AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 05/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
31 DE MARÇ DE 2016.
HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES
HORA D’ACABAMENT: 22.22 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Srs. REGIDORS:
VICENTE PARRA SALORT
ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH
VICENTE MORERA ROMAGUERA
SALVADOR LLOPIS IBIZA
HILARIO ROBLES SERRANO
ROSA POUS MARÍ

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

VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
ROSANNA MIÑANA MORELL
ENRIC ESCRIVÁ COTS

l’objecte de realitzar la sessió del Ple

CARLOS MENGUAL MANZANARES
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ
ALFONSO FORRAT ESTÉVEZ

com a fedatari públic la secretària

lloc indicat a l’encapçalament, es
reuneixen sota la presidència que
també consta, els membres de la
corporació expressats al marge, a
de l’Ajuntament, amb el caràcter i
convocatòria que també consten; actua
general de l’ajuntament.

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSE GABRIEL OLTRA MESTRE
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY

El Ple es constitueix vàlidament, per
complir

el

terç

legal

dels

seus

membres, i assisteix el president i la
secretària.

ALEJANDRO SALORT RUBIO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

La Presidència declara oberta la sessió,
que es desenvolupa d’acord amb el

SRA. SECRETÀRIA ACTAL:
SOFIA GREGORI BOSCH

següent Ordre del Dia:
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Abans de començar a desenvolupar la sessió el Sr. alcalde dóna la benvinguda a la
secretària accidental, Sra. Sofia Gregori, i comunica que en la confecció de l’Ordre del
dia hi ha un error d’ubicació, ja que el punt tercer no hauria d’estar en la part resolutiva
sinó en la part segona, control i seguiment de l’acció del govern, però que s’ha consultat
i no té cap incidència en el transcurs de la sessió, i cap regidor no posa cap impediment
a tractar-lo en el lloc on apareix.
PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA
PRIMER.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ DE L’IES GABRIEL
CÍSCAR.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 15
de març de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
“PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ DE L’IES GABRIEL CISCAR
ATESA la proposta d'aprovació d’adherir-se a la proposta de l’IES Gabriel Císcar de la petició
realitzada a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’incorporar a la seua
oferta formativa el Cicle de Tècnic en Emergències i Protecció Civil, presentada per la Sra.
Yolanda Pastor Bolo, Regidora d’Educació, amb data 10 de març del 2016, la qual és com
segueix:
"Yolanda Pastor Bolo, en la seua qualitat de Regidora Delegada d’Educació, a l'empara del que
disposa l'article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprovà el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, proposa a la
Comissió Informativa Municipal de Serveis Socioculturals que dictamine favorablement la
següent proposta:
Acord d’Adherir-se a la proposta de l’IES Gabriel Císcar de la petició realitzada a Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’incorporar a la seua oferta formativa el Cicle de
Tècnic en Emergències i Protecció Civil.
ANTECEDENTS
Vista la petició presentada per Francesc Xavier Gregori, com a director de l’IES Gabriel Císcar,
de data 8 de març de 2016 amb registre d’entrada nº 2566, en el que indica que dins del període
que marca la conselleria d’educació per tal de sol·licitar nous cicles, per a impartir el curs
vinent, el passat mes de gener van demanar incorporar a la seua oferta formativa el Cicle de
Tècnic en Emergències i Protecció Civil.
Es tracta d’un nou cicle formatiu regulat a través del Real Decret 907/2013, de 22 de novembre,
pel què s’estableix el títol de Tècnic en Emergències i Protecció Civil. Aquesta titulació, a hores
d’ara, solament hi ha a tot l’Estat quatre centres o s’impartisca. A la Comunitat Valenciana,
segons notícies publicades el passat mes de desembre, des de la Conselleria d’Educació es té
intenció començar a desplegar la implantació d’aquestes estudis al llarg del curs vinent.
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Cal dir que es tracta d’un cicle o es necessita de l’estreta col·laboració de professionals
especialistes en la matèria, bé siguen bombers o personal especialitzat en emergències, a més
d’institucions que disposen d’instal·lacions, i materials necessaris per al desenvolupament de les
tasques habituals en aquests àmbits d’actuació. Evidentment, entre aquestes institucions,
l’ajuntament n’és una d’elles.
Per aquests motius volem demanar la seua col·laboració i suport a la iniciativa de sol·licitar el
cicle esmentat. Cas que es puga aconseguir, considerem, serà un benefici per al
desenvolupament i formació professional de capital humà en un camp on, cada vegada més, la
formació ha esdevingut en una condició necessària per poder accedir-hi, bé siga des del punt de
vista professional, bé a nivell voluntariat.
A més, tot i que es tracta d’un cicle formatiu nou, l’experiència de la impartició en altres centres
ens diu que per poder impartir certs continguts contemplats en el currículum es necessiten
d’instal·lacions i espais formatius per poder desenvolupar simulacres i intervencions operatives i
intervencions en simulacres d’incendis forestals,. En aquest sentit seria convenient comptar amb
la col·laboració de al seu institució per poder fer ús d’espais municipals on poder impartir
aquest continguts amb garantia.
Per tot açó agrairíem poder disposar del recolzament de la corporació municipal que vosté
presideix a la sol·licitud d’aquests estudis així com la voluntat de posar a l’abast de les
necessitats formatives d’aquest cicle dels espais propietat de l’ajuntament on l’alumnat puga
desenvolupar les activitats pràctiques requerides en el currículum Evidentment, sempre dins del
marc d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva i la Conselleria d’Educació.
Conseqüentment, es proposa a la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals que adopte els
següents acords:
Primer.- Adherir-se a la proposta de l’IES Gabriel Císcar de la petició a Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’incorporar a la seua oferta formativa el Cicle de
Tècnic en Emergències i Protecció Civil.
Segón.- Trametre certificat d’acord a la Direcció del IES Gabriel Císcar, pel seu coneiximent i
efectes oportuns.
Tercer.- Trametre certificat de l’acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport de la Generalitat Valenciana.”

Obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica:
 Sra. Pastor Bolo: “La proposta és una petició que es va presentar per registre
d’entrada, de Francesc Xavier Gregori, com a director de l’IES Gabriel Ciscar, per
tal de sol·licitar a la conselleria un nou cicle formatiu, per al curs pròxim, que es
titula Cicle Tècnic d’Emergències i Protecció Civil. Incrementar l’oferta formativa
de la nostra joventut, dels nostres estudiants, crec que sempre és positiu. Per tant es
demana l’adhesió de tota la corporació per traslladar-ho a la conselleria
d’Educació.”
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar el dictamen i en conseqüència
elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.
SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL
ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

SOBRE

Es dona compte de la Moció presentada per Grup Socialista Municipal, amb registre
d’entrada núm. 1911, de data 23 de febrer de 2016, que es del següent tenor literal:
“Carlos Mengual Manzanares, portaveu del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 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 de l’esmenta’t text reglamentari, eleva al Plenari de
l’Ajuntament la següent MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els grups politics presents en l'ajuntament d'Oliva desprès de l'Acord en Ple del 2 de juliol de
2015, ratificaren les assignacions municipals als propis grups, sumant uns 16.200€ a l'any. Estes
quantitats son modestes en relació a les d'altres municipis de la Safor, com Gandia o Tavernes,
no obstant les noves forces politiques locals pergueren una oportunitat per a regular-les amb la
transparència i l'interés general a l’empara de les demandes ciutadanes de canvi.
La llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Regim Local estableix que els distints grups polítics
cal que porten una contabilitat específica d’aquesta dotació, i sent els mateixos grups els que
fiscalitzen les pròpies assignacions econòmiques de diners públics.
PROPOSTES D’ACORD
PRIMER: Sol·licitar als grups municipals actuals que envien a este Ajuntament a través de la
seua Secretaria General la informació de la seua contabilitat corresponent a l'actual mandat i que
esta informació se pose a disposició del Ple i del Portal de Transparència.
SEGON: En el cas de que algun grup municipal incompleixca aquest acord, torne la dotació
econòmica que li haguera segut assignada.
TERCER: Que trimestralment s’informe de forma detallada els comptes de l'assignació
municipal dels grups politics a la Intervenció Municipal, els reclame o no el Tribunal de Contes,
per a tindre en tot moment constància i fer exercici de transparència sobre els costs de la
corporació, posant-les anualment a disposició del Ple.
QUART: Que es facen públics la utilització de les assignacions recaptades pels grups
municipals de manera periòdica, en actualització trimestral en el Portal de Transparència, en
indicació dels imports, el destí i concepte dels mateixos, per a general coneixement de la
ciutadania i com exemple de transparència en la gestió dels contes públics.
QUINT: Modificar el Reglament Orgànic Municipal per a impossibilitar el pagament en
l'aportament municipal per a funcionament dels grups municipals, dels partits politics, obligant
als grups la devolució de la part de l’assignació que no haja segut gastada cada tres mesos.”
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Tot seguit es dóna compte de les tres esmenes presentades per part del Grup Municipal
Compromís per Oliva, que literalment diuen:
“1) Esmena de modificació-substitució. Que consisteix en substituir el 2n paràgraf de
la 1a pàgina de la moció per la següent redacció:
“La llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que “el grups polítics
hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació a què es refereix el paràgraf
segon d’aquest apartat 3, la qual posaran a la disposició del Ple de la Corporació, sempre
que aquest el demane”. Els grups polítics d’Oliva, sent els únics encarregats a nivell
municipal de fiscalitzar les seues pròpies assignacions econòmiques de diners públics,
mai han exercit aquest control en Ple.”

2) Esmena d’addició. Que consisteix en afegir un punt a les propostes d’acord. Aquest
punt s’hi afegeix abans del 1r, passant a ser el 1r, i desplaçant els següents (antics 1r,
2n, 3r, 4t i 5é) com a 2n, 3r, 4t, 5é i 6é, respectivament:
“Primer: Sol·licitar als grups municipals de la legislatura anterior que envien a este
Ajuntament, a través de la seua Secretaria General, la informació dels comptes de
l’assignació municipal dels grups polítics, i la pertinent justificació, corresponent a la
passada legislatura, i que esta informació es pose a disposició del Ple i del Portal de
Transparència”.

3) Esmena de modificació-substitució. Que consisteix en substituir l’antic punt 3r de
les propostes d’acord (que haurà passat a ser el 4t si s’ha aprovat l’esmena anterior), per
la redacció següent:
“Cinqué [o “Quart”, en cas de no aprovar-se l’esmena anterior] Que trimestralment, o
amb la periodicitat que es consensue en Junta de Portaveus, es done compte detallat a
Intervenció dels comptes de l’assignació municipal dels grups polítics i la seua
justificació, els reclame o no el Tribunal de Comptes, per tal de tindre en tot moment
constància i fer exercici de transparència sobres les despeses de la corporació, posant-les
anualment a disposició del Ple”.

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. Canet Llidó: “Les emenes que s’han plantejat, que ha llegit la secretària, van en
la línia de les reunions que s’han tractat en les últimes Juntes de Portaveus al voltant
d’aquesta moció, en el sentit que hi havia una moció que s’havia presentat per al seu
debat i votació en aquest plenari, que arrancava d’una moció anteriorment
presentada, confeccionada i presentada als diferents grups municipals d’aquest
ajuntament per part de l’agrupació comarcal, o la delegació comarcal de UPYD,
Unión, Progreso y Democracia. El que plantegen aquestes esmenes que ara es
porten a plenari és simplement recuperar alguns fragments del text de l’ordenança
original, i sobretot en la seua part dispositiva que seria l’addició del punt primer; o
siga, la primera esmena de modificació substitució l’única cosa que fa és afegir una
última frase, que venia en el text de la moció de UPYD, i que no apareixia en la
moció que ara nosaltres debatrem i votarem, i que trobem que no hi ha cap motiu
perquè no estiga present. Mai han exercit aquest control en Ple. No té més
importància; està en la part expositiva. La segona sí que té prou més importància
Pàgina: 5

AJUNTAMENT D’OLIVA
que és en la part resolutiva, i és afegir un punt sobre la moció que nosaltres tenim
per a debat i votació, però que és el primer punt de la moció presentada als grups
polítics per part de UPYD, i que és, com ha llegit la secretària, sol·licitar als grups
municipals de la legislatura anterior que envien a aquest Ajuntament la informació
dels comptes de l’assignació municipal; és a dir, els corresponents a la legislatura
passada. Per tant, si aqueix passa a ser el punt primer en l’actualitat, desplaçarà tots
els altres, que seran segon, tercer, quart, cinqué i sisé respectivament. I l’altra
esmena no té massa importància, però com que en aqueixes reunions de Junta de
Portaveus s’havia parlat que probablement aqueixa regularitat trimestral podria ser
un poc excessiva, tant per als mateixos grups municipals, com per als tècnics de
l’ajuntament, el que es proposa en la tercera esmena de modificació substitució és,
sense llevar res del que tenia la moció original, afegir la possibilitat de o amb la
periodicitat que es consensue en Junta de Portaveus. És a dir, que si en Junta de
Portaveus en lloc de la freqüència trimestral s’estableix dues vegades a l’any, o una
vegada a l’any, que siga aqueixa la freqüència en què es treballe, sense llevar el que
havia posat originalment la delegació comarcal d’UPYD. I aqueixes són les tres
esmenes que es proposen ara per a la modificació de la moció que debatem.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres en principi donarem suport a l’esmena, i a la moció
en conjunt; considerem que és molt important començar per nosaltres mateix, els
grups municipals, de donar transparència. Per tant el nostre grup recolzarà totalment
l’esmena i la moció.”
 Sr. Mengual Manzanares: “La veritat que no ho acabe d’entendre, Sr. González.
Hem tingut dues Juntes de Portaveus on hem intentat portar una moció conjunta, i
no com a Grup Socialista i a base d’esmenes. Dues Juntes de Portaveus on hem
tractat aquest tema. I les esmenes, que evidentment nosaltres no tenim cap problema
d’acceptar-les i incloure-les dins de la moció, es van tractar dins d’aquesta Junta de
Portaveus. Nosaltres, del text original d’UPYD, de l’exposició de motius,
simplement, per fer-ho més resumit vaig llevar un fragment, que a la fi no té més
importància; en el tema de les propostes d’acord vam llevar el tema de l’anterior
legislatura, que ja anuncie que demà nosaltres, a la nostra pàgina web i al nostre
perfil de facebook penjarem tot el que ens vam gastar de les assignacions de
l’anterior legislatura; però pense que per solidaritat amb un grup polític, que vam
parlar en la Junta de Portaveus, que no té aqueixa facilitat, ni relació amb l’anterior
legislatura, vam parlar de deixar-ho fora d’aquesta moció; el Sr. González que
estava en la Junta de Portaveus podria haver dit que no, que volia que estiguera.
Exactament igual que el Sr. Salort, en el tema de la periodicitat vam estar parlant,
però en cap moment vosté va dir que es posara anualment, i així fer una moció
conjunta i no fem una moció, després esmenes. Perquè s’ha parlat en la Junta de
Portaveus, i volíem una moció conjunta que a la fi mostràrem que tots els grups
polítics, tots els membres d’aquesta corporació, estem d’acord amb la transparència,
encara que és veritat, i després parlarem de la moció, en comparació amb altres
municipis saforencs, la veritat és que és per estar orgullosos de l’austeritat que
mostra aquest ajuntament. És a dir, parlem-ho en les Juntes de Portaveus, que per a
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això estan, o no tractem el tema i venim ací, i ací presentem esmenes i ho tractem en
el plenari. Però la veritat, per què fem dues Juntes de Portaveus, si era per portar una
moció conjunta?”
 Sr. Llopis Ibiza: “Com ha dit el Sr. Mengual, açò s’ha tractat en diverses Juntes de
Portaveus. La meua sorpresa va ser que fa dues setmanes, en la Junta de Portaveus
ens van informar que ho tractaríem un dia abans del plenari; és a dir, ahir. No va
poder ser perquè hi havia comissió en aqueix horari, però sí que és de veres que es
va parlar en les dues reunions que vam tindre que el nostre grup, ara mateix, hi ha
una gestora, no tenim capacitat per tractar amb l’anterior grup municipal, ni amb la
persona que estava la capdavant; aleshores, és un problema. Allò estrany és que en
aqueixa Junta de Portaveus era d’agrair que tots es van posar del nostre costat, i ara
resulta que ací ens demanen tot el contrari del que es va tractar. M’hauria agradat
que s’haguera fet la Junta de Portaveus ahir i almenys saber-ho abans del plenari que
la intenció era aqueixa, perquè fins i tot va haver un companys que va dir que
perquè l’última legislatura i no demanem dos, o tres legislatures anteriors. Perquè hi
ha grups nous; hi ha grups que no estaven en l’anterior legislatura; aleshores no
creiem que açò siga la forma de tractar una moció on nosaltres vam dir que estàvem
a favor, que és un tipus de moció que hauríem d’anar tots agarrats de la mà, i tots
votar a favor. I no tenim cap inconvenient de votar a favor, però demanem que el
que es va tractar en la Junta de Portaveus ho acabem d’arreglar.”
 Sr. alcalde: “Dir-los algunes coses. Sr. Mengual, si vosté haguera tingut alguna
intenció que la moció fóra conjunta, i tot això, supose que vosté s’hauria esperat
quan UPYD va presentar l’escrit o proposta de moció, hauria parlat amb els grups
polítics, i no; vosté unilateralment va decidir agarrar, i no només agarrar el text de la
moció d’UPYD, sinó retallar-la com vosté va voler. No sé si ho va parlar amb el PP
o no, sembla que sí, perquè vosté amb solidaritat. De totes formes no em sembla
correcte el que han dit, principalment perquè en aqueixes dues Juntes de Portaveus,
que va convocar l’Alcaldia, a iniciativa de l’Alcaldia, per vore si era possible que la
moció fóra conjunta, però no la del Partit socialista, la d’UPYD, i consensuar un
text, a la fi no es va arribar a cap acord. Sí que és de veres que el Sr. Llopis, en
representació del Partit Popular va manifestar la impossibilitat de tindre el comptes
de l’anterior grup municipal; però, Sr. Llopis, la gestora és del partit polític, no és
del grup municipal. I les assignacions són a grups municipal, no a partits polítics.
No s’equivoque. Les assignacions municipals no poden anar a partits polítics, està
prohibit per llei; per tant, parlen vostés amb l’anterior grup municipal, que tenien
secretària de grup, tenien portaveu, que a més presumeix molt de transparència i ens
dóna lliçons a tots, i reclame-li vosté els comptes; està en el seu dret de reclamar-li
els comptes. Si no li ho vol donar serà responsabilitat de qui no li ho vulga donar, no
seua. Per tant, jo crec que no hi ha cap problema a agarrar el text original de la
moció d’UPYD i portar-lo. En les Juntes de Portaveus no es va arribar a cap acord.
De fer, recorde en reiterades ocasions preguntar i preguntar, i a tot el món li feia
igual. Per tant, tampoc entenc el revol que s’ha alçat per aquesta qüestió.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que la sí que es veritat que vam parlar del tema
aquest, i a més ens alegra que arribe ací una moció, que era originària del partit
UPYD, i que tot el que vinga a donar transparència, i que el ciutadà sàpiga fins a
l’últim euro en què ens els gastem els grups municipals, no els partits polítics, pense
que és positiu. A més estem parlant de quantitats econòmiques que no són massa
altes, són baixetes al costat d’altres municipis; però encara que siga un euro s’ha
d’explicar la seua destinació. També és veritat, com ha dit el Sr. Llopis, que també a
conseqüència de les dificultats que tenien, perquè l’anterior grup, que estava dirigit
per una persona que hui no està ací, i que tots sabem qui és, tindran molt difícil la
possibilitat de justificar tota aqueixa despesa. Allí no es va dir ni sí, ni no; a mi em
fa igual, per tant em fa igual que siga trimestral, d’aquesta legislatura, com de
l’anterior; perquè parlem de quantitats prou menudes. Jo pense que és un tema que
hauríem de parlar i consensuar-lo del tot, abans de tirar endavant. I si volem que
síga així, que siga així. Almenys que no quede el dubte que ningú es quede amb el
ressentiment de pensar que ho hauríem d’haver parlat un poc més, o no s’ha entés la
proposta que hem fet, i per tant pensem que hauríem d’arribar a un consens en
aquest aspecte, i que tots els grups polítics estiguen d’acord al respecte. Repetesc el
mateix, tot el que siga que vaja destinat, tota ferramenta que vaja a esclarir qualsevol
qüestió de despesa econòmica que isca de l’ajuntament, benvinguda siga. Però jo
crec que aquest pas hauríem de donar-lo tots junts, i sense cap ressentiment, en el
sentit que no sabem si a la millor hauríem parlat les coses més, o d’una altra forma,
hauria pogut ser una moció més afí a la necessitat real de tots els grups polítics, i
sobretot dels ciutadans, evidentment. Jo, si ho creuen convenient, demanaria cinc
minuts de recés, per tractar aquest tema i després cadascú que vote en
conseqüència.”
 Sr. alcalde: “L’Alcaldia no té cap problema, però no serà per reunions que no s’ha
parlat. Els ho recorde. No tinc cap problema de fer un recés de cinc minuts.”
L’alcalde, sent les 20.00 h concedeix un recés de cinc minuts en la sessió plenària.
Passats els cinc minuts es reprén la sessió en el mateix punt en què s’havia quedat; és a
dir el torn d’intervencions sobre les esmenes.
 Sr. alcalde: “Ha hagut una proposta, en aquest cas del portaveu del Grup Projecte
Oliva Ciutadans d’Oliva, d’afegir en la segona esmena, en parlar de sol·licitar als
grups polítics de la legislatura anterior, que trameten a aquest ajuntament, a través
de la seua Secretaria General, la informació dels comptes d’assignació municipal
dels grups polítics, i la pertinent justificació, etcètera, afegir la paraula
voluntàriament. És a dir “Sol·licitar als grups municipals de la legislatura anterior
que, voluntàriament, envien a este Ajuntament, a través de la seua Secretaria
General, la informació dels comptes de l’assignació municipal ...” Aqueixa seria la
proposta, i l’única modificació respecte a les esmenes presentades.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament era per trobar un punt de connexió. Nosaltres, ja ho
hem dit adés, que estem perquè siguen els quatre anys, però no passa res; els grups
municipals que vulguem, ho farem; i els qui no puguen, o no vulguen, no ho faran.
La transparència consisteix a això; nosaltres, la nostra proposta és que
voluntàriament, els grups municipals que vulguem, farem la declaració dels últims
cinc anys. I els qui no puguen, o no vulguen, no la faran. És la seua transparència;
cada grup municipal ha de reflectir la seua transparència. Jo crec que en aqueix cas,
a partir d’ara, per suposat tots, però estem parlant que hi havia alguns grups que no
sabien si podrien, doncs els qui puguem sí que ho farem voluntàriament; la resta que
ho faça si ho creu convenient.”
Se sotmeten a votació de les esmenes, tenint en compte que en el transcurs de les
intervencions s’ha proposat en la segona esmena, que fa referència a la corporació
anterior, introduir a proposta del Grup Municipal Projecte Ciutadans d’Oliva que siga
voluntàriament.
D’acord amb el resultat de la votació, les dues primeres esmenes, amb la incorporació
de la paraula voluntàriament en la segona, s’aproven per unanimitat; i la tercera esmena
s’aprova per majoria, amb 20 vots favorables (6 del Grup PP, 5 del Bloc-Compromís; 4
del Grup Socialista, 4 del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva; i 1 del Grup Gent d’Oliva);
i amb 1 abstenció (del Grup Esquerra Unida del País Valencià). I en conseqüència
s’incorporen les esmenes a la moció.
El Sr. alcalde torna a concedir un torna de paraula per debatre la moció amb les esmenes
incorporades, i es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. Mengual Manzanares: “Sembla ridícul el que acaba d’ocórrer. Hem tingut
dues Juntes de Portaveus, i si Bloc-Compromís haguera presentat aquestes esmenes
en les Juntes de Portaveus hauríem fet una moció conjunta, i no hauríem estat ací
parlant portaveus, plenari parat, per diners, i al cap i a la fi són pocs diners, però són
diners públics. Per tant la veritat em sembla ridícul. A la fi, el tema de voluntari, jo
vore a favor, però a la fi no té tampoc cap sentit, perquè voluntàriament perfecte;
nosaltres podem fer, anteriorment a aquesta moció nosaltres podríem voluntàriament
posar al web, i a qualsevol lloc el tema dels comptes. Molt ridícul. Però vaig a
centrar-me en el tema de la moció. Primer, agrair a UPYD comarcal el fet d’haver
iniciat aquesta lluita i aquest treball pel tema de la transparència en altres municipis,
i també al nostre, a Oliva. La nostra intenció amb la moció era millorar la
transparència del consistori, encara que com bé vam parlar en la Junta de Portaveus,
l’austeritat del nostre municipi, l’austeritat d’aquesta corporació, i d’altres
corporacions anteriors, és exemplar. La comparació de les atribucions econòmiques
que reben els distints grups, comparades amb Tavernes de la Valldigna, i no parle de
Gandia, és brutal. Ells tenen per quatre i fins i tot per cinc assignacions per grups, i
crec que amb això hem de congratular-nos i agrair a aquesta corporació, i les
anteriors des que es va posar el tema de les assignacions a grup, el fet d’haver portat
a cap aquesta bona tasca econòmics i bona tasca política. Les dues Juntes de

Pàgina: 9

AJUNTAMENT D’OLIVA
Portaveus vam parlar de les distintes opcions; és veritat que nosaltres vam llevar del
text original el tema de fer-ho amb efecte retroactiu, pensem que per solidaritat i
pensem que un grup passa per dificultats; és molt fàcil dir aneu i busqueu l’anterior
portaveu, però la veritat que crec que siga el que siga el grup polític que passe per
aquestes situacions, no és fàcil, i no hem de posar-ho encara més difícil. Amb
aquesta moció nosaltres el que plantegem és això; és anar conjuntament en el tema
de la transparència, encara que siguen pocs diners; però en el tema de la
transparència hem d’estar tots units. Encara que sí que acabaré la meua intervenció
dient que tant de bo en tots els ajuntaments, en totes les administracions, hagueren
sigut tan transparents com han sigut ací a Oliva, perquè no existiria la moció que
farem després, del tema de la corruptela i dels corruptes, com en altres
administracions hem pogut vore.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que jo crec que és un tema que tot allò que
vaja amb vista que la ciutadania sàpiga fil per agulla aqueixos diners on van
destinats i de quina forma s’administren, em sembla perfecte, i positiu. Ens hauria
agradat que des del primer dia tots haguérem tingut clar el tema; no em referesc que
no tenim clar el tema de la transparència, però haver arribat ací al plenari amb les
coses un poc més clares, en el tema de la moció. Evidentment s’ha arribat a un
consens, en base a una proposta que s’ha fet a última hora, com ja s’ha dit; i pensem
que també és important, aquell grup polític que per les conseqüències que tots
sabem té les dificultats, evidentment no és per falta de voluntat sinó per falta de
disponibilitat en aqueix aspecte. Això no vol dir que no s’haja de portar a cap a
partir d’ara la declaració de les despeses que han tingut aquestos grups, en base a les
ajudes a grups polítics, i per tant pensem que és una prova més que des d’ací
l’Ajuntament d’Oliva tenim la voluntat de ser el més transparents possible, i que
efectivament el ciutadà sàpiga com i de quina forma s’administren els diners que
destina dels seus impostos. Tot el que siga, ja ho han dit, que vaja amb vista a la
transparència és important, i aquesta és una prova més; encara que és veritat, s’ha dit
també, que si es compara amb altres municipis, la veritat que les ajudes són molt
inferiors. Això no vol dir que demanem que siguen més quantioses, però s’ha de dir
la veritat. Municipis molt semblants al nostre estem quatre o cinc vegades per davall
d’ells. Ja no cal parlar de Gandia, que allò ja és. És positiu, i des del Grup Municipal
de Gent d’Oliva votarem a favor d’aquesta moció, incorporant les esmenes que
s’han presentat.”
 Sr. Salort Rubio: “Nosaltres també creiem que tot el que siga a favor de la
transparència és un avanç, i només matisar que vam aportar la i dea que si passàvem
a fer una freqüència anual podria ser molt més pràctic per a tots. M’agradaria
esclarir un poc l’abstenció d’abans; no és cap ofensiva cap al Grup Popular perquè
jo sé que ells no tenen cap culpa; però cerc que el que es plantejava hui era una
oportunitat per a posar solució a la injustícia dels seus predecessors; jo sé que ells no
han fet cap irregularitat, però està clar que hem de lluitar per exigir que els seus
predecessors es posen un poc al dia i paguen el preu de la falta de transparència. No
és res personal. Nosaltres de fet l’anterior legislatura no estàvem, i en aquesta
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l’única despesa que hem tingut ha sigut un bloc de paper reciclat. No és res fora del
comú. Nosaltres ens pronunciem així i esperem que continue endavant i que isquen
moltes més propostes, que agrairíem que es reconeguera el treball extra, fora de les
institucions, que realitzen altres grups.”
 N“En primer lloc vull dir que el fet que estem parlant de quantitats menudes, estem
parlant en alguns casos de 75 euros al mes per a despeses del grup municipal, de
material, bolígrafs, fulls, o de qualsevol cosa que necessite el grup municipal. 75
euros al mes. Per menuda que siga la quantitat, i que es paga trimestralment, crec
que és important que hi haja transparència. Nosaltres, ja ho hem dit adés en el tema
de l’esmena; cada grup municipal ha de ser responsable i donar transparència a la
ciutadania, siguen les quantitats que siguen. Per tant el nostre suport total a aquesta
moció. Felicitar-nos perquè el Grup Projecte Ciutadans el que no volia és que no es
quedara cap grup fora, o cap grup municipal entenguera que s’havia intentat
desvirtuar o fer un atac contra cap grup municipal; i el que es tracta és que els grups
que estem en aquesta corporació, aqueixos 75 euros, o 80, o 90, segons com de gran
és el grup municipal amb regidors, que al mes ho justifique i done a la població
explicació de en què s’han gastat; si s’han gastat en material o en el que siga, de
forma que fins l’últim euro puga ser clar.”
 Sr. Canet Llidó: “Jo compartesc una afirmació que ha fet abans el Sr. Mengual, i ha
comentat que li semblava ridícul el que havia passat; a mi, en certa forma, també em
sembla ridícul; però no pels mateixos motius. A mi em sembla ridícul que els grups
polítics li dediquem tant de temps, tantes reunions, i ara aquest recés, a una qüestió
que bàsicament és per a la pròpia vida i economia dels grups polítics. Crec que hi ha
temes que per a la ciutadania són molt més importants que aquest, i que li dediquem
tant a una qüestió com aquesta, efectivament és ridícul. Però contràriament sí que
pense que és positiu que aquest debat es produesca i es produesca també a la vista de
tot el món; perquè ací s’ha parlat que tots sabíem que hi havia un grup polític
determinat, que és el Grup del Partit Popular, que té un problema per demanar els
comptes a l’antic Grup Popular. Tots ho sabíem, els qui ho sabíem; ara,
probablement ho sabrà tota la ciutadania, i jo crec que això també és important. Per
què ho hem de saber només els portaveus dels grups polítics, o els qui formem part
dels grups municipals? Si això és així, és important que també se sàpiga. I no hi ha
per què tindre por que això es pose de manifest. Si a la fi la informació es fa de
forma voluntària, doncs cadascú ens retratarem, de forma voluntària, amb el que
tenim o no tenim pel que fa a poder donar compte d’alguna cosa que sempre té
caràcter retroactiu; és a dir, la justificació d’una subvenció, siga la que siga la
subvenció, a grups polítics municipals o al que siga, sempre té caràcter retroactiu,
sempre es justifica després d’haver rebut la subvenció i després d’haver usat els
diners d’aqueixa subvenció, òbviament. Perquè quatre anys? Perquè els qui van fer
aquesta moció ho van posar així. Els qui tenen el mèrit d’haver preparat aquesta
moció, que són UPYD, la delegació comarcal d’UPYD, ho van determinar així; i
nosaltres, per respecte a aqueixa formació, que són els qui han fet la feina i ens l’han
presentada a tots els grups polítics municipals d’aquesta legislatura, considerem que
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hauria de ser tal com ells ho plantejaven. No s’ha arribat a un consens i el Sr.
Mengual li trasllada a Bloc-Compromís tota la responsabilitat; als consensos s’arriba
per part de tots. És a dir, nosaltres, Bloc-Compromís sempre hem manifestat que no
teníem cap inconvenient que en la legislatura anterior se’n donara compte, no
teníem cap inconvenient que vinguera la moció com l’havia redactada UPYD, i que
probablement la freqüència trimestral per donar-ne compte que era un poc
excessiva. Sempre havíem posat això de manifest; però no era precisament
Compromís qui havia de redactar només les esmenes. Si a la fi no s’arriba a cap
consens, evidentment cada grup estem en el nostre dret de presentar el que nosaltres
considerem. Però si no s’ha arribat a un consens serà perquè ningú, de tots els qui
formen part d’una mesa de negociació, d’una Junta de Portaveus, o d’un col·lectiu
que intenta arribar a un consens, ha presentat una transaccional, o ha presentat una
possibilitat perquè s’arribe a fer com a conjunta. És un fracàs conjunt; no és un
fracàs d’un grup. És un fracàs conjunt. En aquest cas, davant del fracàs, el nostre
grup municipal, Compromís, considera que el que sempre havia manifestat en les
reunions no tenia cap inconvenient de posar-ho per escrit. I Gràcies a això, a aqueixa
esmena, ha eixit a la llum algunes coses que la ciutadania supose que agrairà, o no,
haver conegut.”
 Sr. Llopis Ibiza: “Jo primer agrair a tots els grups que a la fi hàgem arriba a aquest
consens. Tampoc vull que semble que des del Grup Popular no volem mostrar el que
s’ha fet en anteriors legislatures, perquè nosaltres, com ens va dir el responsable
d’UPYD, si dimecres va enviar la proposta, l’endemà, dijous, ja estàvem cridant-li;
és més, va dir que agraïa al Partit Popular que havia sigut el primer grup que s’havia
posat a disposició d’ells per a qualsevol informació. Els problemes que tenim se li
van traslladar primer per teléfon i després personalment quan van vindre a parlar
amb nosaltres. I ja va ser la decisió nostra. Nosaltres portàvem unes esmenes
verbals, també, més que res perquè ahir mateix se’ns va informar que s’anul·lava la
Junta de Portaveus d’ahir; si no nosaltres, ahir mateix, en la Junta de Portaveus, no
hauríem tingut cap inconvenient de presentar la idea que portàvem i que ens hauria
agradat que com hui han fet ens hagueren recolzat. Nosaltres traslladarem, o
intentarem fer voluntàriament, penjar els comptes; ho intentarem. El que jo no vull
és que si es fixen bé tots els partits que estan representats ací, Gent d’Oliva és un
cent per cent, Projecte Oliva un cinquanta, Bloc-Compromís podem dir d’un setanta
o setanta-cinc per cent, el PSOE cinquanta per cent. Estan tots representats de
l’anterior legislatura. El Partit Popular amb més d’un 90% és gent renovada, gent
que fa poc de temps que fins i tot fa poc que està afiliada al Partit Popular i posarlos en un compromís que ni ells mateix sabien, ni poden demostrar o intentar fer
aquestes coses, crec que no és una forma de recolzar aquesta moció, que devem
d’anar tots agarrats de la mà. Per això agraesc a tots el canvi. He dit que no vull que
pensen que el grup del Partit Popular anteriorment volia ser corrupte, o perquè no
puga demostrar, això mai. Ho intentarem; però com he dit nosaltres som un 90%
que hem renovat el grup municipal i el problema que tots coneixem, ho tenim
complicat. No vull que ningú pense que és perquè no volem demostrar-ho, i a partir
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d’ara igual que ho faran tots els grups, fins i tot podem ser els primers a demostrar
totes les despeses que tenim.”
 Sr. alcalde: “Seré breu, perquè el portaveu del grup municipal on està l’Alcaldia ja
ha esgrimit alguns arguments; simplement, Sr. Mengual, vull insistir en el que li he
dit adés. Vosté diu que estem fent el ridícul i parla que estem d’enhorabona; estem
d’enhorabona i com ja ha dit el portaveu de Compromís, la iniciativa d’aquesta
moció no ve de cap grup municipal que estem representats ací al plenari. Hem de
recordar-ho i hem de ser justos amb l’agrupació o el partit polític que va tindre la
iniciativa de registrar aquesta moció. Ha parlat vosté de ridícul i de consensos.
Efectivament l’Alcaldia va genera dues Juntes de Portaveus per intentar arribar a un
consens al qual no es va arribar; no es va arribar a cap consens, i vull recordar-ho
ací. Què va fer vosté? Vosté va agarrar i va presentar unilateralment la moció que
havia presentat UPYD, però retallada. Unilateralment. Vosté no va tindre cap
voluntat, abans de retallar-la, de parlar amb cap grup polític. Ara sabem, pel que es
dedueix de les seues paraules, que amb algun grup polític sí que va parlar, amb el
Partit Popular, i es va solidaritzar vosté amb el Partit Popular; i amb Esquerra
Unida, també? Doncs va obviar vosté dos grups polítics. Al segon i al quart,
Projecte Oliva i Compromís, dos grups polítics els va obviar vosté. Per tant aqueixa
és la seua voluntat de consens. La meua voluntat de consens va ser generar Juntes de
Portaveus per intentar arribar a una moció conjunta, a la qual no es va arribar. Dit
això, em sume a les paraules de satisfacció dels meus companys, i espere que d’ara
endavant es millore també la transparència en aqueix sentit, respecte a la ciutadania,
de les assignacions que rebem els grups polítics.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Per parts. Cada partit polític es lliure de presentar les
mocions que considere convenients, siga presentada per UPYD o per qualsevol
teixit associatiu o iniciativa pròpia del grup polític. No diga vosté això, vosté sap
qeu jo en les dues Juntes de Portaveus, en tot moment, jo volia que fóra consensuada
per totes les forces polítiques. Estan ací els distints portaveus polítics que estaven en
la Junta de Portaveus. Jo volia que aquesta moció, encara que es va presentar per
registre d’entrada com a Grup Socialista, de forma unilateral, coma grup polític
propi nostre, però volia portar-la al plenari de forma consensuada, i que estiguérem
formant part tots com a portaveus i com a grups polítics. Crec que ho vaig reiterar
en les dues Juntes de Portaveus. Sr. Canet, clar, el plenari és la institució pública
d’aquesta administració; no fem comissions, no fem Juntes de Portaveus; portem
totes les temàtiques ací, ho debatem tot ací, i així la gent del poble se n’assabenta de
cadascuna de les propostes que es fan en qualsevol comissió, en qualsevol Junta de
Portaveus, i també la Junta de Govern Local la fem pública. No hi ha cap problema;
què hem de fer dos o tres plenaris al mes? Fem-los. Segurament tindrien més
contingut que el que portem hui ací. Però per això estan les Juntes de Portaveus amb
un treball fet i no mostrar a la gent del poble que no treball, que no arribem a
consensos; i mira, en dos minuts hem arribat a un consens; si vosté o el Sr. González
que està en la Junta de Portaveus haguera presentat aquestes esmenes, en cinc
minuts hauríem arribat al consens. I després, en el tema de conéixer la problemàtica
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del Grup del Partit Popular, primer jo crec que el municipi coneix la problemàtica
del Grup del Partit Popular, no crec que vosté, Bloc-Compromís, mostre al poble la
problemàtica del Grup del Partit Popular; però les nostres intervencions també
podríem haver especificat per què posàvem de forma voluntària, i la gent que està
ací representada, i la gent del municipi coneixeria quina és la problemàtica del Partit
Popular. I sí, Sr. González i Sr. Canet, m’ha semblat ridícul l’actuació que han fet
hui en el plenari.”
 Sr. Canet Llidó: “El Sr. Mengual i jo no parlem el mateix llenguatge. Si falla el
consens, falla el consens per a tots. Vosté intenta traslladar a un únic grup polític, a
un únic grup municipal el fracàs del consens. No senyor, si el consens fracassa hem
fracassat tots, en plural; primera persona del plural, tots nosaltres hem fracassat a
l’hora d’arribar a un consens. Tots els sis grups municipals, no un. Si falla el
consens falla per part dels sis, vosté inclós, el seu grup municipal inclós; i vosté
intenta traslladar-ho a un únic grup municipal; no ho entenc. Però és que crec que
qualsevol persona que raone un poc tampoc ho entendrà. Si fracassa el consens,
torne a dir-ho perquè quede clar, fracassa per part de tots els integrants d’una messa
de negociació que han d’arribar a aqueix consens. No fracassa per un. I després, si
ara hem arribat a un consens és perquè algú s’ha molestat a redactar un text, el qual
a través d’una proposta d’un membre d’un altre grup municipal, i d’un debat, s’ha
arribat a un consens; però perquè algú ha fet la feina de portar un text sobre el qual
valorar aqueixes esmenes. Si vosté ho haguera fet, probablement també hauríem
arribat. Però vosté va presentar una moció, i li recorde que segons el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals moció és el que
va directament a debat i votació en un plenari, és a dir que no passa per cap
comissió, això és una moció segons la llei; és a dir, vosté ho va presentar perquè
vinguera directament a plenari, sense que passara per cap comissió; ni per la de
Governació, ni per cap altra. Per què va passar per Junta de Portaveus? Perquè
l’Alcaldia va intentar, a petició dels autors de la moció, que és UPYD, que es
respectara el que ells havien posat i arribar a un consens per recuperar l’esperit i el
sentir dels qui havien fet el treball i els qui havien tingut la iniciativa realment.
Perquè vosté, en tot moment, en la seua moció havia ocultat aqueix fet; no se n’ha
recordat en cap moment de citar que açò ve d’uns senyors que es diuen UPYD; en
cap moment els cita. I per això es fan les Juntes de Portaveus. Si no hauria vingut
directament al plenari perquè és una moció; i les mocions vénen directament al
plenari.”
 Sr. alcalde: “Jo posaré un exemple comparatiu. No vull incidir més en el que ja li
he dit. Vaig a posar el seu exemple. Vosté amb aqueixa voluntat de consens que
tenia, compta amb dos grups polítics, i obvia a dos grups polítics, Projecte
Ciutadans d’Oliva i Compromís per Oliva, i a Gent d’Oliva tampoc; i parla només
amb dos grups polítics. Aqueixa va ser la seua forma d’actuar. I retalla
unilateralment, o amb el vistiplau d’aqueixos grups polítics, no ho sé, ni ho poc
saber, retalla vosté la moció original. Ara després vénen dos punts en l’ordre del dia,
dues mocions conjuntes. La cinc i la sis, dues mocions que l’Alcaldia va redactar, i
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dues mocions que abans de registrar-les, les hauria pogut registrar el nostre grup
polític, les hauria pogut registrar l’Alcaldia i després demanar que se sumaren, va
haver una Junta de Portaveus on l’Alcaldia, abans de registrar les mocions, els va
proposar presentar-les conjuntament, parlant amb tots els grups polítics. Ja està.
Aqueixa és la diferència.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Abans de presentar la moció vaig parlar amb Esquerra
Unida, pel tema de la temporalitat, de si era trimestral o anual, perquè pensava que
era millor anualment, i crec que encertadament; i al Partit Popular li vaig traslladar
que anava a llevar de la moció original d’UPYD el tema dels quatre anys amb
retroactivitat, pel tema de la seua situació política. Però en les dues Juntes de
Portaveus vaig parlar, primer crec que amb la Sra. Pastor i després amb el Sr. Peiró,
amb vosté dues vegades, i amb el Sr. Salazar dues vegades, perquè fóra de forma
consensuada, i de forma conjunta. Si vol fem cinc o sis reunions per tractar aquesta
temàtica. Evidentment que si fracassem en un consens fracassem tots, però també
existeixen uns motius del fracàs. Vosté diu que és gràcies al seu text, a la fi sempre
és gràcies a Bloc-Compromís. Si vosté aquest text l’haguera portat en la Junta de
Portaveus, que és el que jo li dic, no li dic que per culpa d’aquest text hem fracassat
sinó que aquest text si haguera vingut molt bé a la Junta de Portaveus, s’hauria
tractat amb major tranquil·litat i hauríem arribat a un acord i a un consens; sense la
necessitat de fer el ridícul i alçar-nos ahí per un tema tan delicat com són els diners
públics.”
Sotmesa a votació la Moció amb la incorporació de les tres esmenes aprovades, el Ple
de l’Ajuntament per unanimitat, acorda aprovar-la amb la redacció que tot seguit
s’indica:
“Els grups politics presents en l'Ajuntament d'Oliva desprès de l'Acord en Ple del 2 de
juliol de 2015, ratificaren les assignacions municipals als propis grups, sumant uns
16.200€ a l'any. Estes quantitats son modestes en relació a les d'altres municipis de la
Safor, com Gandia o Tavernes, no obstant les noves forces politiques locals pergueren
una oportunitat per a regular-les amb la transparència i l'interés general a l’empara de
les demandes ciutadanes de canvi.
La llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que “el grups polítics
hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació a què es refereix el paràgraf
segon d’aquest apartat 3, la qual posaran a la disposició del Ple de la Corporació,
sempre que aquest el demane”. Els grups polítics d’Oliva, sent els únics encarregats a
nivell municipal de fiscalitzar les seues pròpies assignacions econòmiques de diners
públics, mai han exercit aquest control en Ple.
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PROPOSTES D’ACORD
PRIMER: Sol·licitar als grups municipals de la legislatura anterior que voluntàriament
envien a este Ajuntament, a través de la seua Secretaria General, la informació dels
comptes de l’assignació municipal dels grups polítics, i la pertinent justificació,
corresponent a la passada legislatura, i que esta informació es pose a disposició del Ple i
del Portal de Transparència.
SEGON: Sol·licitar als grups municipals actuals que envien a este Ajuntament a través
de la seua Secretaria General la informació de la seua contabilitat corresponent a l'actual
mandat i que esta informació se pose a disposició del Ple i del Portal de Transparència.
TERCER: En el cas de que algun grup municipal incompleixca aquest acord, torne la
dotació econòmica que li haguera segut assignada.
QUART: Que trimestralment, o amb la periodicitat que es consensue en Junta de
Portaveus, es done compte detallat a Intervenció dels comptes de l’assignació municipal
dels grups polítics i la seua justificació, els reclame o no el Tribunal de Comptes, per tal
de tindre en tot moment constància i fer exercici de transparència sobres les despeses de
la corporació, posant-les anualment a disposició del Ple.
QUINT: Que es facen públics la utilització de les assignacions recaptades pels grups
municipals de manera periòdica, en actualització trimestral en el Portal de
Transparència, en indicació dels imports, el destí i concepte dels mateixos, per a general
coneixement de la ciutadania i com exemple de transparència en la gestió dels contes
públics.
SEXT: Modificar el Reglament Orgànic Municipal per a impossibilitar el pagament en
l'aportament municipal per a funcionament dels grups municipals, dels partits politics,
obligant als grups la devolució de la part de l’assignació que no haja segut gastada cada
tres mesos.”

TERCER.- ESCRIT DEL GRUP PARTIDO POPULAR SOBRE SUBSTITUCIÓ
DEL PORTAVEU ADJUNT.
Es dóna compte de l’escrit presentat pel Grup Partido Popular, registre d’entrada núm.
2881, de 16 de març de 2016, que és del següent tenor literal:
“Vicente Parra Salort, com a portaveu del Grup Popular de l’Ajuntament d’Oliva,
COMUNICA:
El nomenament de Salvador Llopis Ibiza, com a portaveu adjunt, en substitució del Sr.
Vicente Morera Romaguera.
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Cosa que firmem tots els regidors del Grup Popular, als efectes oportuns, Oliva 14 de
març de 2016.”
La corporació queda assabentada.

QUART.PROPOSTA
SUSPENSIÓ
TRAMITACIÓ
ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE DECLARACIONS RESPONSABLES DE
COMUNICACIONS
D’ACTIVITATS
INNÒCUES,
DECLARACIONS
RESPONSABLES
AMBIENTALS,
LLICÈNCIES
AMBIENTALS
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
I
AUTORITZACIONS
D’ESTABLIMENTS PÚBLICS (ART. 82.3 DEL ROF, RATIFICACIÓ
INCLUSIÓ).
Informats de la proposta de la regidora delegada d’Activitats, i vist que la proposta no
ha estat dictaminada en la comissió informativa, l’Alcaldia, d’acord amb allò que
assenyala l’article 97.2 del ROFRJEL, en relació a l’article 82.3 del mateix text
reglamentari, sotmet a votació la ratificació de la inclusió de l’assumpte en l’ordre del
dia.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 17 vots favorables, (6 del Grup PP, 5 del
Bloc-Compromís; 4 del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva; 1 del Grup Esquerra Unida
del País Valencià i 1 del Grup Gent d’Oliva); i amb 4 abstencions (del Grup Socialista),
acorda ratificar la inclusió de la proposta i en conseqüència s’entra en el seu estudi i
debat.
La proposta és del següent tenor literal:
“El Ple de l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de febrer de 2016, previ
dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 18 de febrer de 2016, i a
proposta d'aquesta Regidoria, va acordar aprovar inicialment la “Ordenança municipal
reguladora de declaracions responsables de comunicacions d'activitats innòcues, declaracions
responsables ambientals, llicències ambientals i declaracions responsables i autoritzacions
d'establiments públics” i sotmetre-la a informació pública durant el termini de trenta dies,
comptats a partir de l'endemà de la seua publicació en el BOP de València.
Considerant, que l'objecte de la indicada Ordenança municipal és regular els procediments
administratius per a la tramitació dels diferents instruments d'intervenció ambiental,
competència de l'Ajuntament, ajustats a les previsions de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats i Llei 14/2010, de 3 de
desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments
Públics.
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Considerant, que el 16 de setembre de 2015 va entrar en vigor el Decret 143/2015, d'11 de
setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 14/2010,
de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments
Públics, l'objecte dels quals és l'ordenació i el desenvolupament del règim jurídic dels
espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, inclosos en l'àmbit d'aplicació
de la citada Llei.
Resultant, que la Disposició Final Tercera del Reglament estableix l'obligació per als
Ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen d'ordenances o altres disposicions en
matèria d'espectacles d'adequar els mateixos a la normativa continguda en aquest reglament, en
el termini màxim d'un any.
Considerant, que la “Ordenança Municipal reguladora de declaracions responsables de
comunicacions d'activitats innòcues, declaracions responsables ambientals, llicències ambientals
i declaracions responsables i autoritzacions d'establiments públics”, aprovada inicialment pel
Ple de l'Ajuntament el 25 de febrer de 2016, s'ha redactat sense tindre en compte el contingut
del Decret 143/2015, d'11 de setembre.
Considerant, que el termini d'un any fixat per la Disposició Final Tercera del Reglament
finalitza el 16 de setembre de 2016, la qual cosa obligaria a adaptar abans d'aquesta data,
l'Ordenança municipal que es troba en aquests moments en tràmit, al contingut del citat
Reglament.
A la vista de l'exposat, per la Regidoria delegada d'Activitats, s'eleva al Ple de l'Ajuntament la
següent PROPOSTA D'acord
PRIMER.- Suspendre la tramitació de la “Ordenança municipal reguladora de declaracions
responsables de comunicacions d'activitats innòcues, declaracions responsables ambientals,
llicències ambientals i declaracions responsables i autoritzacions d'establiments públics”, amb la
finalitat que el seu text s'adapte al contingut del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell,
pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la
Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Departament d'Activitats perquè en prengueu
coneixement i efectes.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Ibiza Cots: “En principi, com consta en la proposta és una suspensió
provisional; volem vore que s’ajusta al Decret de Reglament que va eixir amb
posterioritat a la llei; en aquest moment no tinc cap informe que justifique que
l’ordenança està d’acord amb el reglament, i per tant m’agradaria, abans de passar a
la seua publicació definitiva, revisar-la i vore si és procedent continuar o no.”
 Sra. Morell Gómez: “A mi aquestos fets sí que em semblen molt preocupants.
Aquesta mateixa ordenança va vindre en el plenari passat. És una ordenança que tots
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pensàvem que seria molt positiva per agilitzar la tramitació i reduir la burocràcia en
el tema de les tramitacions de les llicències d’activitat; però és que estem veient
assíduament, que estem retirant ordenances que en principi s’aproven, ordenances
que no arriben a la seua publicació dins del termini per poder entrar en vigor, amb
conseqüències per a la ciutadania, comissions que dia rere dia porten els expedients
sense estar complets, ni informats pels tècnics competents; i a nosaltres, almenys per
al Grup Socialista, ens sembla molt preocupant. Sobretot perquè no parlem d’una
ordenança en què e s posa en dubte un punt, un article, un annex; estem parlant que
l’ordenança no s’adequa, o en principi no sabem si s’adequa, a un reglament que
desenvolupa la llei de l’any 2010. és a dir, aquestes coses no poden passar. És que
estem aprovant ordenances que després, quan arriben als serveis jurídics, plantegen
problemes, com que una ordenança que ha estat redactada i passada pel plenari, no
s’ajusta a la legalitat. És que és preocupant això; molt preocupant. I torne a dir, no
parlem de l’incompliment d’un article, d’un annex, o un error o errada simple que a
tots ens pot passar. És que no sabem si s’ajusta a la legislació, o no s’ajusta. Quan
em preparava aquest punt no sabia què dir-los, perquè ja no sé si és irresponsabilitat,
deixadesa, ja no sé el que és; o si la culpa és del dimoni, perquè ja no sé de qui és la
culpa o responsabilitat. Però a la fi aprovem ordenances, les tornem a llevar de
l’ordre del dia, i a la fi no sabem a què venim als plenaris, perquè si la documentació
que portem no està revisada, no està supervisada jurídicament, no sé què fem ací.
Ens estalviem els punts, ens estalviem el jornal i anem a casa que tenim molta feina.
Però a priori ja els dic que és molt preocupant. No hem votat a favor ni la ratificació
del punt, ni votarem a favor la retirada, com un símbol de toc d’atenció del nostre
grup, perquè considerem que aquestes coses estan sent excessivament habituals amb
aquest govern. I per a nosaltres sí que considerem que és molt preocupant, perquè
estem parlant que no s’adapta tota una ordenança a una llei que es va publicar l’any
passat. I això sí que és preocupant.”
 Sr. Parra Salort: “Nosaltres creiem que el problema d’aquesta proposta de
suspensió no és si es tracta de suspendre ara la tramitació que ja ha començat; ja es
va aprovar en un Ple, tan sols fa un mes, i s’havia de publicar. Nosaltres entenem
que quan es tramita qualsevol ordenança o norma, es pose la major diligència i
control, per a no haver d’ordenar per a desordenar i tornar a ordenar. Amb temps i
mitjans entenem que el ciutadà veu que es gasten i no s’aprofiten correctament; i
crec que el que crea és una desconfiança amb qui gestiona. Ja hem trobat diverses
normes que han estat publicades i després se n’han tornat enrere. Voldríem que qui
gestiona en aquest moment faça la major diligència possible per tal que les coses
quan es facen, es facen correctament.”
 Sr. Canet Llidó: “Li he demanat a la meua companya intervindre, perquè realment
després d’escoltar la intervenció de la Sra. Morell, crec que s’havia de fer no una
puntualització sinó moltes puntualitzacions. És cert que aquest text va vindre fa una
mesos, a febrer, es va proposar l’exposició pública, i que ara, passat un mes, es
planteja retirar-lo. Això és un fet que és preocupant. Ai`xo ho compartesc amb la
Sra. Morell; compartesc també amb el Sr. Parra que aqueixes coses no haurien de
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passar. No és l’única vegada que passa; que les coses quan arriben s’han de portar
bé; és cert. Jo puc dir respecte d’aquesta ordenança, perquè conec que es va tramitar
de forma paral·lela a la de declaracions responsables de les llicències d’obra, que
aquesta ordenança es va fer de forma molt diligent immediatament després d’haverse publicat les diferents lleis, tant la d’urbanisme, com la d’activitats, que es van
aprovar en juliol de 2014, i van entrar en vigor en setembre de 2014. Es van fer
aquestes ordenances, que es van treballar amb tots els tècnics municipals, però va
passar molt de temps fins que es va fer la seua exposició al públic, i en aqueix temps
van eixir els reglament de les respectives lleis. Bé, mal fet; és cert. Però la Sra.
Morell parla com si això fóra un fet inèdit. Un fet inèdit? Que ara només passa amb
aquest govern? Per l’amor de Déu. Però si això és el normal. Si això ha sigut la cosa
normal d’aquest ajuntament durant dècades. En aquest ajuntament no és que s’han
aprovat ordenances que després es retires, és que s’han aprovat modificacions
puntuals de les normes urbanístiques que no s’han publicat; i que s’apliquen i que
no tenen eficàcia normativa. I això ha passat en aquest plenari i en aquest
ajuntament durant anys i anys. En aquest plenari i en aquest ajuntament es va
aprovar la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana en 2010; es va aprovar
davant tota la societat la revisió general del Pla General d’Ordenació Urbana. I
senyors, no es podia fer; perquè un poc abans, en 2008, d’acord amb la llei que va
eixir en 2006, va començar la tramitació ambiental de la revisió del Pla General, on
es va obviar l’estudi d’inundabilitat, on es va obviar el catàleg de protecció que es
diu ara, abans d’espais i béns protegits, on es va obviar l’estudi d’integració
paisatgística, etcètera, on es va obviar el document de referència que es va enviar en
2010, i ací, davant del plenari, davant de tots els regidors es va aprovar i es va enviar
a València una cosa que no aprofitava per a res; que no aprofitava per a res. Revisió
del Pla General d’Ordenació Urbana. No parlem d’una ordenanceta, no. La revisió
del Pla General d’Ordenació Urbana. Però és que en aquest ajuntament s’han
aprovat sectors urbanístics, com puga ser Canyades 1 perquè el tenim ací damunt la
mesa, però no és l’únic, Canyades 1 és la punta de l’iceberg; que se segueix tota la
tramitació, projecte de reparcel·lació, projecte d’urbanització, documents que
pengen jurídicament del Pla Parcial, i el Pla Parcial no està publicat, ni aprovat; el
Pla Parcial no està ni publicat, ni aprovat. I ara per açò tanta escama? Açò no hauria
de passar, és cert; però que això siga una cosa novedosa? Per favor, de novedosa no
té res. Això ha sigut la pràctica habitual. Probablement sí que haja canviat una cosa,
i és que ara per virtut de l’equip de govern, o per virtut dels tècnics que supervisen
les coses després, i jo apunte molt probablement sobre aqueix fet i apunte a la tasca
de la Sra. secretària, moltes coses que abans a la millor seguien la seua tramitació
perquè no arribaren enlloc, ara abans que no arriben enlloc s’aturen. Abans que no
arriben enlloc i generen la il·lusió òptica en la ciutadania que estan fent-se coses,
que no són certes, s’aturen com a mesura cautelar; perquè s’atura simplement per
comprovar si el reglament que va eixir fa uns mesos i el text de l’ordenança
s’adeqüen. Simplement per això. Per comprovar-ho.”
 Sra. Morell Gómez: “Sr. Canet amb les seues paraules està tranquil? Sembla que
estiga satisfet. I per a vosté jo crec que la justificació de l’any 2008, 2010 està
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tranquil? Aqueixa és la justificació sempre perquè les ordenances fiscals no arriben i
no es publiquen amb temps i forma? Dorm tranquil? Perquè jo no dormiria
tranquil·la. Li ho dic de cor; està sent molt habitual. Jo de l’any 2008, que ha dit, jo
no estava ací. Estic ara, i ara sí que li ho puc dir. Ara està sent molt habitual
aquestes pràctiques. Li sembla que per això tanta escama? Per una ordenança que
regula les activitats de la ciutat d’Oliva, no li sembla important? A mi sí que em
sembla important. La meua obligació és dir a aquest plenari que les coses s’intenten
fer millor. No culpabilitze. Només dic que és preocupant; però a vosté li molesta.
Vosté sempre se’n va al passat; perquè sembla que ara no té responsabilitat. Té
molta responsabilitat avui en dia. I vostés cobren ara per una funció i per un treball.
Jo crec que tots volem fer la feina bé; almenys ho pense jo. Però governar és
assumir responsabilitats i vindre ací i donar argumentacions de les seues
responsabilitats, no les que van fer en l’any 2006, 2004, o el 1998. Done arguments i
contesta al si del plenari perquè és la seua responsabilitat. I la meua obligació és
manifestar en aquest plenari que aquestes circumstàncies, que al pensar nostre es
donen molt assíduament, són preocupants. Si no vol no em conteste. Si no vol lleveli importància, que les ordenances, suguen fiscals o no fiscals les aprovem, les
tornem a llevar, perquè per a vosté això no té importància. És més important el pla
de l’any 2008, 2005, o 2007. que no dic que no siguen importants. Però ací tots han
estat governant en aqueixa època. Però jo li demane explicacions de les seues
actuacions; com en aquell moment qui no estiguera d’acord demanaria
responsabilitats en el seu moment a qui estiguera governant, si les van demanar
perquè a la millor ni les van demanar. Però la meua obligació i la del meu grup és
dir que aquestes coses estant sent preocupants. Si volen llevar importància, si per a
vostés que les ordenances vinguen, a punt de publicar es tornen a llevar, perquè ja li
dic, no s’ha revisat si s’ajusta a un reglament d’11 de setembre de 2015; no els
sembla important, és un problema que no s’ajusta a la legislació vigent em sembla
perfecte; però la meua obligació és demanar explicacions, i la meua explicació és
demanar al govern, que per això governa dia a dia i cobra tots els mesos, que la feia
la intenten fer de la millor forma possible.”
 Sra. Parra Salort: “Continuem escoltant massa vegades en les contestacions
referències a com de malament es feia abans, que s’incomplia, que allò no ho van
fer bé. El passat, desgraciadament és passat; i el que anem a legislar i el que anem a
vore és el futur. Ja ho vaig dir en el plenari passat, que sempre estem mirant enrere.
Pensem amb el davant, en el demà, hui i demà. Aleshores l’única cosa que demane
és que si tenim mitjans escassos i tenim una credibilitat no molt bona en la societat a
causa que no fem les coses massa bé, l’única cosa que demanen és que quan es
facen les coses, es facen de la forma més diligent possible. Simplement que es posa
tota la cura que les coses es facen bé perquè la gent veja que el que treballem i els
mitjans que utilitzem siguen els correctes.”
 Sr. Canet Llidó: “Per al·lusions. Jo respecte aquest fet en concret, ,pel que comenta
la Sra. Morell, jo no el disculpe. Aquest fet en concret està mal, i s’està solventant.
Però el que parle, i això també pel que diu el Sr. Parra, referent als moments
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anteriors és de la lectura que en l’actualitat hi ha un augment d’aquest tipus de
coses. I això no és cert. I crec que he donat prou exemples per contextualitzar. Jo no
parle d’aquest fet en concret. He començat dient que no està bé i que s’ha de
rectificar. D’aquest fet en concret jo no parle. Però de la lectura de la intensitat, com
si s’haguera augmentat la intensitat, d’això res de res. Això sí que ho puntualitze. I
respecte de la tranquil·litat, ni estic tranquil per aquesta, ni per tot el que he
comentat abans.”
 Sra. Ibiza Cots: “Jo només volia puntualitzar una cosa. El Departament
d’Activitats, des que va entrar la llei, ho dic per la importància que li donen a
l’ordenança; una ordenança municipal només regula, o d’alguna forma intenta
acotar o explicar un poc millor tota la densitat que té un reglament. Però en realitat
el que està fent el Departament d’Activitats és acollir-se a la llei i al reglament.
Aquesta ordenança no vol dir que el Departament d’Activitats no estiga aplicant ja
declaracions responsables, comunicacions, responsables, activitats innòcues; està
aplicant exactament des que va eixir la llei. Aquesta ordenança només es referia a
ajudar el ciutadà a poder entendre un poc millor aqueixa normativa tan densa. Però a
nivell d’ordenances no és realment el que regula la normativa; qui regula la
normativa són administracions autonòmiques i els reglaments en base a la llei que
va eixir de 2014. Des de fa dos anys que el Departament d’Activitats està aplicant la
llei. No estem infringint absolutament res. Evidentment aquest fet no hauria d’haver
passat; però jo abans de passar a una publicació definitiva i com que no tinc cap
informe que em diga que s’ajusta al reglament, ho sent molt, però retire açò, ho
comprovaré el més ràpidament possible, i ja està. La tornaré a portar a plenari.”
 Sr. alcalde: “Jo només dir-los als portaveus que el govern municipal té una agenda
en aquest moment, de reunions amb els serveis jurídics i els tècnics municipals, per
a fer una série de protocols, per a evitar que aquestes coses tornen a passar.”
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 17 vots favorables, (6 del Grup PP, 5 del
Bloc-Compromís; 4 del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva; 1 del Grup Esquerra Unida
del País Valencià i 1 del Grup Gent d’Oliva); i amb 4 abstencions (del Grup Socialista),
ACORDA:
PRIMER.- Suspendre la tramitació de la “Ordenança municipal reguladora de
declaracions responsables de comunicacions d'activitats innòcues, declaracions
responsables ambientals, llicències ambientals i declaracions responsables i
autoritzacions d'establiments públics”, amb la finalitat que el seu text s'adapte al
contingut del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
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SEGON.- Donar trasllat del present acord al Departament d'Activitats perquè en
prengueu coneixement i efectes.
CINQUÉ.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL CONSELL DE
DECLARACIÓ PÚBLICA DE REPROVACIÓ I REPULSA DE TOTS ELS
POLÍTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA CONDEMNATS PER
CORRUPCIÓ.
Es dona compte de la Moció presentada per tots els Grups Polítics Municipals, amb
registre d’entrada núm. 3079, de data 23 de març de 2016, que es del següent tenor
literal:
“MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL CONSELL DE DECLARACIÓ
PÚBLICA DE REPROVACIÓ I REPULSA DE TOTS ELS POLÍTICS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA CONDEMNATS PER CORRUPCIÓ.
David González Martínez, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Oliva; Vicente Parra Salort,
portaveu del Grup Municipal PP; Vicent Canet Llidó, portaveu del Grup Municipal Compromís
per Oliva; Carlos Mengual Manzanares, portaveu del Grup Municipal PSPV-PSOE; Blai Peiró
Sanchis, portaveu del Grup Projecte Ciutadans d'Oliva, Àlex Salort Rubio, portaveu del Grup
Esquerra Unida-Acord Ciutadà, i José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Partit Gent d’Oliva,
en el seu nom i representació a l'empara del que disposen els articles 91.4 i 97.3 del Reial
Decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; i d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de
Règim Local, eleven al Plenari la següent MOCIÓ, per al seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 15 d’octubre, les Corts van aprovar en sessió plenària la Resolució 36/IX que insta el
Consell de la Generalitat a retirar amb caràcter immediat les plaques commemoratives,
inaugurals o esments honorífics on figure el nom de persones que hagen ostentat càrrecs públics
i hagen estat condemnades per sentència judicial ferma per corrupció, delictes contra la hisenda
pública i la seguretat social o per delictes contra l’administració. De la mateixa manera, també
es demana retirar tota distinció o element d’homenatge i consideració pública que els haja estat
concedit per motiu d’un càrrec i es trobe exposat en espais públics dependents de la Generalitat
o finançats amb càrrec a fons derivats d’aquesta.
En aquesta resolució les Corts també insten el Consell a elaborar una declaració formal i pública
de reprovació i repulsa de tots els polítics de la Comunitat Valenciana que han resultat o
resulten condemnats pels delictes esmentats, cosa que es va fer mitjançant l’aprovació d’un
acord del Consell el passat 18 de desembre de 2015.
En aquest acord el Consell reconeix la responsabilitat de les institucions i administracions
públiques en la prevenció, control i denúncia de les conductes il·lícites, però també admet que
sense el suport i la participació de les ciutadanes i ciutadans i dels agents socials no és possible
ser eficient en el combat contra la corrupció. Per això es fa una crida a tots els ajuntaments
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perquè facen seua la declaració i perseveren en la prevenció, denúncia i eradicació d’aquestes
conductes.
El 16 de març de 2016, a través del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Oliva, el
Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació es va dirigir a
l'alcaldia per sol·licitar a l'Ajuntament el compliment del requeriment de retirar tota distinció o
element d’homenatge i consideració pública que haja estat concedit per motiu d’un càrrec i es
trobe exposat en espais públics dependents de la Generalitat o finançats amb càrrec a fons
derivats d’aquesta; així com també l'adhesió a la declaració de les Corts de reprovació i repulsa
de tots els polítics de la Comunitat Valenciana que han resultat o resulten condemnats pels
delictes de corrupció.
Els representants de la corporació municipal d'Oliva compartim plenament la resolució de les
Corts. És per això que elevem al Ple les següents:
PROPOSTES D'ACORD
PRIMER.- L'Ajuntament d'Oliva s'adhereix a la declaració institucional de les Corts per la qual
declara la reprovació de tots els polítics de la Comunitat Valenciana que han resultat o puguen
resultar condemnats per sentència judicial ferma per corrupció.
SEGON.- L'Ajuntament d'Oliva es compromet a complir amb el requeriment de la Conselleria
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de retirar tota distinció o
element d’homenatge i consideració pública que haja estat concedit per motiu d’un càrrec públic
que haja resultat o resulte condemnat per delictes de corrupció.
TERCER.- Donar trasllat dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament d'Oliva a la Conselleria
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació .”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. alcalde: “No insistirem en les propostes d’acord que ha llegit la secretària;
simplement, com vaig explicar en la Junta de Portaveus, el 16 de març va entrar pel
registre general d’entrada de l’ajuntament, una petició del conseller de
Transparència, de Responsabilitat Social, de Participació i de Govern i Cooperació,
perquè l’Ajuntament d’Oliva s’adherira a la declaració institucional del Consell i
que fera cas del requeriment de retirada de plaques, distincions honorífiques, de
polítics que havien estat condemnats o pogueren resultar condemnats per sentències
fermes, per corrupció, i l’Alcaldia va creure convenient fer això a través del Ple; un
acord que ha de tindre més vida o anar més enllà d’un mandat corporatiu, i creia que
era convenient que fóra una moció conjunta i que fóra el Ple qui assumira aquestos
compromisos, com vaig explicar en la Junta de Portaveus. Per això ha vingut al
Ple.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament volia fer un aclariment. Ací estem plantejant el tema
que alguns càrrecs polítics que estiguen condemnats retirem plaques, distincions, i
altres simbologies. Crec recordar que en aquest plenari es va dir que tal vegada, si
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no les posàrem quan s’inaugura un edifici, que no cal perquè l’edifici és del poble i
no del polític, ara no caldria llevar-les.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA, aprovar la Moció transcrita i en
conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de
l’Ajuntament.
SISÉ.- MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ
D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE A OLIVA, PER PART DE LA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL.
Es dona compte de la Moció presentada per tots els Grups Polítics Municipals, amb
registre d’entrada núm. 3081, de data 23 de març de 2016, que es del següent tenor
literal:
“MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA INTSAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ D'AVALUACIÓ
DE LA QUALITAT DE L'AIRE A OLIVA, PER PART DE LA CONSELLERIA
D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT
RURAL.
David González Martínez, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Oliva; Vicente Parra Salort,
portaveu del Grup Municipal PP; Vicent Canet Llidó, portaveu del Grup Municipal Compromís
per Oliva; Carlos Mengual Manzanares, portaveu del Grup Municipal PSPV-PSOE; Blai Peiró
Sanchis, portaveu del Grup Projecte Ciutadans d'Oliva, Àlex Salort Rubio, portaveu del Grup
Esquerra Unida-Acord Ciutadà, i José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Partit Gent d’Oliva,
en el seu nom i representació a l'empara del que disposen els articles 91.4 i 97.3 del Reial
Decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; i d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de
Règim Local, eleven al Plenari la següent MOCIÓ, per al seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament d’Oliva sempre ha posat de relleu el problema greu que afecta als nostres
ciutadans, pel que fa a la carretera N-332. Ja que el seu pas pel mig d’un nucli de població de 27
mil habitants, a més de partir la ciutat en dos, genera diàriament el pas de milers de vehicles que
col·lapsen el trànsit en totes direccions, provoquen nivells de contaminació que sobrepassa els
límits tolerables, i permesos legalment (CO 2, soroll, etc.), transporten en alguns casos
mercaderies perilloses i fins i tot provoquen accidents causats pel seu gran tonatge. Tot això
implica una degradació de la salut i de la qualitat de vida de les persones, quan no de la seua
integritat física. Degradació que els ciutadans d’Oliva, i els de la resta del sud de la Safor,
venim patint des de fa molts anys.
Al llarg dels últims anys, les diferents corporacions municipals que han format par de
l'Ajuntament d'Oliva, no hem deixat de reclamar al Ministeri de Foment una sèrie de solucions
per tal d’acabar o almenys pal·liar el problema esmentat del pas de la carretera: inclusió en els
Pressupostos Generals de l’Estat d’una partida suficient per construir la Variant Sud de La
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Safor, alliberament de l’AP-7, tramitació de la Variant Sud de la Safor per via d’urgència,
instal·lació de més passos regulats per semàfors, desviament del tràfic pesat per l’AP-7, gratuïtat
de l’Autopista al seu pas per la Safor, i un llarg etc.
Per desgràcia, cap d’elles ha estat atesa fins el moment, tot i que els fets demostren que, si hi ha
voluntat política, és possible i factible establir mesures destinades a alleugerir la càrrega que
patim els ciutadans d’Oliva i de la resta de municipis de la Safor afectats: Bellreguard, Palmera i
L’Alqueria de la Comtessa. De fet, els Pressupostos Generals de l’Estat preveuen tots els anys
una partida de transferències corrents a empreses concessionàries d’autopistes destinades a
finançar convenis que fan possible la utilització de les autopistes com a circumval·lacions a
determinats municipis de tot el territori espanyol.
La Generalitat Valenciana disposa d'una xarxa d'estacions que permet realitzar un seguiment
dels nivells dels més importants contaminants atmosfèrics a les principals àrees urbanes i
industrials, i aquest control s'estén a la totalitat del territori valencià. Aquesta és competència de
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, baix la
Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.
Els seus objectius principals són: Autoritzar els mètodes, aparells, xarxes, laboratoris i estacions
de control de la contaminació atmosfèrica; Assegurar la qualitat del mesurament realitzat pels
dispositius autoritzats, comprovant que s’ajusten als requisits de les normes europees de
garantia de qualitat; Analitzar els mètodes d'avaluació de qualitat de l'aire; Coordinar i ordenar
els programes estatals, comunitaris i autonòmics de garantia de qualitat, com també els centres
d'anàlisi de la contaminació atmosfèrica, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; La presa de
dades i avaluació de les concentracions de contaminants regulats, en el seu àmbit
territorial, com també la delimitació i classificació de les zones i aglomeracions en relació amb
la qualitat de l'aire ambient; i informar el públic de l'estat de la qualitat de l'aire, directament o a
través dels ens locals.
Com a representants del municipi de major població del territori valencià que encara està
travessat per una carretera nacional, considerem necessari i oportú comptar amb una estació
d’avaluació de la qualitat de l’aire i convertir-nos així, en un dels punts de mostreig de la Xarxa
Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica.
Per tots els motius exposats, elevem al Ple les següents:
PROPOSTES D'ACORD
PRIMER.- L'Ajuntament d'Oliva sol·licita a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat
Ambiental, que instal·le una estació d’avaluació de la qualitat de l’aire.
SEGON.- Que l'estació d'avaluació siga ubicada en l'entorn de la Carretera Nacional 332, al seu
pas pel casc urbà, i siga inclosa com un dels punts de mostreig de la Xarxa Valenciana de
Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica.
TERCER.- L'Ajuntament d'Oliva es compromet a facilitar al màxim la instal·lació de l'estació
d’avaluació de la qualitat de l’aire, en quant a ubicació i la tramitació necessària a efectes de
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llicència municipal, si s'escau. Així com a mantindre a la ciutadania informada de l'estat de la
qualitat de l'aire.
QUART.- Donar trasllat dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament d'Oliva a la Direcció
General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.”

Obert el torn d’intervencions es produeix la que s’indica:
 Sr. alcalde: “També vaig explicar en la Junta de Portaveus i en aquest plenari, en
al·lusió a alguna pregunta, no recorde de quin mes, si recorden vaig informar al
plenari que havia demanat a la directora general del Canvi Climàtic i la Qualitat
Ambiental, l’anterior directora general, que instal·lara a Oliva un estació d’avaluació
de la qualitat de l’aire. Aquesta directora general es va comprometre a fer-ho, però
no es va fer, no es va dir a terme. La directora general va cessar a finals de febrer, i
em vaig posar en contacte amb el nou director general del Canvi Climàtic i la
Qualitat Ambiental, per sol·licitar-li la instal·lació d’aquesta estació, que jo crec que
ens podria vindre molt bé, de cara a tindre més arguments, si cal perquè jo crec que
ja no en calen més, per tal que les administracions competents siguen conscients de
la urgència de desviar el trànsit del nostre casc urbà per l’AP7; i em va demanar que
li fera un escrit des d’Alcaldia. Cim sempre, almenys el grup polític al qual pertany,
i aquest alcalde sempre ha procurat que aquestes qüestions vagen de la mà de tots
els portaveus de tots els grups polítics, vaig creure convenient proposar-ho a través
d’una moció conjunta, com la que ve hui a votació, en la qual ja hem escoltat les
propostes que ha llegit la secretària.”
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA, aprovar la Moció transcrita i en
conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de
l’Ajuntament.

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
SETÉ.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 655/16 AL 864/16.
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 395/16, de 18 de febrer
de 2016, fins el Decret núm. 654/16, de 14 de març de 2016.
La corporació queda assabentada.
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ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
a) Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 687/2016, de modificació del Decret
2891/2015, de delegacions de zona
El Sr. alcalde sotmet a votació la inclusió, per urgència, de l’assumpte en l’ordre del dia
i el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la.
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 687/16, de 30 de març de 2016, la
part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
Primer. Modificar el Decret núm. 2.891, de 16 d’octubre de 2015, deixant sense efecte la
delegació conferida a favor de la Sra. Yolanda Pastor Bolo, pel que fa a la regidoria de la zona
Rabdells i Oliva Nova, que serà assumida per aquesta Alcaldia.
Segon. Mantindre el nomenament de la resta de regidors i regidores delegats de zona, que
queda com segueix:
a) Per a la zona de Polígons industrials i zones d’ús industrial, Sr. Blai Peiró
b) Per a la zona de san Fernando, Bassetes i Deveses, Sr. Alejandro Salort
c) Per a la zona de sant Pere Font Salada, Sr. José Salazar
d) Per a la zona de Tossal Gros, Bellavista i Panorama II, Sr. Vicent Canet
e) Per a la zona de Rejolars, i Ciutat Jardí sant Antoni, Sra. Rosa Ana Miñana
f) Per a la zona de Terranova, Sra. Mireia Morera
Tercer. Aquestes modificacions tindran efectes des del dia següent a la seua signatura, sense
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Que es notifiquen aquetes modificacions als interessats i siguen comunicades als
departaments municipals afectats.
Cinqué. De la present resolució es donarà compte al Ple, en la primera sessió que es celebre.

Assabentada la corporació, es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:
 Sr. Mengual Manzanares: “El Sr. Canet fa dos o tres plenaris comentava que la
meua perspectiva de com funcionava aquest municipi i aquest govern era
catastrofista. I que no era la realitat que succeïa en aquest ajuntament. Aquest és un
altre exemple de com funciona aquest govern i la falta de responsabilitat i d’assumir
la responsabilitat de cada regidor i de cada decisió que té aquest govern. Vaja per
davant que la Sr. Pastor li he dit de forma personal, i li ho dic ací davant del plenari,
que fa una gran tasca al capdavant de les delegacions d’Educació i de Participació
Ciutadana. A la fi, els objectius, cadascú tindrà el seu punt de vista; però hores i
treball, tant de bo tota la resta de regidors prengueren el seu exemple. Però mira, la
política que fa Projecte Ciutadans d’Oliva, sí, parlarem un poc d’aquest tema, és una
política que a nosaltres personalment no ens agrada. És una política de la foto, és la
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política que quan hi ha una decisió bona des de Projecte Ciutadans d’Oliva que es
repeteix fins a assaciar-nos, cosa que altres grups polítics no fan, és mèrit de vostés,
però mentrestant, si hi ha cap decisió errònia, o alguna problema, que l’assumesca
l’alcalde. Aqueixa és la seua política. Miren, vostés ací han fet el que han volgut;
per això sempre repeteix en les comissions ara governem nosaltres. Sense parlar en
cap comissió, sense parlar en cap junta, sense traslladar als membres de l’oposició, i
fins i tot dubte que la Junta de Govern Local, encara que no estiga representat, vosté
es reuneix amb una série de xiringuiters, i els planteja una solució, que era que el
xiringuito Olibaba anava a la zona de Terranova. I disculpe que parle del xiringuito
perquè encara que en premsa vostés diguen que la Sra. Pastor ha dimitit per l’esperit
sant, crec que tots sabem per què la Sra. Pastor no ha pogut aguantar la pressió. I
vostés traslladen el xiringuito, una problemàtica, a Terranova. Sense consultar amb
la secretària. Vosté em diu en al comissió que ha consultat amb alguns tècnics; no sé
amb quin, perquè jo amb els tècnics que he parlat, cap havia mirat la possibilitat
d’anar a Terranova. Però el més greu és que no havia parlat, ni tan sols, amb la
secretària, que a la fi entenem que és la màxima exponent de legalitat d’aquest
ajuntament, i per tant també la màxima exponent de legalitat de cara el govern.
Vosté abans de la comissió ens canvia tres o quatre vegades d’ubicacions, i
finalment sembla que va a la zona de Rabdells, i a la fi la solució ha sigut cabrejar a
tots. Això sí que ho heu aconseguit, cabrejar a tots. I la proposta és de la Sra.
Morera, i la proposta és del Sr. Gabi. Jo en les declaracions que hui fa el Sr.
González a premsa, diu que la proposta és de vostés dos. Jo em fiaré de la paraula
del Sr. González que la proposta és de vostés dos, regidora de Turisme i regidor de
Platges i Obres i Serveis. Però a la fi no assumim cap responsabilitat. No assumim
cap responsabilitat. Primer problema de tècnics, després problema de Costes, i ara
estic convençut que el Sr. alcalde haurà d’assumir aquesta responsabilitat; perquè és
la política que vostés fan, la política rància d’eixir en les fotos del facebook, que per
a això són bons i capacitats, que d’això tenen capacitat. Però a la fi, quan la
problemàtica se’ls dispara, no assumeixen responsabilitats. I acabe. El Sr. Canet va
dimitir coma regidor d’Urbanisme; evidentment el Sr. Peiró no ho va agafar, vosté
en la línia de planificació urbanística. I ara la Sra. Pastor deixa de ser alcaldessa de
Rabdells. És curiós, vostés deixen càrrecs, però no es redueix el seu salari
mensualment.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Per al·lusions. Sr. Mengual lamente que tinga aqueixa
percepció del nostre grup municipal. Li puc dir que portem delegacions importants i
de feina. El fet que vosté opine que llancem balons fora, no és cert. El que volem és
que les delegacions que portem, i que són competència nostra, portar-les el millor
possible. Quan es planteja, un regidor d’aquest grup, una delegació no assumir-la,
no és perquè hi ha un problema; és perquè aqueixa urbanització en concret,
Rabdells, el problema no és el xiringuito, no és una instal·lació temporal que
nosaltres hem volgut, ja que anàvem a no prorrogar-ne una altra, al seu lloc posar-ne
una; per tant deixar de no minvar el nombre d’instal·lacions temporals. Simplement
s’ha fet per això. Però el problema de Rabdells no és aqueix, el problema de
Rabdells és el que s’ha arrossegat durant molt de temps; aquesta delegació de
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Rabdells implica, no la instal·lació temporal, implica el manteniment de les
instal·lacions, dels jardins, la urbanització, el llit del riu, la connexió amb Oliva
Nova. Tot això implica, si volem fer-ho bé, molta feina. I per responsabilitat la Sra.
Yolanda Pastor simplement ha dit que aqueixa tasca no era exclusivament d’una
possible àrea de la seua delegació sinó que englobava moltes més coses i de molt
més calat, la depuradora. Això sí que són problemes, que a la fi anem allí i allò no
siga un perdut, com ha estat durant molt de temps. El nostre grup municipal va
decidir deixar aqueixa delegació perquè consideràvem que implicava moltes àrees, i
que la persona que pot coordinar totes aqueixes àrees i portar-les endavant, amb el
nostre suport i la nostra feina, que nosaltres no ens quedarem darrere, és l’Alcaldia.
Per tant, no hi ha fotos. I li dic més; el problema de Rabdells no és la instal·lació
temporal d’un mes i mig, una instal·lació d’un xiringuito. Aqueix no és el problema
de Rabdells, els ho puc assegurar. Si els veïns creuen que el problema és una
instal·lació que a la fi estarà un mes i mig muntada, amb un plec nou, a pesar del que
s’haja dit i la mala informació que ha anat per alguns mitjans de comunicació.
Aqueixa instal·lació és la que no es prorroga, però ara, si de cas, li ho explicarà el
regidor de Platges.”
 Sra. Pastor Bolo: “Com tots tenen els decrets que firma l’Alcaldia; aquest i l’altre,
el del dia 16 d’octubre de 2015. Les facultats que es deleguen no suposen la
renúncia per part de l’Alcaldia que les exercirà de forma conjunta amb tots i
cadascun dels delegats. Delegats de zona. Fins ara no n’havia hagut, delegats de
zona. I el poble, més bé o més mal, ha funcionat quan vostés estaven en el govern.
Més bé o més mal. D’això en parlarem després; espere que acabe el punt. Sense
perjudici que les competències que en la matèria han estat delegades amb caràcter
genèric a favor de la regidora de Participació Ciutadana. Aqueixa regidora de
Participació Ciutadana sóc jo. Li torne a repetir, amb caràcter genèric a favor de la
regidora de Participació Ciutadana, juntament amb l’Alcaldia. El meu grup
municipal ha plasmat el pla de temporada, clar que sí; i jo estic ací. No me’n vaig
perquè el xiringuito va ací o va allà. No. Per això jo no renuncie a Rabdells. Sóc
regidora de Participació Ciutadana. Continuaré seient amb Rabdells, amb el Raval,
amb sant Francesc, amb tots els llocs. Jo no renuncie perquè me’n vaig i m’amague;
no. Estic ací. I done la cara. I respecte al que vosté ha dit, quan vosté governava,
aquesta regidora tenia una col·laboració de govern signada, que quan vosté vulga jo
la trac a premsa. Guanyava 600 euros, i portàvem tres delegacions. Fins que en les
últimes eleccions el poble ha volgut que Projecte Ciutadans d’Oliva tinga quatre
regidors, i hui porte quatre delegacions. Participació Ciutadana, que és tot el poble,
Educació, Gent Gran i Dona. Crec que complesc. Li agraesc les paraules que ha dit
adés. Crec que complesc. Però que no es preocupe Rabdells, que aniré a totes les
reunions que em conviden, perquè sóc representant del poble, de tot el poble; li
agrade a vosté, o no. I no m’amague de la feina. Però aqueixa tinença d’Alcaldia, jo
que sóc regidora de Participació Ciutadana, que porte tot el poble, necessite tirar un
pas endarrere, però aniré a totes les reunions. No es preocupe que no m’amague de
res.”
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 Sr. Oltra Mestre: “Carlos, no sé com contestar-te açò, perquè serà un poc
complicat. Hui escoltava la ràdio una cosa que m’ha cridat l’atenció; ho reproduiré,
parlaven de la intel·ligència, i deien que els polític no som capaços de transmetre
massa intel·ligència a la resta que ens escolta, perquè després de portar a un lloc
com aquest mil propostes, resulta que eixim cadascú amb el vot que hem entrar amb
el pensament. És a dir no canviem mai la idea del nostre vot. La veritat és que estic
un poc d’acord amb això. Poques vegades, per no dir-ne cap, he vist jo ací canviar el
sentit amb què un entra al plenari. Quan ix d’ací, ix amb el mateix sentit. I vosté
dirà, i això a què ve? Jo li explique. Jo sé que si muntem un xiringuito estarà
malament, i vostés estaran en contra que el muntem. I si no el muntem estaran en
contra que no el muntem. Jo sóc el responsable del que sóc, jo he dit que aqueix
xiringuito va ahí, després de consultar-ho amb els meus companys. Em faig
responsable. No m’amague. Ha eixit en premsa, en ràdio, en la tele; crec que alguna
de les teles que hi ha ací m’ha entrevistat. No m’he amagat en cap moment, i si vol
que li repetesca ací les mateixes raons, li les repetesc; per suposat que hem estat amb
els tècnics mirant altres llocs, sap per què? perquè el lloc on estava un xiringuito
l’any passat no tenia permís per poder estar, perquè no hi havia forma d’arribar-hi; i
a mi això sí que em sembla malament. I com l’he llevat i vostés van fer un plec de
condicions per a quatre anys, bé any rere any i no volien crear una polèmica, hem dit
que enguany respectaríem el mateix plec i que buscaríem un lloc per als xiringuitos;
però resulta que des de la Secretaria ens diuen que no pot ser això; que no pots
llevar un xiringuito d’un lloc i posar-lo en un altre. Que s’ha de tornar a traure.
Aleshores, vosté ja està posant-li nom al xiringuito que ha d’anar a Rabdells, i
encara no sabem ni el que s’ha de fer a Rabdells, ni quin xiringuito ha d’anar. Eixirà
a subhasta i s’ho quedarà qui s’ho quede, com es van quedar l’any passat els qui es
van quedar els xiringuitos. Si ho aprova la conselleria que és qui té tots els papers
allí. Respecte al fet que no hem parlat amb cap tècnic, li he de dir que s’ha parlat
amb tres tècnics d’aquest ajuntament i un tècnic de conselleria. Fixe’s vosté, va
vindre un tècnic de conselleria i ens va acompanyar a tota la zona de Terranova, un
dia que plovia, i tres tècnics d’aquest ajuntament. Si després vol, podem parlar amb
ells. I van fer impossible que el lloc que nosaltres crèiem que era el més oportú fora
bo. No n’hi ha més. I després, és que m’arriben informacions que a mi em
descol·loquen un poc.”
 Sr. alcalde: “Sr. Oltra, vaja acabant. Estem donant compte d’un decret.”
 Sr. Oltra Mestre: “Sí. He escoltat tant, i no entenc. A vore si ara resulta que els
xiquets de la gent que viu a Rabdells són millors que els xiquets que viuen a la resta
del poble. No ho entenc si diuen que posarem una instal·lació que no podran que els
xiquets; no sé, jo l’he tinguda davant de ma casa molt de temps, i no he tingut cap
problema. El que hem d’intentar és que es regisca per unes normes com cal i que
funcione com toca. No hi ha més.”
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 Sr. Canet Llidó: “Jo simplement en aquest punt no tenia intenció d’intervindre. És
donar compte d’una decisió personal que adopta una companya i en principi, ni
personalment, ni com a grup polític, teníem intenció de fer cap intervenció. Però
clar, davant les al·lusions he de contestar. I torne a incidir en el que he dit abans.
Una cosa són els fets puntuals, i ací hi ha un fet puntual, que concretament el Sr.
Mengual lliga amb un altre fet puntual. I fa una lectura de dos fets puntuals. I això
és lícit, és completament lícit. De la renúncia a una delegació de zona de la Sra.
Yolanda Pastor, juntament amb la renúncia d’una part de les delegacions que
portava aquest regidor que parla, de dos fets individuals fa una lectura. Bé. Cap
problema. Vosté fa una lectura, nosaltres en fem una altra. Cadascú fa lectures i
s’acosta hermenèuticament a les coses com vol. Però d’ahí a totes les coses que
després ha dit, per aqueixa lectura, catastrofista una altra vegada, de la situació
actual de l’ajuntament, evidentment hi ha un abisme. Hi ha un abisme que s’ha
d’explicar, i per explicar-ho s’ha de contextualitzar. I contextualitzar és recórrer a la
història, perquè si no les coses no s’entenen. Pel que moltes vegades estem parlant
amb els diversos discursos, els fets no els discutim, però la lectura catastrofista de
tot això és que a més és contrària al que acaba de dir vosté mateix, Sr. Mengual. Si
vosté ha llegit totes les delegacions de zona que apareixen en aqueix decret, vorà
que no n’hi ha ni una sola que siga per a lluïment personal dels tinents d’alcalde que
porten aqueixes zones en concret. Ni una sola. Totes les delegacions de zona que
apareixen ahí, ho pot repassar les vegades que vulga, són punts conflictius del nostre
territori, del territori de la nostra ciutat. Punts conflictius no per la naturalesa, ni per
la geografia; no. Punts conflictius per les decisions polítiques, per les actuacions que
s’han fet al llarg dels anys, i al llarg de la història. És a dir, si hi ha problemes
d’accessos en els polígons industrials i això ho estan patint les persones que intenten
treballar en un polígon industrial determinat, això no és per un problema geogràfic,
és per un problema d’unes decisions que s’han pres, o que no s’han pres al llarg de
la història, en aquest plenari i en aquest ajuntament, per part de qui corresponia. I si
les repassem totes les que hi ha ahí, totes i cadascuna, són punts conflictius del
nostre territori, per a intentar, d’alguna forma, atendre aqueixos punts conflictius.
Tots i cadascun. Urbanitzacions que s’han començat i no s’han acabat, que no s’han
previst els accessos, etcètera. O en concret de la que parlem, en la qual es va fer per
gestió directa, una depuradora, una EDAR, en una zona que en l’any 2002 la
conselleria va catalogar com una zona humida; i això vol dir que és un sòl d’especial
protecció. Sòl no urbanitzable d’especial protecció; en 2002. I algú, en l’any 2008,
va decidir fer allí, per gestió directa, una EDAR, una depuradora, de la Unitat
d’Execució núm. 2, però que absorbia també la Unitat d’Execució núm. 1. I la va
plantejar en un lloc on no es podia posar una depuradora. En 2002 s’havia aprovat el
catàleg de zones humides, havia exclòs aqueix territori, i en 2208 algú va decidir
posar allí una depuradora.”
 Sr. alcalde: “Vaja acabant, Sr. Canet.”
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 Sr. Canet Llidó: “Sí. No és que algú ho va decidir sinó que quan van arribar els
requeriments per part de la conselleria dient que allí no podia posar-se una
depuradora, es va continuar endavant. I tenim una sentència per llevar aqueixa
depuradora d’allí. Supose que aqueix fet, juntament amb altres, serà algun dels quals
la Sra. Yolanda Pastor haurpa tingut en consideració a l’hora de prendre la seua
decisió, i no totes les altres coses que ens ha dit.”
 Sr. Mengual Manzanares: “M’agradaria tindre la mateixa consideració en precs i
preguntes quan ens al·ludeixen. Perquè ací ha donat veu, temps i respostes; a la fi
l’al·lusió entenc jo que és respondre al que jo he dit, no parlar d’història, que
segurament em vindrà molt bé per a les oposicions. Però anem per parts. Primer
parlar del tema de Rabdells; en acabar aquesta problemàtica del xiringuito, sense
problema, jo i el meu grup estem a la vostra disposició per arreglar la mala actuació
que està realitzada a Rabdells; cap problema. La rotonda, mirar la depuradora,
encara que ja ho vam parlar no sé si en comissió o Junta de Portaveus, cap
problema. Però clar, si tenen un problema i nosaltres en creem més, crec que a la fi
és abusar de Rabdells. El tema del xiringuito jo crec que les persones que hi viuen,
si s’haguera parlat amb antelació, s’hauria entès que evidentment és una
problemàtica. Abans sí que volia contestar-li al Sr. Canet. Sr. Canet, no canvie les
meues paraules; sí que li ho demane. Jo no he dit en cap moment que el tema dels
alcaldes de barri és per a lluïment; no ho he dit. El passat plenari ja va canviar les
meues paraules. No he dit en cap moment que ser alcalde de barri és per a lluïment.
He dit que les actuacions que fan Projecte Ciutadans d’Oliva en política, en general,
és d’intent de lluïment. Això és el que he dit. Respecte al que estava comentant el
Sr. Oltra. De totes formes, després en precs i preguntes ja entrarem més dins
d’aquesta situació. A Terranova, en principi, va comentar l’any passat la Sra. Ibiza,
hi havia 500 metres que no es podia posar cap xiringuito pel tema del corriolet. Del
niuament del corriolet. Ara entenem que a Rabdells també existeix aquesta
problemàtica. No sé si han mirat el tema dels accessos, no sé si han mirat el tema de
la protecció; però al cap i al fi, deixen que dubte que vostés han treballat aquest
tema. Deixen que ho dubte. Sr. Oltra, li pot dedicar molt poques hores al cap de la
setmana; deixen que dubte que vostés han treballat; però vaig a parlar amb
arguments. Quan nosaltres fem la Comissió d’Urbanisme on el Sr. Peiró presenta, va
canviant una sèrie de criteris, quan no tens una cosa clara i a falta de dos dies per a
la comissió tenies un emplaçament clar, que així havia traslladat el Sr. Peiró que era
a Terranova, el dia anterior a la comissió es parla amb la secretària, i la secretària els
diu que no és legal, i el mateix dia se situa a Rabdells, deixem que dubte que això és
treballar, perquè la problemàtica de la ubicació d’aqeust xiringuito, i disculpa si he
dit Olibaba, però era el que era, era el que era abans, deixem que dubte; per aclarirnos.”
 Sr. alcalde: “Sr. Mengual”
 Sr. Mengual Manzanares: “Sí; acabe. És que ha hagut quatre al·lusions cara mi;
supose que em deixarà que tinga més temps.”
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 Sr. alcalde: “Ja està passant-se’n del temps. Però és que estem en el temps de
rèplica, donar compte.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Són quatre al·lusions i el torn de rèplica.”
 Sr. alcalde: “Vaja acabant.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Acabe. Entenem que el Sr. Peiró, primer posa una
ubicació; i a falta d’un dia en posa una altra. Jo el que li demane Sr. Oltra és que les
solucions als possibles problemes no creen més problemes que les mateixes
solucions.”
 Sr. alcalde: “Estem en el punt de donar compte; com ja han avançat alguns
regidors, segurament en precs i preguntes aquest tema tornarà a eixir. Ja ha passat la
primera intervenció i la rèplica. Els demane, que ja que estem en el punt de donar
compte del decret de modificació, a conseqüència de l renúncia de la Sra. Pastor, els
demane, per favor, als portaveus que passem al següent punt i no entrem a més
debat. No s’està debatent sobre l’objecte d’aquest punt que és donar compte. Vostés
coneixen igual que jo el ROM, que està fet per organitzar el debat, per tal que els
punt no s’allarguen. Saben que hi ha un primer torn d’intervencions, del qual el seu
grup polític no ha volgut fer és; he preguntat si algun portaveu volia fer-ne ús; i
l’únic que ha fet ús de la paraula en el primer torn ha sigut el Sr. Mengual. Després
hem obert un segon torn d’intervencions, de tres minuts, de rèplica. I altres
portaveus s’han sumat a fer intervencions. Alguns en el torn que li tocava, fent ús
del segon torn, com el Sr. Oltra, i altres per al·lusions. Jo no recorde cap al·lusió al
Partit Popular en el debat. En què s’ha sentiot al·ludit vosté. Per explicar el que
creguen, en precs i preguntes podran explicar. Les normes de funcionament del Ple,
on hi ha sis grups polítics, i l’Alcaldia, està precisament per organitzar el debat. I
vostés no han volgut fer ús ni del primer torn, ni del segon torn. I ho he dit, si volien
fer ús del primer torn i del segon torn. Per tant els demane, per favor, que facen un
exercici de contenció i passem al següent punt. De totes formes, l’Alcaldia sí que
volia, sense fer cap al·lusió, agrair el treball que fa cada dia la Sr. Pastor. Celebre
que haja quedat fora de dubte l’esforç que realitza diàriament, i dir-los, per suposat,
que aquest decret no implica que els veïns de Rabdells es voran desatesos; de fet, les
Alcaldies de barri o les Tinences d’Alcaldia de barri, les Regidories de barri, no es
tracta que un regidor vaja a fer tota la feina; vull dir, l’ajuntament té a la seua
disposició 282 funcionaris per a fer aqueix treball, té els regidors delegats en cada
matèria, i és una forma d’organització del govern. Com s’ha dit ací, abans no hi
havia Alcaldies de barri i l’ajuntament, mal o bé, millor o pitjor, funcionava.
Simplement agrair-li a la Sra. Pastor el treball que realitza dia a dia; sóc conscient
que no fugirà a cap problema.”
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b) Substitució de representant en el Consell Local Agrari per part del Grup
Socialista.
El Sr. alcalde sotmet a votació la inclusió, per urgència, de l’assumpte en l’ordre del dia
i el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la.
Es dona compte de l’escrit presentat per Carlos Mengual Manzanares, portaveu del
Grup Socialista Municipal, amb registre d’entrada núm. 3260, de data 31 de març de
2016, que es del següent tenor literal:
“Carlos Mengual Manzanares, portaveu del Grup Socialista Municipal, amb DNI 20038145-Q,
amb motiu de canviar el representant del CONSELL LOCAL AGRARI
INFORMA
Canvi de representat al Consell Local Agrari per part de Grup Socialista, substituint a Alfons
Forrat per Carlos Mengual.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 18 vots favorables, (6 del Grup PP, 5 del
Bloc-Compromís; 4 de1 Grup Socialista, 1 del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva; 1 del
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 del Grup Gent d’Oliva); i amb 3 abstencions
(del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva), acorda: substituir al representant en el Consell
Local Agrari per part del Grup Socialista Sr. Alfons Forrat Estevez, pel Sr. Carlos
Mengual Manzanares.
Acabada la votació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica:
 Sr. Oltra Mestre: “El meu vot ha sigut positiu perquè sóc el president del Consell
Local Agrari i em sembla molt bé que el Sr. Carlos Mengual en forme part.”
PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit
s’indiquen:
 Sra. Morell Gómez: “Plantejaré una qüestió, i és que al final de l’anterior
legislatura, com a alcaldessa en funcions, a petició del cap de la Policia Local vam
obrir un expedient disciplinari a un treballador, a un Policia Local de la casa; es va
obrir i al cap dels mesos vam tindre coneixement que l’expedient va caducar, perquè
no s’havien fet les diligències corresponents. I nosaltres, des del Grup Socialista,
després de vuit o nou mesos que el té vosté al despatx, volíem saber com està la
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tramitació, l’estat de tramitació de l’expedient disciplinari, i en quin estat està en
aquest moment.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Em centraré també un poc en la temàtica de Rabdells.
Volia traslladar una série de preguntes al Sr. alcalde, que el col·lectiu associatiu de
Rabdells m’ha passat per fer-li en el plenari com a entitat màxima política pública.
La primera, destinarà l’Ajuntament d’Oliva recursos públics per habilitar places
d’aparcament, tot habilitant parcel·les cedides a l’ajuntament en el procés
d’urbanització de la zona; cedides per a ús dotacional, jardins, parcs, etc. i no per
habilitar places d’aparcament que ni la zona, ni els veïns demanden? Cada
urbanització disposa de suficients places d’aparcament per als veïns, i als carrers hi
ha suficients places, però no davant d’un allau de vehicles que acudesquen al
xiringuito. Segona pregunta; en cas que finalment es licite i isca a subhasta un nou
xiringuito a la platja de Rabdells, com pensa l’ajuntament resoldre els problemes de
seguretat en els accessos a la zona? Com evitarà l’accés massiu de vehicles per la
zona humida del riu del Bullent? Té previst un pla d’emergència i evacuació per a la
zona, i que complesca amb tots els requisits legalment exigibles? Com solucionarà
el problema del col·lapse en la zona de vehicles i l’escassesa de places
d’aparcament? Destinarà l’ajuntament recursos públics per a habilitar places
d’aparcament que només afavoreixen un negoci privat, i no destina suficients
recursos per a mantindré la zona neta, els jardins atesos, les parcel·les buides netes i
tancades, el marge del riu net perquè no s’incendie i la zona vigilada? Tercera
pregunta, per què es treballa des de l’ajuntament en la recerca d’un nou
emplaçament i no a resoldre els problemes que puguen presentar els emplaçaments
actuals? I quarta, s’ha informat l’expedient de sol·licitud de nou emplaçament per a
servei de temporada a la platja de Rabdells a Costes, sobre les peculiaritats de
l’emplaçament, LIC, CEC, i zona d’aniuament del corriol pata negra, més conegut
per corriolet? I faré una refleció meua, del nostre grup. Evidentment, Sr. González,
no estaran desatesos, ja ho estan. I després acabaré amb el Sr. Oltra, sobre el tema de
la intel·ligència. A títol personal, aquest grup creu que el més intel·ligent no era
posar en el pla de temporada un xiringuito a la platja de Rabdells. I simplement una
última cosa, perquè això m’ho han traslladat, no puc; en principi ha traslladat algun
propietari que creu convenient que el xiringuito no vaja a Rabdells. Qualsevol
proposta que faça el govern en aquesta actuació tindrà el recolzament del Grup
Socialista.”
 Sr. Parra Salort: “Hem estat parlant en un punt de l’ordre del dia de la reprovació
que hem de fer d’aquells polítics que puguen ser o siguen condemnats per sentència
ferma. Aquesta moció parlava de corrupció, de delictes contra la hisenda pública,
etc. La Llei de Contractes del Sector Públic parla que els contractes menors han de
tindre la prèvia tramitació del corresponent expedient, per xicotet i simple que siga;
en l’expedient s’ha d’incloure el pressupost que quantifica la prestació a realitzar.
També indica la llei que la memòria justificativa s’ha d’expressar el no
fraccionament del contracte menor. És a dir, que el contracte menor que es tramita
engloba la totalitat de l’objecte contractual; això ho diu l’article 86 del text refós de
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la Llei de Contractes del Sector Públic. En la REL 65, aprovada recentment, en
l’informe d’Intervenció diu textualment en el punt primer, i així ho escriure la
interventora, que hi ha un fraccionament de dit pagament; es van fer dues factures
per no arribar als 18.000 euros. Estem demanant als ciutadans i als polítics que els
reprovem, i vostés governen incomplint conscientment les normes establertes per la
llei. Les preguntes que formule són les següents. Eren vostés conscients del
compliment de la il·legalitat? I si ho eren, ja que existia un informe i vostés han de
ser coneixedors de la llei, han incomplit conscientment? Aleshores ens trobem en la
incoherència de reprovar i alhora incomplir. Continuaran sent incoherents? Aquestos
incompliments tenen el sentit d’afavorir algú en concret?”
 Sra. Tomás Doménech: “És per a la Sra. Pastor; vosté, en el plenari de gener,
referent a la neteja dels centres escolars, afirma aque no consentirà que tornen a ferse escrits amb reclamacions de deficiències de la neteja d’escoles, com s’havia
produït en l’anterior legislatura. Vosté en el plenari esmentat mostra el decret de
l’Alcaldia de juliol de 2015, on amb la cobertura legal del que és un contracte
menor, soluciona la neteja del col·legi Lluís Vives per a agost i setembre. En
octubre, amb la modificació del pressupost, torna a tindre els diners per a continuar
cobrint la necessitat de netejar el col·legi; en concret Lluís Vives i altres
dependències municipals. Només que ara diu que netejarà amb contracte o sense
contracte; la qual cosa és una afirmació sorprenent venint d’una regidora que té
responsabilitat de governar. Vosté amb aqueixa actitud està originant factures de
neteja que augmenten les factures que van amb informe d’Intervenció desfavorable i
van amb objecció de legalitat, ja que van sense contracte. Vosté també sap que ja no
està parlant d’un contracte menor, ja té la quantitat de factures de neteja amb mitjans
externs de dos proveïdors de 2015 que pugen 43.000 euros. I el servei continua fentse perquè és necessari; però ja fa tempos que no pot tindre la consideració de
contracte menor; passa a ser, quasi, una adjudicació irregular o encoberta, sense
ajustar-se a la Llei de Contractes del Sector Públic, amb el seu corresponent plec de
condicions, publicitat, lliure concurrència i adjudicació. Cal remarcar que el servei
s’ha de fer, i que la plantilla de netejadors funcionaris és la que és, i no pot cobrir-ho
i no té perspectives d’augmentar, ja que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local està per complir-se i fa de fre i control per no augmentar
desmesuradament la plantilla de personal; i quasi com, perquè en aquest ajuntament
la plantilla que tenim ja representa el 50% del pressupost, per damunt d’altres pobles
del voltant, Alzira, La Vila Joiosa, Xàbia, Tavernes, on les despeses de personal són
inferiors al 50%. Li pregunte, per què en gener, quan ja portava vosté i el seu grup
governant set mesos, en lloc de pronunciar aqueixa frase de netejaré amb contracte o
sense contracte, no aporta ja una possible solució legal, o ara que ja porta nou
mesos.”
 Sr. Morera Romaguera: “En primer lloc volia preguntar si han tingut en compte la
distància, i consideració, que hi ha al càmping situat en la zona de Rabdells en
muntar el xiringuito; ja que els campaments tenen una disciplina i una
reglamentació, que és que hi haja silenci a partir de les dotze de la nit. Pense que
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haurien de contemplar, sobretot, la distància i la consideració a aquesta entitat
turística. Per altra banda, volia fer, si em permet, un reconeixement, i una felicitació
com a grup municipal, perquè el passat dia 5 de març, a l’Hotel Palas de Madrid, se
li va concedir a Cristina Pons, per part del prestigiós Foro Europa 2001, la medalla
d’or en reconeixement a la seua tasca portada a cap al front de l’associació
AFAMER, i com a escriptora a nivell cultural.”
 Sr. Llopis Ibiza: “Començarem pel tema de turisme. Anem a fires de turisme per
donar a conéixer Oliva, tenim oficines de turisme com a punts d’informació, però el
lloc més important turísticament hui en dia a Oliva, sense el recolzament logístic de
la Conselleria de Turisme; estic parlant del centre eqüestre Oliva Nova, on se
celebren els concursos més importants de salt, a nivell nacional i internacional de la
MET; on és importantíssim donar a conéixer Oliva, perquè es necessita cobrir un
hospedatge potencial al voltant de 2.500 persones, entre propietaris de cavalls, 300
genets, 600 mossos, familiars i visitants; perquè necessiten descobrir la nostra
gastronomia i restaurants. Per a vostés és més important fer-se fotografies en
inauguracions que treballar per i a favor dels establiments turístics d’Oliva. Per què
no hi ha al centre eqüestre un punt d’informació, com altres anys ha hagut? Des de
la seua inauguració no s’ha fallat mai; i fins i tot es va posar una línia d’autobús. Un
prec que tinc és que el dia 19 de març vam estar tots convidats a gaudir de la festa
de sant Josep, on vam estar a la Missa i després una magnífica mascletada. Explicant
açò, pregaria a l’Alcaldia que des de l’ajuntament isquera una disculpa per escrit a
una institució com és el cas de la Guàrdia Civil, on des de l’ajuntament sempre ha
eixit una invitació per al comandant del lloc d’Oliva, i més en tractar-se d’una festa
on sempre ens han acompanyat. Supose, i vull pensar, que va ser un error sense mala
intenció. I pregaria que fem arribar una disculpa per escrit a aquesta gran institució
que és el cos de la Guàrdia Civil. I per últim, parlant de Rabdells, com abans ha
hagut el portaveu del PSOE i era tot una contestació cap ací i cap allà, se’ns haurà
passat a nosaltres avisar; però nosaltres, encara que no tinguem sou, passem prou
hores ací a l’ajuntament; la veritat; més que alguns regidors que tenen el sou. També
és casualitat al nostre parer que la regidora Pastor, per no lloar com ha dit el Sr.
Mengual de les seues Regidories, és casualitat qeu amb aquesta problemàtica siga
ara que deixa la delegació de Rabdells, i justament la recull l’Alcaldia. A vore si
quan acabem la legislatura abandonem i agarrem hi haurà prou. Però el que vull dir
és que en la comissió on anava el pla de temporada, en la mateixa setmana es van
passar fins a tres canvis de lloc; l’últim canvi a poques hores d’aqueixa comissió.
Però no vulguem enganyar-nos. Sí que és de veres que va haver tres tècnics
municipals, i un de conselleria passejant la platja; no crec que arribaren a la zona
dels càmpings, a Rabdells, perquè haurien vist que havent prop un càmping, on les
persones vénen a descansar en tendes de campanya, tindre un xiringuito crec que no
beneficia massa. Però bé; no sé on van arribar. Sé que van estar, però no van arribar.
Nosaltres pensem que açò s’hauria d’haver solucionat almenys convidant-nos a les
vàries reunions que va haver amb els xiringuiteros, els propietaris; perquè ací la
culpa és del govern, primer perquè la zona on estava el xiringuito, als propietaris no
els haurien d’enviar una orde d’execució perquè netejaren els seus terrenys; cosa
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que va fer que ja estaven prou calents, i l’única cosa que ha fet és enfadar-los, i els
fa fer posar la cadena. La cadena què ha produït? Que hàgem de buscar un nou lloc,
un lloc on abans no molestava, ara hem de tindre la molèstia a diversos veïns.
Aleshores, tot açò, el conte que ens conten que s’abandona, la feina continuarà, tot
açò, per a nosaltres no és així.”
 Sr. alcalde: “Ha tingut vosté un minut més, perquè no malpense.”
 Sr. Robles Serrano: “La meua pregunta és per al Sr. Peiró. Fa al voltant de quatre
mesos se li va demanar que fera alguna cosa més del que es feia pels nostres
esportistes amateurs d’elit, més que enviar un simple missatge de text de felicitació
pels títols aconseguits. El Sr. Peiró ens va dir que estava estudiant de donar alguna
beca, segons el barem, segons els mèrits esportius de cada esportista. La nostra
pregunta és que arrel dels títols que veiem aquestos dies de diferents esportistes de
la localitat, com ara per posar algun exemple, Juan Luís Marti i Juan José Cabrera
Tomás, del Club de Tir d’Oliva, títols a nivell nacional; destaca Gloria Fernández,
campiona d’Espanya Júnior de pistola amb aire; Héctor Cabrera que continua
treballant per a les olimpíades de Brasil, la projecció de molts altres joves esportistes
d’elit, o com no Juanra Pous, que s’ha tornat a proclamar campió d’Espanya i hui
està a Itàlia intentant el campionat d’Europa. La nostra pregunta és si va endavant la
beca, si no va endavant, si ha mirat alguna cosa o està en l’aire, o ja vorem, com sol
ser.”
 Sra. Pous Marí: “Voldria que ens explicara algunes de les seues declaracions en
referència a la ubicació d’un xiringuito en la platja de Rabdells, on diu que la
proposta va estar aprovada per la Comissió Municipal d’Ordenació del Territori on
estan representats tots els partits i que fou plantejada pels regidors Mireia Morera i
Gabriel Oltra i assumida pel govern local solidàriament. I dic que ens explique les
declaracions perquè o vaig estar en aqueixa comissió i ens digueren que no procedia
votar el pla de serveis, perquè s’aprovava per decret de l’Alcaldia; això no obstant,
davant la insistència del PP i del PSOE, es va procdedir a la votació que per altra
banda era innecessària, però que pensàvem que era important que l’alcalde
coneguera la nostra intenció d’abstenir-nos davant la falta d’informes que avalaren
la ubicació de noves instal·lacions segons el pal de serveis de temporada de 2016,
entre les quals es troba la ubicació del xiringuito. Per tant voldria saber a què es
refereix en asseverar que es va aprovar per la Comissió d’Urbanisme; perquè amb
les seues declaracions dóna a entendre que estàvem tots els grups d’acord, i en
realitat ni tan sols era necessària la dita votació, perquè repetesc, és suficient amb un
decret de l’Alcaldia.”
L’alcalde, sent les 21.50 h, torna a concedir un recés de cinc minuts en la sessió
plenària.
Passats els cinc minuts es reprén la sessió en el mateix punt en què s’havia quedat; és a
dir en el torn de precs i preguntes.
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 Sr. alcalde: “Els demane que en contestar eviten fer al·lusions, i que siguen
sintètic.”
 Sr. Oltra Mestre: “Intentaré ser el més ràpid possible. Sr. Carlos, el tinc per una
persona molt seriosa i sensata; coses com les de hui, em fan dubtar. I li explique per
què. Jo li he escoltat dir a vosté que els xiringuitos eren una necessitat. Hui acaba de
dir que són un problema. Paraules textuals. La televisió està ací i podem vore-ho.
Són un problema i que no hem de traslladar aqueix problema a cap lloc. Ni a aqueix
lloc, ni a cap altre. Anem a intentar que no siguen un problema per a ningú, primer.
De les fotos li diré que a mi és difícil que m’haja vist en cap de foto; el facebook el
veig poc, però fotos me n’haurà vist poques. Si vol fer-me fotos, a les 6.30 tots els
dies, al magatzem de la càmera em pot vore. Tots els dies, a les 6.30. Per la vesprada
i per la nit. Dissabte i diumenge. Les hores, si les computàrem tots, voríem a la fi
qui dedica més o menys hores; ho dic pel que ha dit de les hores. Després li diré que
és de veres que l’endemà que ens digueren que no a un lloc en vam dir un altre.
Vosté ha dit que això és falta d’haver-ho treballat; és tot el contrari. Teníem pensat
que si no hi havia possibilitat allí, el següent que havíem pensat era aquest. Estava
vist, pensat i remirat. I no va ser per culpa del corriolet; també li ho faig saber. Va
ser per culpa que la distància entre el xiringuito que nosaltres volíem posar allí i el
que hi ha no era la que tocava. Això va ser el problema. Després li diré una cosa,
que això sí que li pot passar factura, i és que supose que la mateixa deferència que té
amb aquest xiringuito, que encara no sabem quin és, ni on va, supose que la tindrà
amb tots els altres. Supose que quan la resta de veïns d’Oliva es queixen dels altres
xiringuitos, la seua resposta serà la mateixa davant del plenari, que ha tingut hui.
Espere que siga la mateixa, perquè aleshores sí que deixaria de ser sensat i seriós. I
pel que fa a la distància i el soroll, hi ha uns limitadors que és el que ens marca la
llei per controlar la distància i el soroll; sobretot el soroll. Tots estan obligats a
tindre-ho. I per suposat que ho tinc en compte; en el càmping Eurocàmping, en la
resta de càmpings que també estan afectats, i en la resta de veïns d’Oliva que també
se senten afectats.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Simplement respondre al que el Sr. Oltra ha comentat.
Clar que els xiringuitos són una necessitat. Clar que els xiringuitos són una
necessitat turística per a aquest municipi. I malauradament li diria que és de les
poques activitats econòmiques turístiques que hi ha en aquest municipi.
Malauradament, i hi dic perquè crec que deuria haver una millor planificació
turística i que noi foren un punt únic, o dels pocs que existeix en aquest municipi.
No és un problema. És una necessitat. El problema està que vostés d’una ubicació
han creat un problema. Aqueix és el problema. Després el tema, i disculpa que entre
en el plànol personal; l’horari laboral, vosté mateix. El que jo li he dit és que vosté,
en l’horari laboral que li pertoca en el tema del matí, que és un treball amb els
distints tècnics, vosté per qüestions laborals pròpies seues, no està, i està el seu
assessor. Després, segurament sóc jo qui no m’explique bé.”
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 Sr. alcalde: “Sr. Mengual. Si entrem en aquesta dinàmica, anem malament; veuen
vostés per què no hi ha al·lusions? Perquè si entrem en aquesta dinàmica.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Sr. González, abans m’han al·ludit tots.”
 Sr. alcalde: “Si entrem en aquesta dinàmica, a les 12 no hem acabat. Continue per
favor.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Vosté abans ha donat torn a quatre persones per
al·lusions i els quatre m’han al·ludit a mi. Per tant, deixem un poc. El tema de 500
metres, segurament no m’he explicat bé, o vosté no m’ha entés bé. No dic que la
nova ubicació que vostés havien proposat era pel tema del corriolet. Li dic que en el
pla anterior, que va preparar la Sra. Ibiza, juntament amb el Sr. Fuster, hi havia 500
metres que no es podia posar un xiringuito pel tema del corriolet. No he parlat dels
300 metres de la ubicació anterior. Que si vol també entrem, perquè això podríem
haver-ho parlat amb la secretària anteriorment i no haver fet una proposta als distints
xiringuitos. I el tema del soroll supose que es refereix al Sr. Morera, perquè jo no he
parlat d’aquesta temàtica.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Referent a la pregunta del Sr. Hilario Robles, dir-li que des
d’aquesta delegació es va plantejar, ja fa mesos, aqueix reglament; no des
l’oposició, ni de no sé qui. D’aquesta delegació va eixir la proposta, que s’ha passat
per l’ALEEO; la proposta està preparada, el reglament està fet. Per respecte a la
comissió i al pròxim plenari que vindrà, no li la llegiré, però està fet. Sí que és
veritat que ens agrada fer les coses bé, i aqueix reglament, que són subvencions a
esportistes d’elit, entre ells molts dels que tenim en aquesta població, es posarà i es
portarà en la pròxima comissió. Però no perquè el PP pense que s’ha de fer un
reglament sinó perquè aqueix reglament ja fa temps que s’està preparant per a
aqueixes ajudes. Per tant estiga tranquil que aquest regidor en el pròxim plenari ho
portarà, perquè està redactat. Li puc dir que està redactat.”
 Sra. Pastor Bolo: “Referent primer a Salva Cota, totes les delegacions, les Tinences
d’Alcaldia, són del Sr. alcalde; totes, delegades en els regidors que hui forme el
govern. Però totes estan per sota de l’Alcaldia. No ha de patir vosté. Totes eixien del
Sr. alcalde, delegades en els regidors, perquè confia que treballem bé; i com les
dóna les pot llevar. Vosté per això no ha de patir. I referent a Sandra, no sé si en
l’últim planari, no recorde quin plenari va ser, no sé si em vaig explicar malament.
Intentaré fer un poc d’història molt ràpidament. En entrar de regidora en el mes de
juliol el que faig és seure amb les treballadores que netejaven les escoles, pose dos
netejadores per centre i es queda un centre sense ningú. Un centre que a més portava
una gran problemàtica, amb un informe de l’INVASAD –està ací a l’ajuntament si
el volen vore– que deia que la neteja era tan deficient que els xiquets i les persones
que treballaven allí podrien tindre greus problemes de salut. Això és molt fort. Gent
que està hui ací en l’oposició, demanant que no treballem i que no fem les coses bé;
l’herència rebuda és tan gran i tan bona, que dia a dia no donem abast. Feta la
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puntualització, quan jo entre en juliol i fet això, agarre una empresa privada, i els
pose a netejar agost i setembre, perquè només tenia diners per cobrir els dos mesos,
agost i setembre de 2015; i esperant una modificació pressupostària que em donara
cobertura per als altres tres mesos que quedaven, octubre, novembre i fins el 21 de
desembre que els xiquets acaben escola. Per a aqueixes dues setmanes poder passarles a gener si no tenia més diners. Hi ha una providència firmada per l’Alcaldia,
perquè així es treballa conjuntament, i amb el regidor d’Hisenda, els diners estan
apartats, hi ha una RC i una providència firmada, jo demà li la portaré al seu
despatx, perquè Contractació sí que està preparant el plec de condicions per a dos
anys; i està contractat ja. Jo li donaré demà la providència firmada, en Contractació;
no sé si la té, perquè vostés poden demanar tota la documentació que volen, però jo
demà li faré arribar tota la documentació de com està la neteja hui d’un centre públic
escolar d’Oliva. Li vaig dir que amb contracte o sense contracte jo netejaria, perquè
quan jo entre i agarre la delegació d’Educació, no es podia consentir com estava la
neteja. Per això, en aqueix moment ens vam posar a treballar amb contracte o sense
contracte, perquè és de justícia que les escoles estiguen netes; és de justícia, i
sobretot la salubritat dels nostres xiquets, de tots els xiquets del poble d’Oliva. Però
això està extret de context. Aleshores, clar que amb contracte o sense contracte. Jo
no tinc cap interés en cap empresa. Vull que les escoles estiguen netes. Aqueixa és
la meua finalitat. I en això estem treballant. I respecte al portaveu del Partit
Socialista, dir-li que quan aquesta regidora tenia sou i cobrava 600 euros, vosté
estava de secretari de grup –això és anterior, com el meu company no li pot
contestar, li conteste jo– vosté estava de secretari de grup del Partit Socialista, posat
a dit, no sé si tres o quatre anys. Per tant ací qui ha treballat ha cobrat. Quan aquesta
regidora portava tres delegacions amb 600 euros, vosté estava treballant, cobrant
800 o 900 euros, posat a dit. Però no ens trenquem les vestimentes. Aqueixa és la
realitat. Si han de dir alguna cosa, afirme amb claredat. Ací treballem, i cobrem; clar
que sí, que no passa res de dir-ho en veu alta. Estem ací perquè el poble ens paga, i
el que vol és que treballem i gestionem. Aqueixa és la finalitat. I si no ho fem bé,
quan jo me’n vaja d’aquest govern em podran dir que sóc una altra caradura que no
he fet res. Però clar que treballe i clar que cobre. El que he de fer és treballar pel bé
de tots, i arreglar les coses, i quan jo me’n vaja que la gent tinga la percepció que les
coses s’han fet bé. Però vosté també ha cobrat posat a dit per un partit polític.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Ni li contestaré a la Sra. Pastor. Aqueixes formes, la
veritat em sorprén de vosté. Simplement demanar-li al Sr. González, que el ritme del
plenari, que és vosté qui el marca, jo de veritat no sé ni quan respondre, perquè ara
la Sra. Pastor no sé; jo no li he fet cap pregunta en el torn de precs i preguntes i ara
em diu que si era secretari de grup, que si treballes cobres. La veritat que sí que
m’agradaria, Sr. González, de cara als pròxims plenaris que el ritme i el tema de la
paraula a cadascú, ens centrem en la temàtica que toca; ja que a nosaltres ens ho
exigeix.”
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 Sr. alcalde: “Em dedique a dir-ho contínuament, Sr. Mengual. A tots els portaveus,
i a tots els membres d’aquesta corporació, i intente posar ordre. Certament, no m’ho
posen fàcil.”
 Sra. Tomás Doménech: “No puc deixar passar Sra. Pastor, que vosté pose en dubte
que nosaltres, naturalment; he començat la meua al·locució afirmant que vosté no
pot consentir que torne a fer-se escrits de reclamacions per deficiències en la neteja
de les escoles. Nosaltres subscrivim això al cent cinquanta per cent. Naturalment.
Però ja li dic que vosté porta nou mesos fent la neteja sense un contracte legal. I la
plantilla és la que és, que no la pot augmentar; que s’emporta la plantilla de
l’ajuntament el 50% del pressupost. No voldrà l’escàndol d’augmentar la plantilla;
no pot. Aleshores, vosté acaba de dir; ho ha d’externalitzar, legalment.”
 Sr. alcalde: “Els torne a insistir que eviten fer al·lusions personals, per favor.”
 Sra. Morera Alemany: “Només per comentar el tema de les oficines de turisme.
Només fa dues setmanes que està oberta l’oficina de turisme de la platja, i ja n’estan
reclamant una tercera. Tant de bo fóta així i puguérem tindren, no tres, sinó quatre o
fins i tot deu. Significaria que el departament, la meua delegació, té molts més
diners i molt més personal. Aprofite l’ocasió per dir que està en dubte l’horari que
podrà portar l’oficina de la platja, perquè no disposem del personal necessari per
mantindre en aquest moment un horari complet les dues oficines. Per tant una
tercera en aquest moment no seria possible.”
 Sr. alcalde: “Jo he tingut prou preguntes, intentaré ser sintètic. Comence pel final,
Sra. Pous. No sé què vol que li explique. Vol que li explique unes declaracions que
han eixit en el diari; en primer lloc, el diari de vegades posa declaracions entre
cometes, i de vegades posa lliurement el que vol. De totes formes, no hi ha
problema. Tres coses he anotat; per què es va votar? Vosté mateix s’ha contestat, es
va votar o no es va votar? Es va votar en comissió, i per majoria, va eixir endavant
el pla d’instal·lacions de temporada. Vosté no va votar, doncs no va votar, però jo no
he dit cap mentida. El pla d’instal·lacions de temporada va votar, segons em van dir,
jo no estava en la comissió. Segons em van informar es va votar, i la majoria
absoluta dels membres de la comissió van votar a favor. Per tant això és el que vaig
dir, que es va votar a favor en la Comissió d’Ordenació del Territori, on tenen
representació tots els partits polític igual que en el plenari. Què vol dir això de
solidàriament? Com a membre de l’equip de govern assumesc també aqueixa
decisió. Aqueixa decisió me l’eleven els regidors delegats que estan treballant,
sobretot el Sr. Oltra, també la Sra. Morera, però sobretot el Sr. Oltra, que m’eleva la
proposta; no l’eleva i ja està; l’eleva, la raonem, la parlem en un àmbit de
col·laboració de l’equip de govern; i per tant solidàriament vol dir que assumesc
aqueixa decisió, com puguen ser altres decisions també d’altres regidors delegats.
Perquè a més, es dóna en un àmbit de col·laboració i coalició de l’equip de govern,
perquè sap que el govern està composat per quatre partits polítics. Amb això crec
que li he contestat a tot. Per això faig les declaracions. La Sra. Morell, d’altra banda,
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m’ha preguntat per l’expedient disciplinari. Ja li vaig explicar. No es van fer les
diligències perquè l’instructor no va voler fer les diligències que l’Alcaldia, com a
òrgan resolutiu, li va encomanar. Quan va caducar l’expedient perquè l’instructor no
volia fer aqueixes diligències, se li va tornar a dir si volia continuar en l’expedient i
va declinar la proposta de l’Alcaldia. Per tant, l’Alcaldia, al llarg d’aquestos dos
mesos ha estat buscant un altre instructor, perquè no vol per res del món tancar
aquest expedient en fals; ja li ho vaig dir; i ha estat buscant un altre instructor de
fora de l’ajuntament, tot respectant el criteri, perquè a més crec que era encertat, que
l’instructor no fóra company de la persona, del treballador objecte de l’expedient
disciplinari. Per fi, després de diverses entrevistes amb diferents caps de la Policia
Local d’altres ciutats, perquè sap vosté que és un policia, la setmana passada vaig
rebre l’acceptació per part d’un cap de la Policia d’una altra ciutat. Vosté vorà el
decret de nomenament, perquè la setmana que ve he quedat amb ell per nomenar-lo
instructor i que agarre tot l’expedient i puga continuar-lo, o es puga reobrir
l’expedient. Com les faltes que es proposaven eren faltes greus i no caduquen fins
als tres anys, l’expedient es pot reiniciar amb totes les garanties. Estiga vosté
tranquil·la, la setmana que ve hi haurà decret, i com que els decrets es publiquen
dilluns, el podrà vore vosté; i si no, li enviaré una còpia. El Sr. Parra, disculpe, però
no acabe d’entendre la pregunta. Ha parlat de fraccionaments de contractes; no sé de
quin contracte parla vosté. De totes formes, igual que li ha dit el meu company adés,
el Sr. Canet, no és una cosa extraordinària, li ho puc assegurar. Si vosté agarra
només els últims dos anys, se n’adonarà que tenim un problema, per això vénen
tantes factures i tants pagaments amb objeccions de legalitat. Ja els vam dir que
estem en això; hi ha diverses opcions per a reforçar el Departament de Contractació,
perquè en aquest moment està saturat i trau la feina prioritària i la més important. De
totes formes, si després, o demà, em passa la documentació, em compromet a
estudiar-ho. La pregunta ha sigut un poc ambigua.”
 Sr. Parra Salort: “És directa. És un fraccionament, Sr. alcalde; un fraccionament
d’unes factures que la mateixa interventora ho diu. Informa desfavorablement i diu
textualment “Les dues factures presentades corresponen a contractes d’obra. Si bé
només hi ha formalitzat un contracte menor, en relació a la factura núm. tal; les dues
factures corresponen a un mateix proveïdor i fan referència a la mateixa obra.”
 Sr. alcalde: “Sr. Parra, no li he donat la paraula. M’ha interromput però no passa
res. No li puc contestar si no em concreta més el tema. De totes formes, li puc
assegurar que informes com aqueix n’hi ha més. L’altre dia en un plenari
extraordinari van ser objecte d’un punt, i em preocupa. Per això s’està mirant de
reforçar el departament, bé a través de la contractació d’un programa temporal de sis
mesos, per reforçar amb servei jurídic amb un tècnic o tècnica, d’administració
general, que puga traure endavant el col·lapse de contractes que hi ha en aquest
moment en el Departament de Contractació, que no és nou, el col·lapse d’ara no és
nou, li ho puc assegurar; o bé a través d’una assistència tècnica externa, que puga
ajudar a traure aqueix tipus de contractes, perquè tenim un problema i li ho reconec
en aqueix sentit. Després, el Sr. Mengual m’ha fet algunes preguntes sobretot pel
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tema de Rabdells, no sé si n’he deixat alguna perquè anava ràpid. Em preguntava si
es destinaran recursos públics per habilitar zones d’aparcament en parcel·les
dotacionals. En aquest moment, insistesc, ja ho vaig dir en premsa i els ho vaig dir
l’altre dia a una representació de veïns que van vindre i de l’associació de Veïns de
Rabdells. En aquest moment no hi ha cap seguretat que s’instal·le allí la instal·lació
temporal, perquè no tenim l’autorització de Costes. No sé si habilitarem
aparcaments en parcel·les dotacions. Jo no li negaré que em consta que s’està
valorant per part d’alguns regidors delegats, però en aquest moment no hi ha cap
decisió pesa. No s’estranye perquè està tot ple d’urbanitzacions amb zones
d’aparcament que el seu partit, i molts altres, quan governaven; està ple; plagat, de
zones dotacionals en moltes urbanitzacions, amb zones d’aparcament, on hi ha
negocis a prop o no hi ha negocis; vull dir que no és una cosa tampoc excepcional.
No ho sé. En definitiva no ho sé, però no li negaré que s’està valorant. Parla del pla
d’emergència. Insistesc que encara no sabem si allí hi haurà o no una instal·lació
temporal, perquè depén de l’autorització de Costes. Aqueixa és la decisió del govern
municipal, però si Costes no ho autoritza, allí no hi haurà instal·lació temporal, Si
Costes l’autoritza, òbviament la policia sempre, en els seus plans d’emergència, no
només per a una urbanització sinó per a tota la platja d’Oliva ja té en compte les
diferents casuístiques de les diferents zones urbanes, i quines mesures, en funció
dels recursos que tenim, hem de distribuir pel que fa a controls d’alcoholèmia,
controls de velocitat, vigilància, reforçar senyalètica, etc. Si s’ha traslladat a Costes
la problemàtica del corriolet. Aquest alcalde que els parla s’ha posat en contacte
amb Costes, amb el Sr. cap de la Demarcació, per assegurar-se, i si no demanar-li,
que demane tots els informes que crega que són preceptius. Els mateixos veïns ja
han acudit a Costes, han acudit a les direccions generals de les diferents conselleries
i han traslladat els motius que ells, legítimament, consideren que són causes
d’impediment perquè la instal·lació temporal estiga allí, la qual cosa, insistesc, em
sembla bé; estan en el seu dret, faltaria més, de defensar el que pensen que són els
seus interessos. Li he telefonat per assegurar-me que els informes que són
preceptius, que resoldran tot això que m’ha dit vosté, la zona LIC, això és la
Direcció General de Costes, la de conselleria; en aquest cas la Subdirecció General
de Ports i Costes. Amb la Direcció General del Medi Natural i Avaluació
Ambiental, que també requereix d’informe. I amb la Direcció General de Turisme;
per a dirimir totes aqueixes qüestions que els propietaris de cases d’allí, els veïns,
entenen que són causes d’impediment. Estic fent un seguiment del tema; i no només
m’he interessat sinó que li he demanat que peque per excés de zel. Que demane tots
els informes que haja de demanat. I en funció d’això la Demarcació de Costes de
València ja prendrà una decisió definitiva. Si s’està treballant pels problemes de la
urbanització; i molt, li ho puc assegurar. I espere que aquesta legislatura i aquest
mandat corporatiu, els veïns de Rabdells el perceben com una legislatura de canvi,
on van canviar les coses respecte a altres legislatures, perquè ausades que Rabdells
té problemes. Estem treballant intensament per fer possible la connexió amb Oliva
per donar-li un accés diferent al que va fer en el seu dia regidors o Alcaldies del seu
partit polític. Pensem que hi ha un accés millor i estem treballant intensament per
això. Estem treballant intensament en una cosa que és superpreocupant i que ja ha
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avançat el meu company de corporació, Sr. Canet; estem treballant intensament,
perquè saben vostés, que supose que ho sabrà, que tenim una sentència ferma que
ens obliga a desmuntar la depuradora de Rabdells. Jo no sé si vosté pot valorar
l’abast del que li dic. Una sentència ferma que ens obliga a desmuntar una
depuradora, amb totes les llicències d’ocupació donades, etc. em preocupa
moltíssim, li ho puc assegurar, i ja li ho vaig explicar i estic treballant intensament;
no es pot imaginar les cridades telefòniques, les visites i les gestions que s’està fent;
perquè ahí van fer el ridícul, perquè ahí es va instal·lar una depuradora on no es
podia instal·lar, i ahí, a pesar dels avisos de la conselleria que ahí no es podia
instal·lar, cap avant; i vinga el recurs, i a la fi hem perdut. Tenim reunions a
València; hem aconseguit que les multes coercitives de 3.000 euros al mes que ens
imposaven des de ja, gràcies a l’escrit d’al·legacions que hem presentat, segurament
l’informaran favorablement, i els hem argumentat que en el pla de depuració
d’Oliva que ha licitat el Ministeri de Foment, un pla per a la nova depuradora
d’Oliva, intentarem fer una reestructuració de totes les depuradores i tindrà lloc
aqueixa actuació. Si; vosté riu, però això a mi em preocupa molt, perquè això no són
dos mesos.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Sí que em ric. Diculpe.”
 Sr. alcalde: “No està disculpat. No té la paraula sr. Mengual.”
 Sr. Mengual Manzanares: “No li he fet cap pregunta sobre aqueix tema.”
 Sr. alcalde: “Vosté ha dit dels problemes de Rabdells, i jo li parle dels problemes de
Rabdells. I estem treballant intensament en això. Estem treballant intensament per
poder netejar, perquè també necessitem permisos de les zones humides, de la
conselleria corresponent, per intentar netejar i condicionar al màxim, no com a zona
verda, però com a alguna cosa semblant a zona verda aqueixa zona de ribera de riu
que està també per netejar. Estem treballant intensament també per millorar el
manteniment d’aqueixa urbanització. I tot això s’està fent al si de l’equip de govern.
No ho està fent només l’Alcaldia òbviament; ho fan els diferents regidors com ara el
d’Obres i Serveis, o el de Planejament, i altres regidors de l’equip de govern. Estem
treballant intensament. El Sr. Llopis, cadascú eleva al plenari segons el seu criteri el
que ha d’elevar. Les invitacions als diferents actes corresponen a les organitzacions
que organitzen aqueixos actes; en aquest cas la Junta Local Fallera, la gestora. Jo
crec que això no és per parlar-ho en un plenari, però no tinc cap problema, li ho
explicaré. A mi em va estranyar no vore el tinent de la Guàrdia Civil el dia de sant
Josep, i li vaig preguntar al president de la gestora si s’havia convidat, i em va dir
que s’havia oblidat de les invitacions. A partir d’ahí li vaig telefonar al tinent de la
Guàrdia Civil, per explicar-li el que havia passat, i demanar-li disculpes, encara que
nosaltres no som els qui el convidem. De totes formes, el funcionari que porta
protocol de l’Alcaldia ja té l’ordre que amb independència que no ens pertoque a
nosaltres convidar, reforce les invitacions a tot aqueix tipus d’organismes. Elevar
això a una pregunta de plenari, em sembla; ja ho tenia parlat amb el tinent; no sé si
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vosté ara és portaveu del tinent de la Guàrdia Civil. En qualsevol cas les disculpes
estan donades.”
 Sr. Llopis Ibiza: “Sr. alcalde, jo ho sé perquè ens va estranyar, perquè és el primer
any que ha passat; i sí que parlant-ho ens consta que el cap de protocol, sempre,
encara que siga de la Junta Local Fallera o Germandats de Setmana santa,
s’encarrega que arribe, Jo no he fet cap pregunta. Jo he fet un prec. Ens va estranyar
vore el cap de la Policia Local i no vore al tinent.”
 Sr. alcalde: Ha quedat clar. No és la primera vegada que ha passat. Per últim, ja que
estem donant gràcies, a mi sí que m’agradaria, en el transcurs del plenari ha hagut
un incendi en la muntanya de santa Anna, al costat de l’antic dipòsit d’aigua i
m’agradaria agrair als veïns que han col·laborat, a la Policia Local, que abans que
arribaren els bombers, amb extintors han fet una gran feina. Als bombers que només
han pogut accedir caminant, als serveis d’emergència, la Guàrdia Civil i tot el
personal que ha col·laborat per controlar-lo i extingir-lo, m’agradaria donar-los les
gràcies en nom de la corporació, perquè ens han salvat d’una catàstrofe.”
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 accidental, certifique, amb el vist i plau
del senyor president.
Vist i plau
El president
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