
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 01/2016

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  I  URGENT  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 12 DE GENER DE 2016.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES
HORA D’ACABAMENT: 14.55 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Srs. REGIDORS:
VICENTE PARRA SALORT
VICENTE MORERA ROMAGUERA
SALVADOR LLOPIS IBIZA
HILARIO ROBLES SERRANO
ROSA POUS MARÍ

IMMA IBIZA COTS
ROSANNA MIÑANA MORELL
ENRIC ESCRIVÁ COTS

CARLOS MENGUAL MANZANARES
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
GABRIEL OLTRA MESTRE
MIREIA F. MORERA ALEMANY

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

A la ciutat d’Oliva, sent el dia, hora i al 

lloc  indicat  a  l’encapçalament,  es 

reuneixen sota la presidència que també 

consta,  els  membres  de  la  corporació 

expressats  al  marge,  a  l’objecte  de 

realitzar  la  sessió  del  Ple  de 

l’Ajuntament,  amb  el  caràcter  i 

convocatòria  que  també  consten;  actua 

com  a  fedatari  públic  la  secretària 

general de l’ajuntament.

Han excusat l’absència els regidors Sra. 

Tomás Doménech, Sr. Canet Llidó, i Sr. 

Forrat Estévez.

El  Ple  es  constitueix  vàlidament,  per 

complir el terç legal dels seus membres, 

i assisteix el president i la secretària.

La Presidència declara oberta la sessió, 

que  es  desenvolupa  d’acord  amb  el 

següent Ordre del Dia: 
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PRIMER. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  membres  presents,  acorda  ratificar  la 
convocatòria  de  la  sessió  extraordinària  i  urgent,  i  en  conseqüència  continua  el 
desenvolupament de l’ordre del dia. 

SEGON.-  SOL·LICITUD  D’AJUDES  DESTINADES  A  ESTRATÈGIES  DE 
DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAT, COFINANÇADES 
PER  MITJÀ  DEL  PROGRAMA  OPERATIU  FEDER  DE  CREIXEMENT 
SOSTENIBLE 2014-2020, CONVOCADES POR L’ORDRE HAP/2427/2015, DEL 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, DE DATA 13 
DE NOVEMBRE DE 2015.

Es dóna compte de la proposta presentada pel sr. alcalde, amb data 11 de gener de 2016, 
que textualmente diu:

“PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ 
SOSTENIBLE I INTEGRAT OLIVA 2014-2020

Vista  l’Ordre  de  13  de  novembre  publicada  pel  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions 
Públiques en el BOE de data 17 de novembre de 2015 (HAP/2427/2015), per la qual s’aproven 
les bases i la convocatòria per a la selecció d’estratègies de desenvolupament urbà sostenible i  
integrat  que  seran  cofinançades  per  mitjà  del  programa  operatiu  FEDER  de  creixement 
sostenible 2014-2020

Vist el document d'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI) elaborat 
per l'equip redactor conformat per diversos tècnics municipals i tècnics externs de reconeguda 
solvència que han col·laborat amb l'Ajuntament de manera desinteressada.

Vist  l'Informe  de  la  Sra.  Mónica  Maurí  Castelló,  funcionària  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  en 
qualitat de Técnica d’Ocupació i Desenvolupament Local.

L'Alcaldia-Presidència proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

PRIMER.- Aprovar l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat definida per al 
municipi d'Oliva.

SEGON.- Sol·licitar l'ajuda per a l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat  
d'Oliva al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

TERCER.- Adoptar el compromís  de l'Ajuntament d'Oliva d'habilitar el crèdit  suficient per  
finançar  les  operacions  que  siguen  seleccionades,  en  cas  que  l'estratègia  presentada  siga  
seleccionada.
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QUART.- Adoptar  el  compromís  de  l'Ajuntament  d'Oliva  que  disposarà,  en  el  moment 
d'execució de l'estratègia, d'un equip tècnic coneixedor de la reglamentació i normativa estatal i  
europea sobre els Fons EIE i especialment en quant a les matèries de despesa, contractació  
pública, medi ambient, informació i publicitat i igualtat d'oportunitats i no discriminació.

CINQUÉ.- Adoptar el  compromís  de l'Ajuntament  d'Oliva de tramitar,  davant les autoritats 
competents,  les  certificacions  del  compliment  dels  requisits  mediambientals  requerits  per  a 
l'execució de les operacions previstes en l'estratègia DUSI.”

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

 Sr. alcalde: “No està el portaveu de Compromís i iniciaré jo la primera exposició. 
En primer lloc vull demanar-los disculpes, i agrair-los una vegada més, el fet de la 
convocatòria del Ple extraordinari i urgent, que ve motivada perquè demà finalitza el 
termini. Ha sigut una convocatòria feta amb poc de temps; es va publicar en el BOE 
el 17 de novembre, amb tot el període de festes pel mig, i la veritat que hem hagut 
de córrer molt per tindre preparada la nostra sol·licitud. Ja ho vaig avisar en la Junta 
de  Portaveus,  i  per  tant  vull  reconéixer  i  agrair-los  una  vegada  més  la  seua 
disposició  de  tot  el  Ple.  La  sol·  licitud  s’hauria  pogut  fer  mitjançant  Decret  de 
l’Alcaldia, però considerava que atesa la importància de la sol·licitud, com que són 
compromisos plurianuals, i sobretot que aquestos temes ja havien estat debatuts al si 
del Ple, considerava que era més convenient que fóra el mateix Ple que aprovara, o 
no,  la  sol·licitud  d’aquesta  ajuda.  Aquesta  és  una  de  les  convocatòries  de  fons 
europeus a les qual s’acollirà, si el plenari ho considera convenient, l’Ajuntament 
d’Oliva. Des de setembre de 2015, enllaçat amb el treball que ja s’havia fet en els 
mesos anteriors, un equip tècnic conformat per tècnics municipals, i tècnics externs 
de reconeguda solvència en la gestió si sol·licitud de projectes europeus, han estat 
treballant, de forma altruista els externs, tot estudiant les diferents convocatòries que 
estan a la vista i que aniran eixint al llarg de 2016. Aquestos tècnics estan realitzant, 
i han realitzat, un treball molt important pel que fa a traduir les diverses idees que 
s’han debatut en diversos fòrums de participació, bé siga l’Agenda 21, bé siga les 
reunions  de  participació  ciutadana  que  van  haver  a  tal  efecte  al  llarg  de  2015, 
traduint tot això en memòries valorades i en projectes concrets. Tot això ha generat 
una série de reunions, de forma que s’està conformant una associació de municipis 
amb el nom de “Marina-Safor, pobles per a viure, pobles per a conviure” esdevindrà 
una xarxa per a la col·laboració conjunta i captació de fons europeus, a través de les 
diferents convocatòries que eixiran; a saber, Sudoe, Erasmus plus, Europa conecta, 
Horizonte  2010,  Accions  urbanes  innovadores,  i  les  pròpies  estratègies  de 
desenvolupament  urbà sostenible  i  integrat;  entre  aquestos municipis,  del  voltant 
d’Oliva, es troben Bellreguard, Palmera, l’Alqueria de la Comtessa, Piles, la Vall de 
la Gallinera, l’Atzúvia, Pego, Potries, Rafelcofer, i la Font d’En Carròs; són onze 
municipis que el que farem serà crear una xarxa de col·laboració, sabem que això 
puntua molt a nivell europeu, i tenim diferents temes conjunts, com ara la Ruta de 
l’aigua,  el  problema  de  la  332,  la  posada  en  valor  mediambiental  del  nostre 
patrimoni  natural  en  les  platges,  l’execució  d’infraestructures  de  defensa  contra 
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inundacions, o el mateix Parc Natural de la Marjal. Aquesta estratègia, l’estratègia 
Dusi, és una convocatòria en la qual només poden acollir-se municipis de més de 
20.000 habitants, i per tant en aquesta convocatòria, encara que està tot relacionat, 
assistirem  nosaltres,  Oliva,  en  solitari.  La  veritat  és  que  no  estava  previst  que 
l’Ajuntament d’Oliva, o l’equip que estava treballant, no havien previst presentar-
nos  a  aquest  convocatòria;  d’aquesta  mateixa  convocatòria  de  Desenvolupament 
Urbanístic Sostenible i Integrat, hi haurà una segona convocatòria al llarg de l’any 
2016, probablement cap a meitat; insistesc que no estava previst presentar-nos, però 
la veritat és que en diverses reunions, com vaig explicar en la Junta de Portaveus, 
amb la Direcció General de Finançament i Fons Europeus, se’ns va aconsellar que si 
teníem  una  dinàmica  de  treball  encetada,  forçàrem  la  presentació  de  la  nostra 
estratègia, perquè pel coneixement que ells tenien no eren molts els ajuntaments que 
inicialment es presentarien inicialment a aquesta convocatòria, que repartirà el 70% 
de tots els fons per a 2016 d’aquesta convocatòria; hi ha altres programes i hi ha una 
altra  convocatòria  de  la  Dusi.  Això  va  fer  que  valoràrem  la  importància  de 
presentar-nos, ja que des de la mateixa Direcció General ens van dir que tindríem 
més oportunitats ara que en acabant;  que en acabant hi hauria menys fons i més 
concurrència  competitiva,  i  per  aqueix motiu  s’ha estat  treballant  al  llarg  de les 
últimes  setmanes,  i  sobretot  al  llarg  dels  últims  dies,  per  tal  de  configurar  una 
estratègia. Les accions i estratègies, com tenen tots vostés en les fitxes, per a les 
quals es demana finançament són accions i estratègies que, en termes generals, han 
estat  consensuades  o  han  estat  debatudes  en  diversos  fòrums  de  participació 
ciutadana,  en  el  mateix  Ple,  en  diverses  reunions  amb  associacions,  i  compleix 
estrictament amb els criteris que marca aquesta ordre de subvenció; en trets generals 
se sol·liciten 400.000 euros per tal de promoure les tecnologies de la informació i la 
comunicació  com a  suport  a  tot  el  desplegament  de  projectes  i  iniciatives  que 
vindran a continuació, en temes de foment de la mobilitat urbana 1.600.000 euros, 
en  millora  d’eficiència  energètica  2.400.000  euros,  en  protecció  i  foment  del 
patrimoni  natural,  cultural,  2.800.000 euros,  i  en regeneració física,  econòmica  i 
social, 2.800.000 euros. En l’estratègia sempre posa de relleu que és una estratègia 
per a tot el municipi, però principalment la part de la ciutat que, diguem-ne, més 
busquem afavorir és el nucli vell, no només centre històric sinó tots els barris que 
integren el  nucli  vell.  En les fitxes  tenen vostés en què consisteixen les  accions 
genèriques que després òbviament en cas que l’estratègia se seleccione s’haurien de 
traduir  en projectes més concrets,  encara que alguns d’ells  estan basats, en bona 
part,  en memòries valorades; està en les fitxes,  però per fer-los només un repàs, 
actuacions  de  primera  línia  de  promoció  de  les  TIC,  tenim  el  reforç  de  les 
aplicacions  TIC per  a  l’administració  electrònica,  la  inclusió electrònica,  cultura 
digital  i  sanitat  electrònica,  generar  un portal  web per  a  un registre  del  parc de 
vivendes, generar un portal web per a un registre d’ofertes d’ocupació, habilitació 
professional i treball, generar ferramentes digitals per tal de promoure la participació 
ciutadana, la realitat augmentada en la recuperació patrimonial, i un llarg etcètera, 
són sempre accions que es recolzen, i les que vindran després, per això hi havia 
400.000 euros. Pel que fa al foment de la mobilitat urbana i sostenible, hi ha accions 
com  estudis,  socialització  de  la  mobilitat  accessible  en  el  centre  històric,  amb 
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adquisició  d’espais  per  a  esponjament  que  garantesca  l’accés  a  serveis  bàsics,  i 
sobretot la generació d’aparcament,  redactar i executar  projectes d’espais públics 
per reduir la presència de l’automòbil,  rehabilitació d’àrees degradades, definició 
d’itineraris escolars segurs, el pla de mobilitat municipal, implementació de carrils 
bici  que  connecten  amb el  nucli  vell.  En l’altra  línia,  en  la  línia  de  millora  de 
l’eficiència energètica, s’aborda tot el tema de la millora de l’eficiència energètica 
de l’enllumenat públic, tan important i que tant pot fer pel que fa a la reducció del 
CO2 i sobretot de la reducció de la despesa energètica, de la millora pel que fa a 
l’eficiència energètica d’edificis públics, però també executar projectes de millora i 
que arribe la millora energètica a les cases, sobretot a les cases més antigues del 
nucli vell, amb una série d’ajudes; en el cas de promoció i protecció del foment i el 
desenvolupament  del  patrimoni  cultural  i  natural  d’àrees  urbanes,  en  particular 
d’interés turístic, a banda de la realització de jornades de difusió de tot el que tenim, 
també està la redacció de plans directors per a la recuperació d’edificis patrimonials 
més  emblemàtics  de  la  ciutat,  plans  directors  de  conservació  mediambiental  i 
paisatgística,  i  executar  un  pla  en  la  Font  salada,  a  la  plaça  de  santa  Maria 
restauració d’immobles patrimonials, etcètera; per a això eren 2.800.000 euros. Pel 
que fa a la regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà, per exemple, la 
generació  del  banc  de  vivendes,  amb  una  caracterització  a  nivell  d’adquisició, 
rehabilitació, oportunitat i finalitat, establir programes d’educació i mediació social, 
programes  del  comerç,  emprenedoria  i  fomentar  tallers  d’ocupació.  Això, 
simplement  per  damunt,  són  les  accions  principals  que  integren  les  diferents 
sol·licituds que anem a fer, i que sumen un total de deu milions d’euros, dels quals 
en aquesta convocatòria l’administració beneficiària s’ha de comprometre a aportar 
el  50%  en  accions  executables,  des  del  mateix  any  2016,  de  concessió  de  la 
subvenció si així és, fins a l’any 2020. Altres convocatòries, com la que vindrà a 
l’abril, la d’accions urbanes innovadores, són diferents, són accions o subvencions 
en  què  s’incrementa  el  percentatge  de  la  subvenció  fins  al  80%,  de  forma  que 
l’administració ha d’aportar el 20%; i un últim detall és que el 50% que resta que ha 
d’aportar  l’ajuntament,  es  pot  complementar  amb altres  fons  de finançament,  de 
forma l’ajuntament no haja de suportar aqueix 50% íntegrament.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Evidentment, jo crec que ja queda poc a dir; ha fet una 
exposició extensa i molt detallada dels beneficis que pot tindre el fet d’accedir a un 
fons d’aquestes característiques, fons europeu, i crec que repetir tot el que s’ha dit 
només s’allargaria en el temps el que és el debat sobre la proposta que ve hui al 
plenari. Sí que he de dir que l’Ajuntament d’Oliva té necessitat de poder accedir a 
una série de subvencions, per la situació econòmica o les possibilitats econòmiques 
d’aquest ajuntament, no podria portar a cap determinats desenvolupaments en zones 
concretes,  com ja  s’ha  dit,  sobretot  en  aquesta  primera  part  del  nucli  vell,  tant 
necessitada i demandada per veïns que hi viuen, i altres col·lectius socials, per poder 
desenvolupar  sosteniblement  aquest  espai  tan  important  per  a  nosaltres,  i  alhora 
revitalitzar  demogràficament  i  socialment  aquestes  zones  tan  importants  per  a 
nosaltres. Evidentment estem davant d’una oportunitat molt bona, única, com s’ha 
dit, poder accedir a una série de subvencions dels fons europeus, que això no només 
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li donarà possibilitats a aquestes xones del nucli vell, com s’ha demandat ací des del 
plenari  i  des  de  les  distintes  associacions  i  col·lectius,  que  a  través  dels  seus 
representants, hem estat treballant en aquest sentit; la veritat que tenim l’oportunitat 
de  desenvolupar  aquestes  zones  tan  importants  per  a  nosaltres,  i  alhora  donar 
compliment a aquells compromisos que vam adquirir en el seu moment. Tot això si 
tenim  la  sort,  i  les  coses  van  com cal,  a  la  fi  parlem  que  a  través  d’aquestes 
subvencions, i la part que podria aportar l’ajuntament, com ja s’ha dit ací, seria una 
part  mínima  si  tenim en compte  que podem aportar  subvencions  que hem rebut 
d’altres institucions al respecte. Dit això, i sense ànim d’allargar-me més, crec que 
estem davant d’una oportunitat molt bona i única per continuar treballant i millorant 
tots els aspectes socials, econòmics, ambientals del nostre municipi; i per tant pense 
que no podem deixar escapar aquesta oportunitat,  i és per això que des del Grup 
Municipal  de Gent d’Oliva,  evidentment,  com no pot  ser  d’altra  forma,  hem de 
recolzar qualsevol possibilitat que vinga a reafirmar, i sobretot a poder defensar i 
contribuir  al  fet  que Oliva,  cada vegada siga un poc  millor,  i  sobretot  que siga 
aquestes zones concretes que hui estan prou desestructurades, que siguen un motor 
de  l’economia  local,  com  es  pretén,  i  un  lloc  on  socialment  la  gent  puga 
desenvolupar-se amb les millors condicions possibles. Des de Gent d’Oliva, com he 
dit, recolzarem la proposta, aquesta petició; i sobretot proposar aquesta estratègia 
d’Oliva perquè puguem accedir a aquestes subvencions dels fons europeus.”

 Sr. Salort Rubio: “Veig obligatori que Oliva com a poble s’adheresca a aquesta via 
per a finançar-nos i per a obtindre les subvencions; i veig per altra banda que també 
és estratègic poder accedir a aquesta primera fase dels plans Dusi, on sabem que 
tindrem ja un cert avantatge respecte a altres municipis, i serà més fàcil començar 
amb els plans que volem portar a terme i que ens semblen molt encertats. Per tant, 
pel nostre grup municipal no ens queda altra qie tirar endavant i donar el nostre sí a 
aquesta convocatòria que realitzarem.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “En primer  lloc  voldria  agrair  l’esforç que s’ha fet  des  dels 
diferents grups de treball, tant interns com externs, la tasca que s’ha fet. I també des 
de la mateixa delegació d’Hisenda, el regidor Vicent Canet, i altres regidors que han 
col·laborat  en  la  preparació  del  projecte.  Jo  sobre  aquest  projecte,  simplement 
voldria remarcar que és un programa, o un projecte, de tota la corporació municipal; 
ho  vaig  comentar  l’altre  dia  en  la  comissió,  no  estem parlant  d’un programa  o 
projecte amb vista a un any, dos anys o tres anys; parlem d’un projecte plurianual, 
fins al 2020, que implica tota la corporació, als qui estem, els qui estaran –sí, Sr. 
Llopis,  ho vaig dir;  ja li  dic jo que sí que ho vaig fer;  una altra cosa és que hi 
escoltara– Sí que vull agrair la tasca que s’ha fet, sobretot la voluntat que tota la 
corporació reme en aqueix mateix projecte de cara el futir; vull agrair i vull també 
manifestar,  que de  vegades  també  s’ha  malinterpretat,  la  tasca  que  han fet  tots; 
tècnics  d’abans,  externs,  interns,  per treballs  que s’han quedat  sobre la  mesa  de 
forma més o menys encertada, però que a la fi serveixen per poder sumar de cara al 
projecte que es presenta; això és important, els que els últims anys s’han preparat, 
s’han valorat, s’han tingut en compte. La tasca i les reunions i els treballs que s’han 
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fet durant moltes nits, ací, en la sala de comissions, per associacions de veïns, tot 
aportant idees, compromisos, suggeriments del centre històric. Tota aqueixa tasca jo 
crec que és important ara que ens adonem que la tenim damunt la mesa, i que és el 
moment d’aprofitar-la. Comentaven també que no és un projecte, que no hem de 
llançar les campanes al vol; no és jauja; es presenta una sol·licitud, lluitarem des de 
la corporació perquè es tiren endavant tots els projectes possibles, però tampoc es 
tracta de vendre les coses abans d’aconseguir-les. Sí que és important tindre clar que 
les línies d’actuació que apareixen en el Dusi, i que en aquell moment englobaven 
tot  el  tema  d’accessibilitat,  arquitectura,  turisme,  promoció  del  turisme,  estalvi 
energètic, ... tot el tema de les línies d’actuació s’ha complit o s’ha intentat dissenyar 
i preparar per l’equip de treball del projecte perquè entre rodó dins dels programes 
europeus. Un apart important, i crec que a valorar, és la inserció social. Tots hem 
plantejat sempre que cal que la inserció social tinga un pes molt important en aquest 
programa. En la sol·licitud el té, la inserció lligada a la rehabilitació de centres, a 
millora  d’espais  de  barris.  Jo  crec  que  és  un  bon  treball.  És  una  tasca  que  es 
comença  ara,  però  que  ni  està  tancada,  ni  entenem que  s’acaba  ací.  Ha  d’anar 
sumant,  millorant,  complementant,  modificant-se  algunes  coses  si  cal,  sobre  la 
marxa;  però  tenim el  que  és  l’esquelet  dissenyat,  preparat;  crec  que  l’equip  de 
govern,  juntament  amb l’oposició  estem d’acord  amb això;  potser  discrepem en 
algunes  coses,  uns  hem de moure-ho i  altres  han d’intentar  millorar-ho,  com és 
normal; però jo crec que és tasca de tots tirar-ho endavant i sobretot reitere la meua 
gratitud, sobretot a persones que no estan ací, associacions i col·lectius que han estat 
treballant nit rere nit perquè nosaltres hui tinguérem almenys obertes unes propostes 
per presentar, que com ha dit l’alcalde, aqueixes línies poden millor econòmicament 
l’ajuntament, i socialment el poble.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Estic  mitjanament  d’acord  amb  tot  el  que  heu 
comentat els distints portaveus, ja ho vam parlar en la comissió; el Sr. alcalde ha 
parlat de distintes estratègies, però la que portem a terme en aquest plenari és el 
tema dels fons denominats Dusi, i portar a terme una estratègia de desenvolupament 
urbana, sostenible i integrada. Nosaltres votarem a favor, i ajudarem, i mourem, com 
diu el Sr. Blai, tot el que estiga al nostre abast, per poder rebre fons Feder, fons 
europeus,  i  de les  distintes  administracions.  Que estem davant  d’una oportunitat 
única,  segur que sí;  que hem d’adherir-nos per a la millora del nostre municipi, 
segur que sí. Però vostés han mirat el que enviarem? Disculpen; fa un any que ja es 
va  començar,  millor  o  pitjor,  que  a  gustos  cadascú  opina  d’una  forma,  un  pla 
semblant al que es planteja ací; vostés fa set mesos que van entrar al govern i supose 
que es va continuar, canviant les línies o millorant-les, un pla estratègic, no només 
per al  nucli  vell,  que sí que és important,  sinó per a tots  els  barris  de la nostra 
localitat, perquè en l’altre pla també es parlava de la finca del Capurri, del barri de 
sant  Francesc,  o de la  platja.  No sé si  vostés se l’han mirat.  Miren,  en el  tema 
d’inserció social, crec que l’única cosa que he trobat és “generar banc de vivendes; 
adquisició de vivendes socials.” Després, en el tema de comerç, que crec que també 
estem tots interessats, en el tema econòmic del nostre municipi, “establir programes 
de comerç, empreniment” que està molt bé, però quins, quan, on. O és un programa 
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electoral resumit? El Sr. alcalde ens va comentar en la comissió que havia hagut poc 
de temps: jo primer,  no ho acabe d’entendre; jo cec que hem d’estar preparats, i 
continuar en un pla que s’havia dut a terme en l’anterior legislatura, com bé ha dit el 
Sr. Peiró, en l’anterior corporació, i continuar per a quan isqueren els fons Feder; no 
aturar-se en sec, perquè ací el treball jo no el veig; i no sé si se l’han mirat. Parlem 
de les noves tecnologies, l’impuls de les noves tecnologies; com? Quines són les 
fórmules?  Ho  farem,  de  tal  forma.  Un  projecte  amb  major  qualitat,  amb  major 
contingut. Jo pensava que havia sigut amb més urgència; però és que és des del 17 
de  novembre  de  2015;  ha  hagut  dos  mesos.  En  dos  mesos  de  les  diferents 
Regidories,  les  persones,  no  s’ha  pogut  fer  una  tasca  millor?  Després,  el  teixit 
associatiu, s’ha parlat amb les associacions, durant aquestos dos mesos? S’ha portat 
el pla a l’Agenda Local 21? S’ha parlat? A la fi jo crec que el que portem, i tant de 
bo m’equivoque, no és un projecte; són unes idees, que hem aglutinat, que venien 
del passat, les ajuntades un poc i això enviem. Tant de bo m’equivoque i ens donen 
els fons Feder; i a la fi li  donaria l’enhorabona per aquest projecte.  Però si amb 
aquest projecte ens donen el fons Feder, no vull saber quin són els altres projectes 
que es presenten. Jo he vist el model de Xàtiva; miren-lo. Xàtiva una ciutat semblant 
a Oliva. Miren el  projecte que porta a terme,  per a la mateixa petició Disu, que 
farem nosaltres.  Per  tant  nosaltres  recolzem,  no  volem que  es  perden  aqueixos 
diners; però per favor, li demane a la corporació un poc de seriositat, i que s’envien 
projectes com cal.”

 Sr. Parra Salort: “Per part nostra, per suposat que el fet de poder obtindre, o rebre, 
fons  econòmics  per  a  desenvolupar  el  tema  territorial,  urbà,  social  d’Oliva,  per 
suposat que sempre estarem d’acord; per suposat que sempre recolzarem tot allò que 
siga millorar social i urbanísticament aquest terme. Però d’alguna forma entenem 
que la  gran quantitat  de fons  ens  obliga també a demanar  una revisió contínua; 
voldríem que d’alguna forma, el que jo entenc que és un simple esborrany, no massa 
ben desenvolupat, del projecte que vostés presentaran, entenc que darrere d’això hi 
haurà una altra documentació molt millor, o més completa i preparada del que han 
portat ací, vull entendre, perquè supose que l’organisme europeu la requerirà. A mi 
almenys m’agradaria que periòdicament, quan es complesquen les distintes etapes, 
quan vagen acceptant les distintes parts dels projectes, se’ns informe; ja que serem 
bons per recolzar tot el que per al terme d’Oliva, siga el govern municipal bo, ja que 
treballem conjuntament com s’ha dit en aquest Ple, que se’ns informe amb detall del 
que  va  a  desenvolupar-se,  quines  etapes  es  cobreixen,  quins  projectes,  quins 
objectius es conclouen, i el seu cost econòmic. No sens pot oblidar que la quantia 
econòmics,  una  part  la  posaran  els  fons  europeus,  però  una  altra  part  la  posarà 
aquest ajuntament  i  els seus ciutadans,  amb els  impostos.  Crec que és de criteri 
lògic, que si som tots, tots som per a rebre la informació i poder saber què fem, com 
ho fem, què hem aconseguit i quin és el resultat que s’obté. Això seria una primera 
part; la segona part, jo en algun plenari anterior ja he parlat del fet que crec que seria 
convenient, per a no tindre les presses que en aquest moment hem tingut per fer els 
projectes,  que  hi  haguera  una  oficina,  un  organisme,  un  funcionari,  no  sé  com 
definir-ho, que es dedicara a buscar fons europeus per a moltes altres coses que es 
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poden obtindre. Perquè ací parlem de l’entorn social  del poble, però hi ha altres 
entorns que si es pugueren desenvolupar, o obtindre fons, a la fi revertirien dins 
d’aquest ajuntament, i directament després als ciutadans; crec que és una fórmula 
que tenim totalment abandonada, i que com sembla qeu corre només en alguns casos 
concrets ens assabentem que hi ha fons. Crec que s’hauria de fomentar una figura 
dins  d’aquest  organisme  municipal,  algun  departament,  dins  d’Hisenda  o  el 
departament que fóra, que buscara, que rastrejara qualsevol tipus d’informació, que 
la  transmetera  als  diferents  organismes  socials,  diguem-ne  empresaris,  societats, 
autònoms,  comerç,  turisme,  cultura;  n’hi  ha  molts  que  no  ens  assabentem  que 
existeixen i que hauríem de buscar-los.”

 Sr. alcalde: “Contestaré alguna de les coses que s’han dit; començaré pel Sr. Parra 
que ha sigut l’últim. Ho explicava al principi en l’exposició que he fet. L’equip de 
govern té preparat tot aqueix procés d’informació, no només a la corporació sinó a 
tota la ciutadania, per a dur-lo a terme, o començar-lo a gener. 2016 és l’any en què 
a  priori  tenim previst  presentar  convocatòria,  perquè  n’ixen  molts  però  tampoc 
estem  preparats  per  presentar-nos  a  totes  les  que  ixen,  ni  nosaltres,  ni  cap 
administració. Nosaltres centrarem els esforços en sis, una és aquesta, la Dusi; altra 
són  les  accions  urbanes  innovadores;  altra  és  el  programa  d’Erasmus+,  que 
comporta temes d’educació, de joventut, d’esports; una altra és el tema del Sudoe, 
per a temes culturals i intercanvi d’experiències; un altra és Horizonte 2020, per a 
temes  relacionats  amb  la  inclusió  social,  és  un  específic  d’inclusió  social;  i  el 
d’Europa connecta, que és de les noves tecnologies aplicat a l’administració. De tot 
això, de la xarxa que hem construït, començarem a donar informació a gener, quan 
ja tenim i hem arribat a un nivell de maduresa, de tot el treball i tot allò exposat, 
suficient per poder començar a donar informació i portar-ho a les diferents meses de 
participació. Ja ho ha persones, tres persones, dos són d’Oliva i una que treballa en 
la mateixa Unió Europea, les dues d’Oliva són funcionàries de la Generalitat, però 
tenen moltíssima experiència en projectes europeus, que són les que ens assessoren; 
ells baremen projectes europeus. Sabem que els baremadors de l’estat espanyol no 
poden baremar projectes de l’estat espanyol sinó d’altres països; aleshores, ells són 
baremadors  i  són  els  qui  ens  aconsellen  on  podem,  per  dir-ho  d’alguna  forma, 
centrar  els  nostres  esforços  per  poder  captar  fons  europeus.  Tot  això  es  donarà 
compte  al  llarg  del  mes  de  gener;  i  també  hi  ha  tota  una  bateria  de  memòries 
valorades,  en  alguns  casos  ja  s’estan  redactant  projectes,  altres  casos  estan 
alfarrassades; i per suposat, ací no està tot en aquest pla, perquè hi ha a la vista més 
plans, i en funció de la convocatòria de cada pla, en funció de la naturalesa de cada 
pla,  aniran incloent-se en un lloc o en altre.  Aqueixa dinàmica està encetada; es 
treballa en coordinació amb els tècnics del Departament d’Urbanisme i es treballa en 
coordinació amb l’Agència de Desenvolupament Local, que entre les seues tasques 
també està buscar fons i sobretot iniciatives per al desenvolupament local, i per tant 
sí  que  hi  ha  funcionaris  municipals  que  treballen  en  coordinació  contínua  amb 
aquesta série de tècnics externs. Després, Sr. Mengual, jo he vist el de Xàtiva, he 
vist  el  d’Almassora,  he  vist  el  d’Alzira;  són  ajuntaments  que  han  contractat, 
nosaltres  no  ho  hem  fet  encara,  ho  farem  en  el  nou  pressupost,  i  el  crèdit 
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pressupostari de què disposem, han contractat consultores externes per a realitzar 
aqueixos projectes concrets; la que menys ha cobrat 18.000 euros, més IVA. Això 
s’ha fet, ho he de reconéixer, amb tècnics, personal propi, i aqueixa série de gent 
que, com deia el Sr. Peiró, ens ha ajudat, alguna forma part de l’Agenda 21; s’ha fet  
de forma altruista, i jo reconec que el pla és millorable; ho reconec; però també els 
vaig dir ací que nosaltres no teníem previst, no estàvem treballant per presentar-nos 
a aquesta convocatòria; va ser a conseqüència que la directora general ens va animar 
que ens presentàrem a aquesta convocatòria, i que si teníem una dinàmica de treball 
forçàrem al màxim la maquinària per tal de presentar-nos per les possibilitats que 
tindríem. Per tant sí que he vist aqueixos documents, i nosaltres també prepararem 
documents  en la mateixa línia,  una vegada tinguem el recolzament  suficient.  No 
hem pogut abans. No ho teníem previst. Però considerava que per responsabilitat era 
molt  important  acudir  a  aquesta  convocatòria.  Ha  comentat  vosté  si  he  vist  el 
document anterior. Jo sí que l’he llegit; no sé si vosté l’ha llegit, però jo sí que l’he 
llegit  el  documenta  anterior  del  pla  estratègic.  Jo  sí  que  l’he  llegit.  Ací  s’està 
debatent una altra cosa, i no és objecte entrar en aqueix document, però jo l’he llegit 
i a més l’he llegit en diverses ocasions, de forma completa. També sap vosté que se 
li va preguntar a la mateixa persona que el va redactar si aqueix document valia per 
presentar-lo a alguna convocatòria i ens va contestar que no, que s’hauria d’adaptar, 
s’hauria de mirar. s’hauria de refer. Però a banda d’això, jo l’he llegit el document. 
Inistesc que no vull entrar ací en una discussió o debat al voltant del document; sí 
que el conec i s’ha aprofitat el que s’ha pogut aprofitar; però moltíssimes coses no 
s’han  pogut  aprofitar,  a  banda  que  està  ple  d’errors  i  d’indefinicions.  Anem  a 
encetar una dinàmica amb el teixit associatiu, no hem arribat a temps de fer-ho; de 
qualsevol  forma,  totes  les  iniciatives  que  apareixen  ací,  inistesc,  vénen  o  són 
conseqüència d’aqueixa dinàmica de reunions, bé amb les associacions del centre 
històric, o bé de les reunions que va haver a l’efecte per al tema del pla estratègic, o 
bé informació  que ens ha arribat  a través  de l’Agenda 21,  que també té  un pla 
estratègic; per tant considerem que totes les propostes, totes les línies d’actuació, 
perquè són línies d’actuació que després s’hauran de traduir en projectes concrets en 
cas que se seleccione l’estratègia, emanen de les reunions de participació; i per tant 
considere que hem de presentar-nos com ja he dit al començament;  esperem que 
tinguem sort, i sobretot jo crec que és import el que ha dit el Sr. Peiró, hui estem 
davant l’inici. Per res del món hui és el final, hui encetem un procés pel que fa a la  
cultura de demanar, sol·licitar, gestionar, projectes i fons europeus, i jo crec que això 
és el més important. Hui encetem aquest projecte i entre tots l’haurem de millorar.”

El Sr. alcalde autoritza la incorporació del Sr. Oltra Llorens, atés que encara no s’ha 
produït la votació de l’assumpte.

 Sr. Mengual Manzanares: “Jo no li havia preguntat, ni a vosté, ni a la resta de la 
corporació si havien vist l’anterior estratègia. Supose que els qui formàveu part de 
l’anterior corporació el degueu vore. No li havia fet aqueixa pregunta. Encara que 
vosté diu que no volia entrar al tema, ja ha entrat prou. Evidentment que aquest pla 
és molt més que millorable; però és que vostés, supose, quan entren al govern no cal 
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que buscar un objectiu en els fons Feder; supose que tindríeu una estratègia i un pla 
que va desenvolupant-se, i que s’havia començat en el passat. Farà cinc o sis mesos, 
si no recorde malament Sr. Peiró, vosté és el president de la Comissió d’Urbanisme, 
es va presentar un projecte, crec que el Sr. Canet, un projecte plurianual del nucli 
vell en el qual, si no recorde malament, a través d’una intervenció del Sr. Parra, 
portaveu del Partit Popular, es va dir que es faria una série de reunions on estaríem 
els diferents grups polítics, i per tant treballar el tema d’un pla estratègic més propi 
per al nucli  vell; si s’haguera treballat  també podria haver estat inclós en aquest 
projecte, més de tot el municipi. Però saben vostés quan tinc jo aquesta estratègia? 
Ahir a les sis de la vesprada. Jo crec que un poc més de temps, poder estudiar, poder 
millorar, poder ajudar al govern a desenvolupar un millor pla; perquè parlava el Sr. 
Peiró de participació de la corporació. Clar, nosaltres estem disposats a participar, 
però és ben complicat  si  jo ahir,  a  les  sis  de la  vesprada tinc una estratègia  de 
desenvolupament urbà tan importat com hem parlat, de quina forma volen vostés 
que jo els ajude. L’única forma és en un acte de fe, votar a favor d’aquest ple i 
esperar que els fons Feder vinguen a Oliva; és l’única forma que tinc en aquest 
moment d’ajudar. Per tant, si del 17 de novembre que estava en el BOE, estava en 
marxa i es volia traslladar aquesta documentació, nosaltres estem disposats a ajudar 
al  màxim, però si m’ho porten a les sis de la vesprada, he de vindre a postes a 
l’ajuntament, perquè em donen aquest material, malauradament no puc ajudar-los, 
Sr. Peiró. Simplement els votaré a favor.”

 Sr.  alcalde: “Per  acabar.  He començat  demanant  disculpes  i  reconeixent  que la 
convocatòria havia sigut amb molt poc de temps, i de forma urgent. Ho he reconegut 
i ho dic. La documentació la tenen vostés des de les sis de la vesprada, és cert- Jo he 
supervisat i he treballat, però el que és el document jo el tinc des d’ahir, cap a les 
dues i mitja. Per tant quan es va poder fer la notificació es va fer. Insistesc que la 
convocatòria  es  va publicar  en el  BOE el  17 de novembre;  nosaltres  no teníem 
previst presentar-nos. Va ser a posteriori, a primers de desembre, una reunió amb la 
Direcció General que ens va animar,  aleshores es va engegar tota la maquinària, 
amb el que suposa unes festes pel mig, i pe tant hem considerat convenient forçar i 
preparar  un document  d’estratègia;  que no serà ni  inamovible,  ni  serà  l’únic,  ni 
l’única  vegada  que  ens  presentarem  als  fons  Feder.  Anem  a  encetar  aqueixa 
dinàmica a partir  de gener, la dinàmica amb tota la corporació municipal,  a més 
juntament amb tot el teixit associatiu de la localitat, però hui el que estem fent, i som 
conscients, i he començat dient-ho i vull reconéixer-ho; no perdre l’oportunitat de 
poder  accedir  als  fons  Feder;  però  no  serà  l’única  ocasió;  tenim  previst  la 
presentació  a  sis  convocatòries  més.  Tot  això,  ara  s’encetarà  un  procediment 
d’informació i de participació. Estem col·laborant amb altres municipis; som dels 
pocs que col·laborem amb altres municipis. Esperem que tinguem sort, i si no hi 
haurà  una  segona  convocatòria,  de  la  Dusi,  que  si  no  som  beneficiaris  podem 
millorar  el  projecte  i  tornar-nos a  presentar més endavant,  que és el  que teníem 
previst. Jo crec que és un bon punt de partida, que no és un punt d’arribada, i per 
tant agraesc el recolzament que tota la corporació,  tots els  grups polítics,  ja han 
transmés.”
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:

Primer.- Aprovar l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat definida 
per al municipi d'Oliva.

Segon.- Sol·licitar  l'ajuda  per  a  l'Estratègia  de  Desenvolupament  Urbà  Sostenible  i 
Integrat d'Oliva al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Tercer.- Adoptar el compromís de l'Ajuntament d'Oliva d'habilitar el crèdit suficient 
per finançar les operacions que siguen seleccionades, en cas que l'estratègia presentada 
siga seleccionada.

Quart.- Adoptar el compromís de l'Ajuntament d'Oliva que disposarà, en el moment 
d'execució de l'estratègia, d'un equip tècnic coneixedor de la reglamentació i normativa 
estatal i europea sobre els Fons EIE i especialment en quant a les matèries de despesa, 
contractació pública, medi ambient, informació i publicitat i igualtat d'oportunitats i no 
discriminació.

Cinqué.- Adoptar  el  compromís  de  l'Ajuntament  d'Oliva  de  tramitar,  davant  les 
autoritats competents, les certificacions del compliment dels requisits mediambientals 
requerits per a l'execució de les operacions previstes en l'estratègia DUSI.

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

 Vist i plau
El president
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