranya. Nosaltres 
tenim culpa de moltes coses, coses de la nostra competència; però aquestes obres no 
són de la nostra competència. I resulta que la conselleria que no ha fet el seu treball, 
ara sembla que som nosaltres els qui no hem treballat suficient. En fi, jo crec que 
nosaltres sí que hem treballat  suficient.  No tinc cap inconvenient que hi haja un 
informe urbanístic; bé. El regidor d’Urbanisme donarà les ordres oportunes, igual 
que  imagina  que  l’Alcaldia  donarà  les  ordres  oportunes  a  la  policia,  perquè 
l’Alcaldia és competent en temes de seguretat vial. I jo, miren, sempre ho he dit, 
presentar mocions és un dret que tenim els grups municipals, perquè no n’hem de 
presentar? I precisament de temes locals. A més nosaltres utilitzem tots els nostres 
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recursos, des de Compromís, perquè no siguen només mocions i papers per escrit. 
Ho he dit en la part expositiva, creia que havia quedat ben clar. Des de 2012 estem 
presentant  esmenes  als  pressupostos  de  la  Generalitat,  des  del  nostre  grup 
parlamentari.  2012, 2013, 2014, 2015, que sistemàticament  no es recolzen,  o no 
s’aproven, demanant  una partida per reparar la Via de Ronda. Què passa que el 
problema és que ara no hi ha informes? Jo crec que després de tindre cinc informes 
la conselleria; ho he dit, li vaig donar en mà al conseller la moció i els informes, i la 
documentació,  a  través  d’Enric  Morera,  del  síndic  de  Compromís  en  les  Corts 
Valencianes. Quan va vindre ací vaig parlar amb ell personalment, li ho vaig dir. Jo 
crec que són ja gestions més que suficient perquè la conselleria prenga part d’una 
vegada per totes i ens arregle aqueix segon tram.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo pense que no sé a qui li pot molestar que es presenten 
mocions; al cap i a la fi les mocions són propostes d’acord que s’haurien de complir,  
en alguns casos no s’han complit; però la de menys, és una forma de reivindicar 
alguna cosa necessària per als ciutadans o per al nostre poble. Per tant, molestar que 
es presenten mocions en un tema tan descarat, descarat no, vergonyós com aquest, 
per l’estat en què està la Via de Ronda; la veritat és que vosté acaba de presentar una 
moció que hem estat quasi una hora debatent, parlant de plaques i de protocols; això 
sí que la veritat sembla lamentable, i no parlar d’una Via de Ronda o del que siga. 
Evidentment que hi ha moltes coses mal fetes. En aquest cas, a qui li correspon la 
competència  és  la  mateixa  conselleria;  i  estem  demanant-li  a  conselleria  que 
rectifique o que faça la segona part que no es va fer, i per tant estem demanant i 
exigint. Altra cosa és que a banda de la moció s’haja de fer alguna cosa més, i que 
algú s’haja de preocupar d’anar a València, tocar les portes que calga, i parlar amb 
qui siga perquè això es porte a cap, o amb la major celeritat possible; però que s’ha 
de reivindicar, evidentment que s’ha de reivindicar; a través d’una moció o del que 
calga; faltaria més que callàrem. Jo crec que no. Evidentment que a Oliva hi ha 
moltes empastrades fetes; això sí que és veritat, Sr. Peiró, moltíssimes; i ja vénen de 
fa temps; i no sempre la culpa la tenen les institucions forànies, que de vegades 
també, en molts casos, les d’ací. L’Ajuntament d’Oliva té funcionaris molt bons, 
però a la millor caldria revisar-ne altres, que potser no han estat a l’altura que es 
desitjava; i vosté és de la casa i ho sap bé. Per tant, jo crec que s’haurien de revisar 
moltes coses i parlar de moltes coses. I Jo crec que presentar mocions és alguna 
cosa, a més de legal, molt democràtic, i sempre que vaja encaminat a reivindicar o 
intentar adoptar acords que siguen necessaris i que milloren el funcionament diari 
d’aquesta administració, o els serveis destinats o el benestar dels nostres ciutadans, 
és  necessari.  Almenys  així  ho entén  Gent  d’Oliva,  que continuarà  treballant  pel 
poble d’Oliva, presentant les mocions que calga, i sobretot reivindicant; i per la part 
que ens correspon, si s’ha d’anar també fora, a València, a Madrid o on siga, també; 
però no cap dubte que no podem estar callat,  i mirra cap a un altre costat si els 
nostres veïns pateixen les conseqüències a diari, i sobretot en la part que ens ocupa, 
cada vegada que transiten a través de la Via de Ronda. Per tant, benvinguda siga 
aquesta moció, encara que a més de la moció, s’ha d’acompanyar d’alguna cosa més 
de gestió i d’anar a tocar la porta i parlar amb qui calga. No només s’ha de presentar 
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la revindicació a través del paper, que el paper és molt sofrit, si no que també s’ha 
d’exigir, i demanar a qui corresponga i en persona.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo agraesc al meu company de corporació que subscriga les 
meues paraules i que les diga literalment. Efectivament, jo el que demane és que les 
mocions que s’han passat a aquest Ple, es complesquen. Totes. Les que depenen de 
la Generalitat perquè depenen de la Generalitat i hem de fer pressió, per suposat, Sr. 
Salazar, això ja ho he dit jo i no cal que ho repetesca vosté cada vegada. El que dic 
és que el que s’ha de fer és les mocions nostres, les locals, que les portem ací als  
plenari i no van endavant. Cap. Tenim un exemple molt clar. Volem que parlem de 
quina? De quin volen parlar, de la que vulguen vostés. D’Aigua Blanca, quantes 
mocions  s’han pactat  ací,  amb tota  la  bona voluntat,  i  amb bon esperit,  però si 
després no les tirem endavant nosaltres,  ni tan sols controlem si estan dins d’un 
calaix a la conselleria, estem perdent el temps; quina classe de gestió és aqueixa? 
Aqueixa és la forma de gestionar que ha hagut durant un temps; però jo crec que ja 
s’han de canviar les coses, fer la política d’una altra forma, estar damunt dels temes 
dia a dia, setmana a setmana, mes a mes. I a la fi no només dir-ho sinó obtindre 
resultats. És que jo he anat a València; ja, però això no em preocupa, em preocupa 
els  resultats.  Per tant  mocions  sí,  que siguen valorades,  i  sobretot  controlades,  i 
almenys que sapiguem en quin estat estan; i les locals, apliquem-les. Jo no estic en 
contra de les mocions. Sí que he de dir, i contestant un poc el que deia la portaveu 
del  Grup  Popular,  la  Sra.  Mª  Consuelo  Escrivá,  que  jo  conec  perfectament 
l’expedient  del trinquet;  se me van posar els  pèls de punta.  Van haver errors de 
càlcul del projecte, i modificacions, firmades per ella mateix, en el trinquet, i no ha 
passat res; i ningú ha demanat responsabilitats. Amb diners del poble; perquè diuen, 
que els diners vénen del Pla Zapatero i de diputació; però de qui són els diners de 
Zapatero o de la diputació? Són del nostre poble, no? O és que ells tenen els diners i 
després els hem de donar les gràcies per portar-nos-els? No. Jo crec que ja està bé 
d’enganyar a la gent, ja està bé d’aqueixa forma de fer política de dir, ara vosté ha 
de fer  feina.  Jo l’he feta.  L’edifici  està;  durant  tres  anys  no s’ha  mogut.  Quina 
casualitat. Però el que sí que vull tindre clar és que el que ha passat en els últims 
anys amb el projecte aqueix era per plorar; i si el poble algun dia veu l’expedient 
com el vaig vore jo, se li posaria la pell de gallina; i estava d’alcaldessa la Sra. 
Chelo, el Sr. Salvador. Vull dir, han passat per ahí els regidors més insignes i no 
passa res; no se li ha demanat responsabilitats a ningú. Quasi dos milions d’euros 
ens costarà el trinquet, però ara s’acabarà.”

 Sra.  alcaldessa  accidental: “Exercint  com  a  portaveu,  començaré  per  darrere 
només dient una cosa, si es detecten errors, Sr. Peiró, i si vosté diu que s’escama 
pels errors de càlcul i les responsabilitats, jo de vosté no ho pensaria. Demane les 
responsabilitats,  vaja  on haja  d’anar.  Si  vosté  vol  liderar  alguna cosa de boca  i 
parlant, lidere-ho amb fets. Perquè aleshores, on corresponga serà l’ens que haja de 
dirimir si ha hagut responsabilitats, siguen del funcionariat, siguen dels polítics o de 
qui  siga.  Vosté,  faça-ho;  si  té  tota  la  llibertat  com  a  polític  lliure  que  és;  en 
democràcia pot demanar responsabilitats a qui vulga; no passe la pilota a l’alcalde 
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d’ara, al d’abans o l’anterior. No. Si vosté llança que hi ha irregularitats, erros de 
càlcul, assumibles a treballadors, a funcionaris i a polítics, demane la responsabilitat 
on haja de fer-ho.”

 Sr. Peiró Sanchis: “No ho dic jo, està en informes. Està en els informes dels tècnics 
municipals.”

 Sra. alcaldessa accidental: “No. Sr. Peiró. Perfecte, Sr. Peiró.”

 Sr. Peiró Sanchis: “I he demanat responsabilitat,  clar  que l’he demanada. És el 
primer que he fet.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Sr. Peiró, estic en el meu torn. Jo l’única cosa que li 
dic, jo no he vist l’expedient; vosté l’ha vist i vosté ho sap. Si vosté ho sap, jo en cap 
moment he dit que es diguen mentides; ni se m’ocorre. Però si detecta que hi ha 
errors, i ací ve a llançar que els hem comés els qui estem ací, o alguns dels qui estem 
ací,  faça el  que haja  de fer,  que és  demanar  responsabilitats.  Parlar,  tots  sabem 
parlar. S’ha de fer. Respecte a les mocions, de vegades hi ha mocions que es poden 
complir, si es demanen coses coherents; però si es demana per demanar, no es pot 
complir perquè de vegades tropessem que ací venim a prometre la lluna, però la 
lluna no es pot complir, legalment no es pot complir; aleshores també s’ha de tindre 
un poc de coherència per saber què és el que votem ací. M’ha agradat això que en 
Via de Ronda anem tots junts, que estem parlant de la Via de Ronda; jo sí que li  
agrairia a la portaveu del Partit Popular, a la Sra. Escrivá, que ja que anem tots junts, 
com anem en el tema del traçat de la carretera, que puguérem demanar una reunió 
conjunta i puguérem anar tots allí, aprofitant-nos-en de vosté, perquè de vegades cal 
aprofitar de les persones i del treball de certes persones que poden obrir-nos el camí; 
jo crec que si anem tots junts a demanar,  possiblement tindrem més possibilitats 
d’aconseguir alguna cosa per a la nostra ciutat. Jo crec que allò prioritari és això, 
treballar i aconseguir coses per a la nostra ciutat. Per tant jo li agarre la mà en aqueix 
aspecte, i aquesta setmana, si vol, demanem una reunió amb tots els portaveus, i qui 
vulga, i anem a demanar a la conselleria el que és bo per al nostre poble.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Dir que les coses estan com estant, estan en Via de Ronda, i 
en moltes altres qüestions,  i  ningú d’ací les volem. La Via de Ronda està sense 
finalitzar; jo he demanat en una entrevista que se’m mostrara l’expedient, i és clar 
que de forma dolenta, l’única cosa que serveix és la perseverança, la insistència. Jo 
estic d’acord de fer-ho, de la forma que siga, davant qui siga; davant la diputació, 
davant la conselleria, i a qui corresponga, perquè per damunt de tot, allò principal 
per a aquesta corporació han de ser els nostres interessos, el nostre poble, que és el  
que ens importa, i s’ha d’anar a defensar-los davant qui siga. A mi no m’importa, i 
siga del color que siga. M’agradaria dir que pel que acaba de dir la Sra. Ana Morell 
d’utilitzar-me,  jo  mai  he  deixat  de  donar  la  mà  perquè  se  m’utilitzara  i  poder 
acompanyar-los  on  fera  falta;  però  vull  dir  que  jo  he  convidat  a  la  consellera 
d’Infrastructures,  la  Sra.  Isabel  Boning,  que  el  dia  16  vinga  a  la  seu  del  Partit  
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Popular; tenim un acte, un acte que serà molt obert, on parlarem coses del nostre 
poble, i a mi no m’importaria, per a res, que qualsevol, de qualsevol color, vinguera 
allí, perquè anem a parlar de coses nostres, del nostre poble. Per tant, els dic que si 
en lloc d’anar allí, ja que ve ella ací, volen vostés que l’aprofitem, avant que per mi 
no hi ha cap inconvenient, i supose que per part d’ella tampoc; podem arrancar-li 
coses, ja que la tenim ací en el nostre terreny. I vull dir-li, Sr. Peiró, no es pose vosté 
així, tan defensor; i més que defensor, vosté el que fa és llançar la pedra i amagar la 
mà; perquè les mocions, ara ens inculpa a tots de tot el que passa amb els mocions 
que s’han presentat en aquest plenari, i vull recordar-li que vosté ha sigut un gran 
col·laborador que la moció d’Aigua Blanca, de 28 d’abril, es buscara l’esperit; i això 
a mi no m’agrada, i m’agrada recordar-ho, i m’agrada dir-ho; per tant, jo pense que 
hem donat  mostres  de treball,  de  coherència,  i  d’estar  al  que estem i  deixar  de 
llançar les pedres a la teulada de l’altre i assumir cadascú el que li corresponga; ni 
més, ni menys; i si vosté té alguna cosa que pensa que aquesta, ara portaveu i abans 
alcaldessa,  ha incorregut en alguna cosa i té alguna responsabilitat,  no dubte,  en 
absolut,  d’anar  on haja  d’anar.  Jo també aniré,  per  defensar-me,  perquè tinc  les 
coses molt clares.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Per al·lusions, dir-li al Sr. Blai Peiró que en cap moment 
he repetir res del que vosté ha dit.  Per tant, que vosté li semble que els altres li 
copien és el seu problema. D’això podríem parlar llargament. Per tant això és el seu 
concepte i no el meu. Ací cadascú diu el que ha de dir, a la seua forma i amb el seu 
criteri;  però  jo  crec,  almenys  aquest  regidor  que  li  parla,  no  intenta  copiar 
absolutament ningú. Altres vegades a mi sí que m’han copiat, però bé, això va en 
base al criteri de cadascú. Una cosa sí que coincidesc amb vosté, que dos milions 
d’euros en un trinquet és una grandíssima barbaritat.”

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

PRIMER.- Aprovar  la  moció  transcrita  anteriorment,  i  en  conseqüència  elevar  les 
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

SEGON.- Incorporar  els  informes  dels  Serveis  Tècnics  Municipals  i  del  Cap de la 
Policia Municipal.

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

NOVÉ.-  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DEL NÚM. 3991/14 AL 4154/14, I DE L’1/15 
AL 246/15.

La  Sra.  secretària  dóna  compte  dels  Decrets  de  l’Alcaldia,  des  del  Decret  núm. 
3.991/14, de 17 de desembre de 2014, fins el Decret núm. 4.154/14, de 14 de gener de 
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2015; i del Decret núm. 1/15, de 2 de gener de 2015, al Decret núm. 246/15, de 27 de 
gener de 2015.

PRECS I PREGUNTES.

En aquest apartat  de l’ordre del dia  es produeixen les manifestacions que tot  seguit 
s’indiquen:

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “En  primer  lloc,  he  tingut  coneixement  del  Decret 
d’Alcaldia, el que fa referència a la prolongació del contracte referit a l’empresa que 
es dedica a redactar el projecte de modificació d’Aigua Blanca IV, tres mesos mes, i 
ens n’anem al 29 d’abril. La veritat és que em sembla lamentable que a la fi sembla 
que en aquesta legislatura tampoc ni tan sols s’acabarà licitant les obres. Açò, si no 
és per una cosa és per altra, i la veritat és que l’acabament d’aquestes obres, i el 
calvari del veïns que ho pateixen, dels propietaris, s’allarga en el temps; si no és per 
una cosa és per una altra; ara resulta que Iberdrola no sé què, no sé quantes; açò ja 
és el conte que no s’acaba mai. Lamente moltíssim que, pel motiu que siga ara, es 
torne a allargar tres mesos més, després dels tres mesos no sé si vindrà alguna cosa 
més; espere que no. Espere que els qui tinguen la responsabilitat, perquè al pas que 
anem, aquesta legislatura això ja no s’acaba, ni tan sols es liciten les obres. Tan de 
bo m’equivoque. Qui tinga la responsabilitat de tirar endavant els temes urbanístics 
d’aquest poble que almenys tinga més celeritat i que porte les coses allà on s’hagen 
de  portar.  I  seriosament,  que  es  pose  entre  les  selles  i  de  veritat  l’acabament 
d’aquestes obres. Crec que està allargant-se massa, més del que cal, i pense que a 
aquesta altura, la pròrroga de tres mesos és penosa i lamentable. Això per un costat. 
Volia preguntar també com està la situació de la modificació de l’ordenança dels 
guals, com vam parlar, si això està paralitzat, si s’està fent alguna cosa; perquè fa la 
sensació que no se’ns diu res i no sabem si està paralitzat o no, si s’està treballant en 
la modificació o no. Pensem que és un tema que s’ha d’abordar, perquè si parlem de 
les mocions aprovades i acordades, és un tema que es va acordar, i això no obstant, 
en aquest moment no sabem en quina situació està; no se’ns ha informat al respecte. 
Volem saber en quina situació està i què és el que es fa al respecte per portar a cap 
aqueixa  modificació,  que  s’està  allargant  també  molt  més  del  que  és  necessari. 
Bàsicament aquestes dues preguntes.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Tres  precs.  Un  recolzar  en  aquest  cas,  amb  tota  la  bona 
voluntat, el prec del meu company de Gent d’Oliva, sobre la molèstia que ens causa 
el tema d’Aigua Blanca IV; pensem que és més del mateix; per tant això sí que vull 
dir que li ho copie, i a més ben copiat. L’altre prec és què està passant a Rabdells, 
que com sabem han començat les obres de la caseta dels Pescadors, però el tema del 
riu i el tema dels adossats famosos que haurien d’estar rodant les parcel·les, sembla 
que no hem avançat massa; està tot igual, almenys jo que he anat aquesta setmana 
no he vist en quina situació, la cosa haja canviat, pel que fa al rodat d’on estan els 
adossats  i  la  dona dels  gossos,  i  el  tema de tot  el  tractament  del  que és  el  riu, 
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continua igual. I per últim, dir que tinc preocupació, almenys la meua delegació, la 
que porta Yolanda Pastor, de Consum, i la que porte jo, dels Polígons, en el tema 
què està passant en Intervenció que durant aquest mes no s’han pagat les factures de 
ningú? Això sí que és un problema. Estan els diners, els proveïdors han fet la feina; 
jo he encomanat la feina, nosaltres hem donat la cara, els regidors, i  per què no 
s’agilita el pagament, cm cal, a les persones que ho necessiten, que són empreses 
d’Oliva?  Aqueix  és  un  tema  importantíssim  que  hauria  d’estar  resolt;  no  sé  si 
l’haurà resolt hui;  però ahir  no estava resolt.  I  per últim,  demanar  un altre prec, 
espere que el Partit Popular no se’n vaja aquesta setmana, o el mes que ve, i ens 
inauguren el  Centro  Olivense,  o  l’edifici  de  la  Policia.  Espere  que tindran  prou 
coherència,  i  prou  funcionament,  perquè  aqueixes  coses  esperen  que  es  faça  el 
reglament de protocol, perquè no ens donen la sorpresa que s’inaugura l’edifici de la 
Policia, de forma ràpida, ara que arriben eleccions. Crec que s’ha de ser seriosos. Ho 
dic amb tota la ironia del món. S’ha de ser seriós, i acabar els projectes i després 
inaugurar-los; altres coses és enganyar el personal.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo em sume al que ha dit el meu company Pepe Salazar, i també 
ara Blai  Peiró,  referent a l’allargament  del termini  d’elaboració del modificat  de 
projecte d’Aigua Blanca IV; i a més, voldria afegir un prec en relació a això; seguint 
en el mateix, hui mateix m’han traslladat alguns propietaris el seu malestar, la seua 
indignació, i crec que amb tota la raó del món; i jo intente d’alguna forma donar 
trasllat en aquest fòrum d’això que ells m’han traslladat. S’allarga per un termini de 
tres mesos l’elaboració del projecte modificat. Durant l’any 2013, quan es va fer 
l’informe de l’estat  actual  de les obres  d’Aigua Blanca IV, en finalitzar,  alguns 
propietaris em van recriminar, entre cometes, que no des del principi se’ls haguera 
informat d’allò que s’estava fent; crec que això que ells em van traslladar tenien raó, 
ja els ho vaig dir en el seu moment, i ho torne a dir ací; ho he dit en moltes ocasions; 
i perquè no es torne a repetir el mateix error, crec que ara tenim un temps excel·lent 
per davant perquè aquelles conclusions a què vaja arribant l’empresa TES, que és 
l’empresa encarregada del projecte modificat, sobretot d’obra civil entenc, encara 
que també algunes qüestions d’instal·lacions, que se’ls done ja trasllat als propietaris 
de tots aqueixos treballs, i que no ens esperem fins el 29 d’abril per donar aqueixa 
informació.  I torne a repetir  que és esmenar  un error que jo vaig cometre en el 
passat; doncs que no es torne a repetir això. I a més, crec que hi ha suficients temes 
d’Aigua  Blanca  sobre  la  mesa  com  per  convocar  una  reunió  i  informar  els 
propietaris de totes aqueixes qüestions. De les mocions que s’han aprovat ací, i de 
les gestions que es porten a terme en relació a les mocions, de com van els treballs, i  
per què ho eleve en forma de prec? Perquè com recorde, la selecció de les empreses 
que van ser convidades per a la redacció d’aqueixos projectes, el criteri per convidar 
unes  o  no,  i  en  definitiva  l’adjudicació  d’aqueixos  treballs  va  ser  elaborat 
directament per l’Alcaldia; per tant eleve el prec a l’Alcaldia perquè siga l’Alcaldia 
qui informe a la corporació, però sobretot als propietaris; i no ho dic per una qüestió 
meua com a regidor delegat,  sinó, sobretot,  pensant en els  propietaris,  que estan 
patint-ho de primera mà, i també pensant en la resta de la corporació, que tindrà dret 
a estar informat de totes aquestes qüestions, des d’un primer moment.”

Pàgina: -28-



AJUNTAMENT D’OLIVA

 Sr. Escrivá Tormo: “Jo voldria esclarir o que ens esclarien per què la pàgina web 
de  l’ajuntament  no  funciona.  Li  ho  pregunte  a  vosté,  Sra.  Ibiza,  que  és  qui  va 
contractar  per  posar  en  funcionament  a  Ricard,  el  secretari  general  de  Bloc-
Compromís  de  Torrent.  En  algun  moment  va  dir  que  respecte  del  Taller  de 
Centelles, que el funcionari i el periodista, no ho havien penjat en la pàgina web. I li  
pregunte, per què ha cridat als serveis informàtics de la diputació, i altres tècnics li 
han dit que per solventar el problema cal que ens gastem 18.000 euros. Els que la 
van fer no responen? Una altra, Sr. Blai Peiró; jo personalment, com a regidor del 
Partit Popular; jo, no vull mesclar els meus companys, estic fart d’escoltar que vosté 
és jo, jo, jo, i jo. Sembla que siga el salvador del poble. Vosté va trobar l’expedient 
com el vaig trobar jo. No vaig destinar cap moment a tirar enrere i dir vosté ha 
tingut la responsabilitat, ha sigut això o allò, no; ho vam tirar endavant per solventar 
les coses; sí, ho vam tirar endavant, fins que vosté aqueix dia va ajuntar la maneta 
per poder tirar-ho tot amunt. Deixem-nos de plaques, que nosaltres no hem obert la 
boca per a res en la placa del trinquet; per a res. Una cosa vull dir; no venga la moto 
al Club de Pilota d’Oliva, per favor; no la venga; diga les coses com han sorgit; i 
també, quan es diu que es podrà finalitzar el trinquet, serà gràcies que la diputació, 
està governada també pel Partit Popular, i és qui destinarà 250.000 euros perquè es 
puga obrir, es puguen desenvolupar les activitats, que els xiquets puguen practicar 
pilota, que s’inicien i que tiren endavant. Ningú s’ha centrat que si feien falta els 
vestidors, que si les grades no complien la normativa de verticalitat, ací ningú ha dit 
res, i vosté es centra a llevar una placa? Sí; vosté s’ha centrat a llevar una placa. La 
feina no; la feina és la que ha de fer vosté, i que la piscina climatitzada complesca la 
normativa,  i  estiga  l’aigua  calenta,  i  que els  xiquets  no hagen de  suspendre  les 
activitats escolars per una excusa que diuen que els vestidor no està en condicions; 
on s’ha vist això? Això li ho pot dir a un xiquet, però els pares no s’ho creuen. 
Perquè vosté sap que teníem bon tècnic de manteniment contractat per l’empresa; 
una persona d’aquest poble, una persona que cotitza com tots en aquest poble i paga 
tots  els  seus tributs.  I  en lloc de traure-li  la cara va deixar  que es restringira  el 
contracte.”

 Sr. Sánchez Gámez: “En primer lloc m’agradaria saber per què han tingut tancat 
els museus d’Oliva quasi quinze dies; perquè si per exemple el departament d’Obres 
i Serveis haguera fet el mateix que el departament de Museus, qui hauria fet els 
concerts de Nadal, calderes, benedicció, etc.? Una altra, jo no sóc llumener, ni sóc 
matemàtic, però m’agradaria saber com s’ha fet el càlcul de les bombetes dels fanals 
de la mar; perquè és una regla de tres molt senzilla, si els fanals del poble, 3.5 m o 4 
m d’altura, les bombetes són de 70 vats, de 9m i 10 m d’altura, ics, la ics són 40  
vats. És cert que el Sr. Santacatalina m’ha dit que hi ha una manca de lluminositat 
en diversos sectors i que vol esmenar-ho; però les bombetes es van posar el dia 12 
de gener les vaig vore jo posant-les al Sector 5, a dia de hui no s’ha fet res. També 
s’ha canviat la il·luminació de Canyades 7 i 8, totes plenes d’obstacles pel carrer, i  
s’ha tingut pressa a canviar les bombetes, però no s’ha tingut pressa a canviar la 
urbanització; aleshores, jo vull dir si abans estava perillós, ara més difícil encara; 
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m’agradaria que em donaren ací en el plenari el compromís del regidor d’Urbanisme 
i el d’Obres i Serveis, o el que calga, que els obstacles, ja que han reduït al 50% la 
llum, posar senyals lluminoses homologades perquè no puga ocórrer cap accident, 
almenys en les torres d’alta tensió i els obstacles que hi ha al mig de la via. Una altra 
pregunta seria què passa al pont de sant Pere; ja fa temps que es queixen els veïns de 
la zona, sobretot hi ha un xic que transita tots els dies amb una cadira de rodes 
mecànica,  i  està  totalment  impracticable,  intransitable,  fins  i  tot  per  anar  a  peu; 
aquest problema no costa diners, són dues pasterades i soluciona un problema greu. 
També m’agradaria saber com està el problema del carrer de santa Rosa, núm. 26, 
que vaig a dir-ho jo; mal, aturat, i burlant-se de la gent; perquè açò és de riure el que 
passa ahí;  és així com treballen vostés? Després de dos anys,  quina solució han 
donat? No s’ha mogut ni un dit al respecte. S’ha pintat la façana; “aunque la mona 
se  vista  de  seda,  mona  se  queda”;  l’han  pintada,  s’ha  quedat  pintada,  però  el 
problema està igual. Una altra pregunta és en quina partida, de quina subvenció, o 
com s’ha pagat, o per quina comissió ha passat l’adequació de l’asfalt de les vies en 
vàries zones del poble; ací tinc les dotze convocatòries de la Comissió d’Urbanisme, 
i no ha passat per cap comissió; ni per part del president de la comissió, ni per part 
del regidor d’Urbanisme, ni per part de ningú; ací ningú sap res. En el Consell Local 
Agrari d’11 de setembre es va dir que s’havien d’asfaltar uns camins rurals, s’ha 
asfaltat alguna cosa però encara queda el camí vell de Dénia, el paral·lel a l’AP7 des 
del camí vell de Pego a la carretera de Pego, i quatre mesos i poc més després, en 
l’altre Consell Local Agrari, encara estem que s’han d’asfaltar; supose que estaran 
fent els tràmits; no ho sé, perquè com no s’ha passat per cap comissió i només s’ha 
passat per Consell Local Agrari, que és un òrgan consultiu, i els rumors que hi ha 
ací és que els diners de subvencions de diputació per a arreglar les coses del terme 
estan  gastant-los  en  el  poble;  jo  no  he  pogut  contestar  perquè  com no tinc  cap 
informació de cap comissió, no puc parlar. Al voltant del col·legi de les carmelites 
estan tots els passos de vianants per pintar, des de la carretera fins el passeig, des de 
l’avinguda de Vicente Parra fins el carrer de sant Carles. Ja ho vaig dir en el plenari 
de setembre i encara va posant-se pitjor, més deteriorat, i posant en perill els nostres 
ciutadans. S’esperen a pintar-los un mes abans de les eleccions? Volia fer-li un prec 
al Sr. Blai Peiró, perquè ací cadascú ens lleva el son un problema; quan jo estava de 
regidor d’Obres i Serveix em llevava el son que devia 400.000 euros a l’empresa 
Joaquin  Lerma,  pel  transport  i  tractament,  no  per  la  meua  culpa  sinó perquè el 
govern anterior no havia fet una dotació pressupostària adequada, i després d’això, 
600.000 euros pel servei de recollida de fem, per endarreriments  d’altres anys.  I 
volia dir-li al Sr. Blai Peiró que té dos Regidories, una la d’Esports, i ni tan sols de 
la piscina hem adjudicat els Serveis Esportius; i per l’altra banda, els polígons, que 
continuen el  polígon Jovades,  després de quatre anys,  sense enllumenat públic,  i 
amb una falta de contenidors de fem brutal.”

 Sr.  Morera  Romaguera: “Tinc  un  prec  i  dues  preguntes.  El  prec  és  que  les 
senyalitzacions de la Tourist-info de la platja s’haurien de tapar, o llevar-les, perquè 
porten confusió per a aquells que busquen aquest lloc per a traure informació. I les 
preguntes són, per a quan està previst les obres de demolició de la Tourist-info de la 
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platja? I referent a la nova ubicació de la Tourist-info, ja es va concertar, amb el 
consentiment  dels  establiments  turístics,  el  lloc;  el  temps  està  corrent  en  contra 
nostra; estem a febrer, prompte arriben les falles i Setmana santa, que és entre el 29 
de març i el  6 d’abril;  és temps que ja haurien d’estar aquestes instal·lacions en 
marxa, que a partir d’aleshores comencen a interessar-se els estiuejants i turistes per 
recollir informació de la destinació turística de les nostres platges i per donar suport 
a informació i difusió dels nostres establiments turístics; ens pot dir si ja hi ha data 
per al funcionament de la nova Tourist-info?”

 Sra. Cotaina Verdú: “Jo voldria preguntar a la Sra. Rosa Soria, que vaig quedar 
molt sorpresa el dia 12 de gener, que vaig passar per davant de la Casa de la Festa i 
estaven desmuntant tots els lavabos, de vidre; tirant-los a un camió, portes que valen 
molts diners, es nota que no ho paga un de la seua butxaca i allò del poble poc ens 
dol; ho tiraven dalt d’un camió, que anaven a llançar-ho a l’ecoparc. No em diga que 
no, perquè vaig vore jo les portes reballades d’una forma que jo puc dir que jo els 
vaig dir que el vidre no es transporta així; i anaven a llançar-ho a l’ecoparc; un altre 
va dir que no, que anaven a deixar-ho al magatzem; de la forma que ho tiraven dalt 
d’un camió, un vidre no es pot tornar a usar mai en la vida; aqueixos vidres valen 
molts diners, i les portes també; però ací no dol res, perquè com paga el ciutadà, tot 
fa igual. Ningú va saber esclarir-me què anaven a fer ahí; per què llevaven aqueixos 
vidres. Em pense que el poble es mereix una explicació; un edifici nou, amb uns 
lavabos de luxe, tots de vidres, si dóna resultat o no, qui ho va triar va triar això. Per 
què s’ha llevat? I ara vull fer-li’n una altra a la Sra. presidenta; vosté sap que estava 
demanant els guals a Oliva Nova, Sector 2, i  és il·legal? Això vosté ho sap? És 
il·legal demanar que paguen impostos si una urbanització –no es pose la mà a la 
cara– no està  recepcionada;  aqueixa urbanització,  senyora,  no està  recepcionada, 
això li ho puc assegurar jo. No cal que faça gestos, perquè si vosté està demanant 
que paguen guals, almenys la urbanització ha d’estar recepcionada; i la urbanització 
Sector 2 Oliva Nova, no està recepcionada. Això és el que volia dir.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc vull fer un prec en castellà, perquè  “hay 
vecinos  y  representantes  de  la  asociación  Bellavista,  y  nos  han  trasmitido  el  
malestar que sienten por todo lo que está ocurriendo. Me gustaría trasmitirlo para  
que  tomara  buena  nota  el  Sr.  concejal  de  Urbanismo.  Todos  conocemos  la  
urbanización Bellavista. Este es el momento que el abandono que el ayuntamiento  
está  manifestando  sobre  esta  urbanización,  y  sobre  otras  muchas  pero  ahora  
planteamos  esta  concretamente,  está  llevando  a  que  los  vecinos  de  Bellavista  
tengan serios problemas, ya que las calles no están rotuladas, no tienen nombres;  
la población, según ellos manifiestan, que están viviendo allí se han hecho mayores,  
y la gente joven también necesita cuando haga falta, que suba la ambulancia, suba  
el médico, y es imposible que los localicen en sus viviendas. El otro día se dio un  
caso doloroso, fue requerido el SAMU, y el SAMU no supo llegar a la vivienda, al  
chalet  de los  propietarios.  Por una parte,  ese es  una de las  problemáticas  que  
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tienen,  tienen  otras  muchas,  como que hay parcelas  municipales  que  tienen  un  
abandono  total,  y  las  malas  hierbas  están  comiéndose  el  asfalto;  ellos  
anteriormente,  cuando  podían,  cuando  eran  más  jóvenes,  según  nos  han  
manifestado, limpiaban, y esto hacía que no fuesen corriendo por el asfalto; este es  
el momento que no pueden y que me parece que ya que pagan sus impuestos igual  
que todo el  mundo, el ayuntamiento les debemos de dar respuesta y apoyar sus  
necesidades.  De  todos  es  sabido,  y  si  por  si  acaso  alguien  no  lo  sabe,  esta  
urbanización  sufre  como otras  muchas,  la  falta  de  finalización,  y  ellos  mismos  
tuvieron que ponerse sus farolas, y cómo no, están pagando la luz que les ilumina  
por las noches. Este es un ruego muy importante y muy necesarios, y le pediría  
encarecidamente al Sr. concejal de Urbanismo, Sr. Vicent Canet, que lo recogiese y  
que en breve se manifestase personalmente, se personara allí y tomara una decisión  
y los ayudara; les diese más que nada una solución. Por otra parte decirle que hay  
muchos ciudadanos de Oliva que están recibiendo de este ayuntamiento, remitido  
por usted, por el concejal de Urbanismo, les está requiriendo documentación que  
ya les había solicitado con anterioridad y ya les habían presentado. No sabemos  
qué está haciendo, Sr. Canet, no sabemos si no gestiona, si no controla, o oculta  
información para volverla a pedir. Eso son cosas que se han comprobado y nos  
gustaría que rectificase e hiciese las cosas como toca.” I ja per acabar, el que vull 
fer és donar resposta a la preocupació tan gran, perquè es tranquil·litze el Sr. Blai 
Peiró, i respondre-li a la pregunta que m’ha fet amb aqueixa ironia negra que el 
caracteritza; i dir-li que nosaltres no estem governant, per tant no anem a inaugurar 
ni l’edifici de la Policia, ni el Centro Olivense. També dir-li que quan la conselleria 
o la diputació han vingut ací a inaugurar han sigut molt respectuosos, y han comptat 
sempre amb l’alcalde que ha estat en aqueix moment. I també dir-li que des de la 
conselleria o la diputació tampoc han vingut a llevar cap placa com vosté ha pretés 
al llarg de hui tota la sessió.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Dir que jo de moment ací no he parlat de cap placa encara, però 
tots parlen de la placa; ja ens explicaran per què. Dir-li en primer lloc al Sr. regidor 
Escrivá que entenc la seua situació, ell va estar un any com a regidor d’Esports, i va 
fer el que va poder; jo mai li ho he triat en cara; però està clar que es va fer molt  
poc. No es van fer les permutes que en aquell moment no costaven diners, era un 
tema de gestió i tocar a la porta de la federació espanyola; estaven per fer. Estava 
l’obra, no hi havia projecte i no sabíem què ens havia de costar; tampoc estava fet, i  
això tampoc costava diners, Sr. salvador Escrivá. Tot el que s’ha gestionat, en tot 
moment aquesta Regidoria sempre ha dit que és gràcies a la feina d’alguns tècnics; 
això ho he dit en premsa, en els diaris, i públicament, gràcies a la feina que s’ha fet,  
no de jo, jo, jo. Jo simplement he estibat un poc el carro, perquè si el polític no 
l’estiba, possiblement el carro ni comence a caminar. El tema de l’aigua calenta, dir-
li  que  ell  el  coneix  perfectament;  vam  tindre  uns  informes  de  sanitat,  les 
instal·lacions,  deia  textualment,  estan  obsoletes;  durant  vint  anys  aqueixes 
instal·lacions no s’han renovat, estan obsoletes; les del poliesportiu i les del pavelló. 
Jo  en  cap  moment  he  fet  cap  crítica,  quan a  mi,  com a  responsable  polític  he 
d’assumir que no hi ha aigua calenta, per suposat que ho assumesc; però que les 
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instal·lacions  estan  obsoletes  i  no  generen  aigua  calenta  està  clar  que  ha  hagut 
delegacions, i jo vaig demanar en aquest plenari, que alberga més de 1.000 persones 
al dia, no era possible que no es feren inversions contínuament, any a any. Ara estan 
fent-se i jo ho he agraït a la corporació; han canviat l’aigua calenta del poliesportiu; 
anem a començar amb la del pavelló; durant vint anys no s’ha fet, doncs es fa ara; 
però  sobretot  ell  sap  com  estaven  les  instal·lacions,  perquè  ell  m’ho  ha  dit, 
personalment, i  les coneixia perfectament que estaven obsoletes, com diu sanitat. 
Dir-li també que el tema de la diputació, efectivament, la diputació ens ha donat 
250.000 euros; però jo torne a dir el mateix, hem de canviar aqueixa mentalitat, ja 
està bé, no vénen a donar-nos almoina, ni estan fent-nos cap favor, els diners són 
dels ciutadans i la diputació l’única cosa que fa és repartir-los, però els diners que 
reparteix els els hem donat nosaltres abans, amb els impostos i les taxes, no vénen a 
res més. Sembla ser que a la fi ens donen 250.000 euros; no, són nostres i tenim el  
dret de rebre’ls. Estic d’acord amb el Sr. Andrés, també, que efectivament el tema 
d’FCC, jo el vaig denunciar ací en aquest plenari; jo era el primer que estava en 
desacord amb el fet que hi haguera el forat que es va deixar per un grup municipal  
ací; però no entenc per què vosté em parla de l’enllumenat de polígon industrial 
Jovades, si sap que vosté ha sigut el responsable de l’enllumenat públic, i que hui el 
responsable de l’enllumenat públic és un altre regidor, i que aquest regidor que li 
parla no té cap competència en l’enllumenat públic; en allò que tinc competència em 
moc, i si depenguera de mi i fóra la meua competència estarien posats, però vostè 
sap que no, no sé per què tracta de posar-me sambenets a mi si no em corresponen. 
Dir-li que els jocs esportius estan funcionant correctament, les escoles municipals 
enguany incrementaran els diners per la bona gestió dels tècnics, dels funcionaris i 
de la Regidoria; de consum elèctric que hem pogut reduir; ho posarem en les escoles 
municipals, en totes, les escoles esportives municipals; i els jocs esportius estan tots 
regularitzats.”

 Sra. Ibiza Cots: “Per contestar-li primer de tot al Sr. Salvador Escrivá, dir-li que la 
pàgina web sí que funciona, i funciona diàriament; en el seu moment, al voltant de 
Nadal va tindre un problema en el servidor, que no és el servidor que té contractat 
aquest ajuntament; vosté sabrà, o hauria de saber, que en aqueix moment els nostres 
tècnics, els dos, estaven un de vacances i l’altre de baixa, en el nostre departament 
d’Informàtica  no  hi  havia  personal  per  poder  donar  solucions  a  aqueix  tema. 
Respecte a l’empresa que ha fet açò, li ho torne a dir, ho vaig dir en el seu dia, 
l’empresa que ha fet açò es diu DISEDIT. Ha treballat, i ha fet molts treballs, també per 
a diputació, i sí, Sr. Salvador, jo acudesc a diputació quan tinc problemes i tinc  dubtes, 
perquè la diputació és l’ajuntament dels ajuntaments, per tant més coneixement que 
puga tindre ella al voltant de certs dubtes que tenim a l’hora d’establir la implantació 
de la modernització, crec que no sé; vull dir que la diputació estiga governada pel 
Partit  Popular  no  vil  dir  que  jo  no  puga  anar  allí  a  demanar  informació, 
assessorament, el que siga. Dels diners no sé què és el que ha dit.”
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 Sra. alcaldessa accidental: “Per favor no entren en debats.”

 Sra. Ibiza Cots: “Si no tinc mala memòria,  la pàgina web que hi havia abans a 
l’ajuntament  costava  11.000  euros  anuals  de  manteniment;  només  manteniment. 
Aquesta pàgina es va fer amb 5.000 euros, només fer la programació de la pàgina, 
hem hagut d’emplenar-la nosaltres, directament el departament d’Informàtica, i no 
hi ha contractat  un manteniment amb l’empresa,  perquè en aquell moment no hi 
havia  diners  per  poder  contractar  el  manteniment;  ara  s’està  mirant,  a  vore; 
l’empresa a respost exactament igual, sense pagar-li cap manteniment, aqueixa és la 
curiositat;  ha  respost  exactament  igual,  però  no  li  paguem  cap  manteniment  a 
l’empresa;  no hi ha cap contracte,  ni  hi  ha res.  Estem mirant-ho,  i  també estem 
assessorant-nos en diputació, d’això i moltes altres coses, com estem fent amb el 
tema de la implantació, que si vosté vol, li puc donar més informació. L’empresa ha 
respost sense tindre cap de contracte; aqueixa és una qüestió que potser vosté no 
sabia; perquè ja li dic, no teníem els nostres informàtics, i vaig haver d’acudir a una 
empresa, i a la fi el problema no estava en la pàgina, estava en el nostre servidor,  
que només poden accedir els nostres informàtics. Sols ells. Espere haver-li contestat. 
De  totes  formes,  aquest  tema  és  un  poc  complex;  vosté  no  sé  si  fa  moltes 
transaccions telemàticament;  a mi m’ha passat, de vegades,  fer  una transferència 
bancària  telemàticament  i  en  un moment  determinat,  la  pàgina,  pel  que siga,  es 
penja. Això és el que va passar i ho puc demostrar amb correus que tinc, tant al 
personal de l’ajuntament,  encara que estaven un de baixa i l’altre de vacances,  i 
també  a  l’empresa  per  si  em podia  ajudar,  encara  que  no  tenia  el  contracte  de 
manteniment.  Després,  al  Sr.  Morera,  li  diré  que  del  tema  de  la  Tourist-info, 
simplement ja vam dir en el seu dia que el consell, els empresaris turístics, anaven a 
decidir on anava; i jo crec que en l’últim consell es va quedar clar; ja s’havia quedat 
clar, el que passa és que una associació veïnal i el Sr. Salazar van fer una proposta, i 
jo vaig considerar que donar-los veu en el consell era una cosa de transparència, que 
no hi havia cap problema, es va debatre; evidentment va quedar clar en el mateix 
sector que la volien en el mateix lloc, i això és el que estem fent. Hui mateix hem 
mirat  ja  els  projectes;  supose  que  en  breu  podrem  començar  a  fer-la. 
L’enderrocament està pendent del fet que Iberdrola desconnecte la llum. I com vosté 
sabrà, està buida pràcticament; estem intentant reutilitzar tot el material, s’ha portat 
tot a l’Hort de Palau, antic Hort de Palau on està ara la policia, perquè s’ha de fer 
inventari que hi ha molt de material de conselleria; i els senyals, precisament hui ací 
en el plenari també li he passat els plànols, amb les ubicacions, al Sr. Santacatalina 
perquè  es  lleven  els  senyals.  Estem  en  funcionament  i  espere  en  breu  tindre 
resultats.”

 Sr. Canet Llidó: “En relació a alguns precs i preguntes, el primer que jo tinc anotat 
és sobre Canyades 7 i 8; crec que això ja ho vam parlar en la comissió, i allí hauríem 
pogut abundar sobre el tema, però recull el prec de la senyalització dels obstacles 
per la nit. Respecte de l’expedient d’un immoble concret, santa Rosa, 26, ara donaré 
informació al respecte, però ara formule un prec que aquestes qüestions, el regidor 
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delegats  les  consulten  a  qui  tramita  els  expedients  de  primera  mà,  hi  ha 
aproximadament 500 ordres d’execució anuals, i perfectament sap qualsevol regidor 
qui instrueix aqueixos expedients i quin tècnic pot donar-li raó millor que qualsevol 
regidors  sobre  aqueixes  qüestions;  però  ja  que  s’ha  formulat  ací,  no  tinc  cap 
inconvenient de contestar-la. Santa Rosa, 26, com bé sabran, crec que ho vam parlar 
en alguna comissió, és un immoble que ha estat heretat per diversos propietaris; hi 
ha problemes a l’hora de rebre les notificacions i actuar, i en l’ordre d’execució que 
se li  va demanar  a aqueix  immoble  concret  hi  havia  dos  aspectes,  un era posar 
decent l’aspecte exterior, i l’altre era la neteja del pati. Per part dels propietaris, o 
alguns propietaris es va respondre a un apart del requeriment, però no a la segona; a 
conseqüència d’això, i com que la propietat no va respondre, l’ajuntament ha decidit 
actuar subsidiàriament; aqueixa actuació subsidiària, com que ha de tindre lloc dins 
d’un immoble, s’ha de demanar una ordre judicial, per poder entrar i poder procedir 
a la neteja del pati. Això ja s’ha fet. Ja hi ha una data senyalada per a l’actuació 
subsidiària  i  una sol·licitud  al  jutjat  pertinent  perquè ens autoritze  l’entrada  a  la 
vivenda. Respecte a qüestions de Bellavista, s’ha fet referència a una documentació 
que  francament,  en  aquest  moment  no  sé  quina  és,  si  la  Sra.  Escrivá  té  a  bé 
traslladar-la, li podrem donar contestació. I respecte a les altres dues qüestions que 
s’han plantejat, a mi m’agrada que la Sra. Escrivá confie tant en mi que ho demana a 
mi, però ni la senyalització, ni la neteja de les parcel·les municipals és competència 
d’aquest  regidor  delegat;  això  pel  que  fa  a  Bellavista,  que  com  sabrà  és  una 
urbanització que es va recepcionar fa molt de temps. I en relació a l’asfaltat dels 
vials, també dir que aquest regidor delegat no és qui ha de portar les propostes que 
elabora i executa un altre regidor delegat; i és més, em sume no només a informar en 
la  comissió  informativa  sinó  fins  i  tot  prendre  decisions  al  respecte  d’aquestes 
qüestions  tan  importants  en  comissió  informativa,  que  es  dictaminen  també  em 
sembla bé; però no és aquest regidor delegat qui ha de portar això, perquè no és 
aquest regidor delegat qui asfalta vials, ni qui pren aqueixa determinació.”

 Sra.  Soria  Escrivá: “En  contestació  a  la  pregunta  que  ha  fet  la  Sra.  Virginia 
Cotaina, esclarir-li que és cert que s’han substituït les portes dels lavabos de la Casa 
de la Festa; dos d’ells les portes dels lavabos de minusvàlids estaven trencades, i les 
altres  dues  per  evitar  el  perill  s’han  hagut  de  substituir;  és  per  això  que  s’ha 
substituït  al  complet  les  quatre  portes,  de  fusta,  per  evitar  possibles  accidents. 
Sabem que valen molts diners; les que estaven trencades van passar, com vosté bé 
ha dit, a l’ecoparc, pensàvem que era el lloc on havien d’estar; i les que estan en 
condicions,  però que no s’adaptaven al nou muntatge que s’ha fet  de les portes, 
estan al magatzem municipal. És cert que valen molts diners, sabem que és molt 
costós; volem la seguretat dels ciutadans. I dir-li que aquesta corporació gasta els 
diners en seguretat i no en aniversaris.”

 Sr. González Martínez: “La contestació a una de les preguntes, o dels precs del Sr. 
Sánchez, que tot i que està referida als museus està relacionada amb personal. És 
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cert que els museus han obert amb menys freqüència del que és habitual en aquesta 
última quinzena, perquè, com sabrà, fins el 15 de gener els funcionaris municipals 
tenen dret a agarrar l’acumulació dels dies d’assumptes particulars; per tant es va 
considerar  que en temporada  alta  ni  acumularen,  no feren ús,  o que feren ús  el 
menys  possible  dels  dies  particulars,  perquè  tenim problemes  de  personal,  i  per 
pagar hores extres; procurem evitar-ho; i per tant havien acumulat dies d’assumptes 
particulars i els han hagut de gaudir, abans del 15 de gener, en aqueix període. És un 
dret que tenen, per suposat. És un període de temporada baixa i hem considerat que 
era el millor període per tal que gaudiren d’aqueix dret.”

 Sr. Santacatalina Sanchis: “Dels temes que ha parlat el Sr. Sánchez, del tema de 
l’enllumenat del Sector 5, com li vaig dir vam posar les bombetes, ens van garantir 
que farien la llum adequada, l’hem provada i no fa la llum adequada. Hui havia de 
vindre el tècnic de Philips, però no ha vingut; estem pendents d’una reunió amb el 
tècnic de Philips, que supose que serà la setmana que ve; el més aviat possible se 
solucionarà el problema del Sector 5, el que és l’enllumenat públic, perquè s’han fet 
dues proves, una va ser llevar les òptiques, donava un poc més de llum, però no han 
aconseguit el que volíem; i l’altra va ser substituir per un altre tipus de bombetes 
que tenia tot el led al voltant, fa un poc més de llum, però tampoc és l’adequat. És a 
dir, en aquest moment hi ha tres tipus d’enllumenat en el Sector 5, a vore quin és 
millor i no ens satisfà cap dels tres. Del tema de Bomba dir-li que es van substituir  
per led, però no hi ha menys llum, ara hi ha més llum, perquè abans la mitja nit 
apagava les llums d’un costat i ara, per substituir de led, com s’ha fet en el casc 
antic, no s’apaga en tota la nit; és a dir, tota la nit hi ha llum a un costat i altre. Del  
tema de pla de camins, dir-li que es va donar compte en una comissió; l’ajuntament 
no toca  els  diners  ahí;  és  a  dir,  és  diputació  qui  paga  directament;  ho adjudica 
diputació,  nosaltres  simplement  hem  donat  compte  del  que  els  tècnics  havien 
considerat que s’havia de fer. En aquest moment queda dos camins, efectivament, 
són  rurals  els  dos  que  queden;  l’autorització  haurà  eixit  aquesta  setmana  a 
carreteres;  necessitaven d’un paper  d’autorització;  i  ens  han dit  que  una vegada 
tindrem l’autorització s’asfaltaran de seguida; no hi ha cap problema; és a dir que 
prompte se soluciona això. Del tema de la pintar trànsit, dir-li que aquesta setmana 
s’havia de pintar, però el temps no ens ha deixat. Tot el material està; van pintar el 
polígon crec que la setmana passada, o l’anterior;  està previst,  si no passa res, a 
partir d’ara pintar dos dies a la setmana; tenim la llista del cap de la policia; en breu 
això començarà. Si no passa res, totes les setmanes està previst que pinten dos dies, 
per poder fer tota la volta del poble. Està pintant-se groc; s’ha fet el casc antic, guals 
i cantonades, i s’ha passat a la banda de baix. És a dir que no parem de fer coses.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Per finalitzar, intentaré contestaré totes les qüestions 
que s’han plantejat a l’Alcaldia. El Sr. Salazar plantejava la pròrroga que s’ha firmat 
la setmana passada en el tema de la redacció del projecte per finalitzar les obres 
d’Aigua Blanca IV; la vaig firmar jo, com a alcaldessa accidental en aquell moment, 
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la  pròrroga,  perquè  així  ho  demanava  la  mateixa  empresa,  i  així  ho  ratificava 
l’informe urbanístic que havia fet l’arquitecte municipal. A mi personalment em dol 
moltíssim que tornem altra vegada allargar aquesta angoixa. Per això he tingut molta 
cura abans de firmar res, que realment  el  que demana i  sol·licita  l’empresa siga 
correcte. El problema que tenim és amb Iberdrola. Abans ja s’ha dit, el problema de 
no fer la demolició, l’enderrocament, de l’oficina de Turisme és amb Iberdrola; al 
cap i a la fi, amb Iberdrola hem topat. És un dels grans problemes, Iberdrola. Vaig 
decidir,  i  crec que era el correcte,  informar els representants d’Aigua Blanca IV, 
adjuntar l’informe, perquè jo crec que al cap i a la fi la decisió l’exposen els tècnics 
municipals,  en  aquest  cas  el  tècnic  d’Urbanisme,  i  això  sí,  hi  ha  una  part  dels 
documents  que  són  tots  els  correus  electrònics,  totes  les  gestions  que  ha  fet 
l’empresa TES, SL, amb Iberdrola per intentar aconseguir el document escaient per 
poder tirar endavant la redacció del projecte de finalització de les obres d’Aigua 
Blanca IV. Tot està en poder de l’ajuntament, qualsevol regidor ho pot consultar; 
hui mateix, en la Junta de Portaveus, els qui sí han vingut a la Junta de Portaveus, 
se’ls ha donat la informació, se’ls ha donat una còpia, perquè jo crec que no és una 
qüestió de voluntat que avancem o endarrerim les coses perquè nosaltres els polítics 
així ho volem. Respecte a l’ordenança de guals, em comentava el Sr. Salazar si s’ha 
elaborat, si s’ha informat, què està fent-se. Ho vaig dir ja en el plenari anterior, que 
una  de  les  coses  que  sempre  s’havia  manifestat  és  que  hi  havia,  jo  no  les  he 
detectades, incongruències entre l’ordenança fiscal i l’ordenança no fiscal. Ja havia 
dit  que m’esperaria  que l’ordenança no fiscal estiguera redactada,  per adaptar  la 
nostra  ordenança  fiscal,  i  incorporar  el  que  el  plenari  havia  demanat  que 
s’incorporara. Arribats a aquest punt, jo encara no tinc cap esborrany de l’ordenança 
no  fiscal,  però  jo  em compromet  que  al  llarg  d’aquest  mes,  o  el  mes  que  ve, 
presentar un esborrany, perquè no puc esperar-me molt més a tindre l’ordenança no 
fiscal. Per tant, jo al llarg d’aquest mes o el mes que ve, passaré un esborrany de la  
modificació de l’ordenança; perquè ja avance que vaig a modificar també l’estudi 
econòmic.  Respecte  a  Intervenció,  i  quin  problema  ha  hagut  en  Intervenció;  el 
mateix dissabte vam coincidir en un sopar i li explicava al Sr. Peiró quins eren tots 
els problemes que havíem tingut a Intervenció.  M’agrada la consideració que ha 
tingut,  exigint-me  si  jo  li  havia  explicat  exactament  què  estava  passant  en 
Intervenció. En Intervenció es va decidir modificar el sistema de comptabilitat, el 
programa informàtic; fins ara treballaven amb TAO, amb una versió de fa trenta 
anys, o de vint; i decidiren modificar i canviar al programa AITOS, perquè és un 
programa molt més específic en comptabilitat, perquè el programa anterior no estava 
facilitant  la  tasca  en  Intervenció,  i  de  vegades  ocorria  que  es  llançaven  llistats 
diferents en funció del dia i del moment que es llançava el llistat de la relació de 
factures.  Això  no  era  normal  que  passara,  i  van  optar  per  canviar  el  sistema 
informàtic. Quan canviem d’un programa a un altre es molt costós, i sobretot estem 
canviant d’exercici,  acabem 2014, s’ha de tallar i tancar el pressupost i iniciar el 
pressupost de 2015; i s’ha de fer una série de migracions de dades, perquè a la fi 
hem d’aconseguir que un programa i l’altre es comuniquen. Això és molt complicat; 
porta molta feina, són programes diferents. Les persones i els treballadors no estan 
acostumats  a  treballar  amb  el  programa  nou,  i  això  porta  una  série  de 
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problemàtiques,  que s’han intentat  solventar amb la major agilitat  possible.  Vaig 
comentar  també  que  com  s’allargava  en  el  temps  vaig  donar  instruccions  al 
Departament  d’Intervenció  que  es  pagaren  totes  les  factures  de  l’exercici  2014, 
perquè  hi  havia  consignació,  hi  havia  diners,  i  estava  el  decret  i  tota  la 
documentació, les transferències preparades, la setmana passada. El problema és que 
això  generava  una  objecció  de  legalitat  de  900.000  euros.  I  jo  com a  regidora 
d’Hisenda, vaig demanar que feren l’objecció, i vaig al·legar que no consentiria que 
si els funcionaris i els polítics cobraven les nòmines de gener, no consentiria que els 
proveïdors de fora no cobraren. Em van fer l’objecció de legalitat, l’alcalde va alçar 
l’objecció  de  legalitat,  perquè  l’únic  problema  que  teníem per  pagar  és  que  no 
apareix comptabilitzat en el programa. Els diners estan, tot queda registrat perquè es 
paga  per  transferència.  L’únic  problema  era  que  no  apareixia  en  la  nova 
comptabilitat. Això es resoldrà en una o dues setmanes. Per tant hi ha una objecció, 
s’ha  alçat  l’objecció  per  la  voluntat  d’aquesta  regidora  i  de  l’alcalde;  i  tots  els 
proveïdors des d’ahir  tenen les transferències en les seues entitats  bancàries.  Per 
tant, li agraesc la consideració que ha tingut després d’haver-ho explicat dissabte. Sí, 
Sr. Canet, hi ha molts punts d’Aigua Blanca per contestar, per tractar, per informar; 
el Sr. alcalde, per qüestions de salut no està ací i no pot contestar, haurà de ser en la 
pròxima sessió plenària;  ja li dic que ha sigut cosa de força major, perquè si no 
l’alcalde en aquest moment hauria contestat totes i cadascuna de les qüestions que se 
li havien plantejat. Sobre el fet de si és il·legal que paguen el Sector 2, Oliva Nova, 
guals, que paguen impostos. Aqueixa teoria me l’explicarà en un altre moment, Sra. 
Virginia Cotaina, des de quan un immoble en donar-se d’alta en el cadastre no està 
obligat a pagar impostos, perquè no estiga recepcionada; i taxes. De totes formes, si 
té qualsevol dubte de legalitat, li pot consultar a la Sra. tresorera, que al cap i a la fi 
és qui porta totes aquestes tasques d’inspecció; però ja li dic que aqueixa teoria no 
crec que siga molt vàlida. Jo crec que no queda cap pregunta més per contestar. Si 
em deixe cap qüestió en el pròxim plenari es contestarà; però sí que m’agradaria 
donar  contestació  a  una  de les  qüestions  pendents  que  va quedar  pendent  en  el 
plenari de 22 de desembre. Sí que li he contestat, Sra. Cotaina; vosté m’explicarà, en 
un altre moment, quina és aqueixa teoria, de si no està recepcionada. Una pregunta 
del Sr. Salazar sobre la moció que van proposar Bloc-Compromís i Gent d’Oliva, 
sobre la  contribució  d’Aigua Blanca  IV,  i  en quina situació  està  l’acord que va 
prendre aquest plenari. Referent a la moció respecte a la revisió de la ponència de 
valors  cadastrals  sobre  els  immobles  i  parcel·les  d’Aigua  Blanca  IV,  des  de  la 
Delegació Hisenda s’ha estudiat  quin podia ser el  procediment  per demanar  una 
revisió  de  la  ponència  de  valors  de  l’any  2007,  ja  que  recorde  que  l’IBI  va 
directament vinculat als valors cadastrals que fixa la gerència cadastral, òrgan que 
depén del Ministeri d’Hisenda, i sobre el qual l’ajuntament no té cap competència. 
Vull recordar que aquesta mateixa petició ja es va realitzar el 22 de juny de 2009, on 
l’ajuntament ja demanava aquesta revisió de valors, cosa que mai va ser acceptada 
per la gerència cadastral, que torne a repetir és l’òrgan competent a fixar i modificar 
els  valors  cadastrals,  i  per  tant  la  base  de  càlcul  de  l’IBI.  Actualment  ja  s’ha 
traslladat el certificat de l’acord plenari per reiterar la petició, que ja es va fer en 
l’any 2009, que ja va fer l’Ajuntament d’Oliva, donant compliment a l’acord plenari 
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de  27  de  novembre  de  2014.  Ja  s’ha  traslladat  l’ofici,  hui  mateix  ha  eixit  de 
l’Ajuntament d’Oliva. D’ací uns dies, unes setmanes, preguntarem com està, si l’han 
rebut, i si al cap i a la fi ens contestaran. Però aqueixa part de l’acord que va prendre 
aquest plenari ja s’ha donat per complida.”

I no havent més assumptes a tractar, la senyora presidenta accidental 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 de 
la senyora presidenta.

  Vist i plau
La presidenta
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