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Acta núm. 10/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
30 DE JUNY DE 2016. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES 
HORA D’ACABAMENT:  22.00 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 
 
VICENT CANET LLIDÓ 
IMMA IBIZA COTS 
ROSANNA MIÑANA MORELL 
ENRIC ESCRIVÁ COTS 
 
CARLOS MENGUAL MANZANARES 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ 
ALFONSO FORRAT ESTÊVEZ 
 
BLAI PEIRÓ SANCHIS 

YOLANDA PASTOR BOLO 
GABRIEL OLTRA MESTRE 
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY 
 
ALEJANDRO SALORT RUBIO 
 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
 
SR. SECRETARI ACCIDENTAL: 
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT 
 
 

 

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

lloc indicat a l’encapçalament, es 

reuneixen sota la presidència que 

també consta, els membres de la 

corporació expressats al marge, a 

l’objecte de realitzar la sessió del Ple 

de l’Ajuntament, amb el caràcter i 

convocatòria que també consten; actua 

com a fedatari públic el secretaria 

accidental de l’ajuntament. 

 

El Ple es constitueix vàlidament, per 

complir el terç legal dels seus 

membres, i assisteix el president i la 

secretària. 

 

La Presidència declara oberta la sessió, 

que es desenvolupa d’acord amb el 

següent Ordre del Dia:  
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Abans de desenvolupar l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que s’indica: 
 
 Sr. alcalde: “Abans de començar vull a avisar els portaveus i els regidors que hagen 

d’intervindre, que l’aparell que controla el temps està configurat encara com en el 
Ple de pressupostos, que recorden que la primera intervenció eren vuit i la rèplica 
cinc. Per tant, per al de cinc minuts usarem el de rèplica, que funciona bé, quan 
estiga acabant el temps parpadejarà la llum; i per a la rèplica el que faré serà 
controlar-ho des d’ací i els avisaré prèviament que el temps s’està acabant. De totes 
formes, ja sabem que no hi haurà un control estricte dels temps d’intervenció.” 

 
 Sr. Morera Romaguera: “Resulta que quan van ser els atemptats a Orlando, 

l’endemà es va fer ací un minut de silenci per les víctimes. Sí que demanaria, per 
favor, que tal com va passar a Istambul, abans d’ahir, que va haver també un 
atemptat, pense que igual són els morts aquells d’Orlando, com els d’abans d’ahir a 
Istambul. Per això, jo voldria, si vosté i els altres regidors estan d’acord, demanar un 
minut de silenci per les víctimes.” 

 
 Sr. alcalde: “Efectivament igual de morts són els d’Istambul, que els que moren tots 

els dies en altres païsoss que precisament no formen part del món desenvolupat; 
però bé, aquest atemptat s’ha produït dins de la Unió Europea, i efectivament 
l’Alcaldia no té cap inconvenient de guardar un minut de silenci; supose que la resta 
de portaveus tampoc. Per tant, ens posarem drets i guardem un minut de silenci.” 

 
El Ple de l’Ajuntament guarda un minut de silenci en memòria de les víctimes de 
l’atemptat d’Istambul. 
 
Tot seguit s’entra en l’estudi dels assumptes de l’ordre del dia. 
 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 25 DE FEBRER DE 2016. 
 
El Sr. alcalde concedeix l’ús de la paraula i es produeixen les manifestacions que 
s’indiquen: 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Simplement, estem aprovant el del mes de febrer. 

Intentem donar-nos més pressa. Supose que hem d’aprovar de dos en dos o de tres 
en tres, per podar-nos en la línia temporal de l’aprovació de les actes. I després, li 
comente, Sr. alcalde, no sé si és ací, però a vore si m’ho accepta. Sobre el tema 
d’actes. En la Comissió d’Urbanisme portem des del mes de desembre sense aprovar 
una acta d’aqueix mes. Ho dic comissió rere comissió. Sembla ser que la 
Presidència no m’acaba de fer cas; per tant li ho trasllade a vosté, Sr. alcalde, per 
vore si per fi una acta del mes de novembre la podem aprovar.” 
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 Sr. Peiró Sanchis: “Sr. Mengual, sí que li faig cas. Vosté ho repeteix tots els dies. 

Se li ordena al secretari de la comissió. Estem parlant d’una acta puntual, totes les 
altres tots els mesos s’han aprovat. Aqueixa no s’ha portat a comissió, i tant vosté 
com jo, li reiterem a Secretaria que ens passe l’acta. Però no crec que siga una cosa 
tan dràstica dels vuit mesos s’han passat totes, ordinàries i extraordinàries, i n’hi ha 
una que no s’ha passat. S’ha donat l’ordre que es passe. Però és una xicoteta acta 
d’una comissió informativa.” 

 
 Sr. alcalde: “Es pren en consideració el prec del portaveu del Grup Socialista.” 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
25 de febrer de 2016, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponent. 
 
 
 
 

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA. 
 
 
SEGON.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ. PROPOSTA DE FESTES 
LOCALS ANY 2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació: de data 20 de juny 
de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“2) Dictamen festes locals 2017. 
 
El Sr. alcalde dóna compte de l’escrit rebut el passat dia 8 de juny, de Servei Territorial de 
Treball, Economia Social i Emprenedoria de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, on es demana, que a l’objecte de 
procedir a l’elaboració del Calendari Laboral de l’any 2017, i en allò que pertoca a les festes 
laborals de caràcter local, que aquest ajuntament adopte acord en què es determine, de manera 
especifica, la data i denominació de les dues festes locals que, amb caràcter de no recuperables, 
tindran lloc en aquest terme municipal el proper any. Tot això d’acord amb el que disposa 
l’article 37.2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre i disposicions concordats, 
 
Els membres de la comissió municipal informativa, previ estudi i deliberació, i per unanimitat, 
dictaminen favorablement el següent: 
 
Primer.- Aprovar com a festivitats locals d’aquest municipi, per al proper any 2017, els dies: 21 
de Juliol, divendres de Festes de Moros i Cristians i el 8 de setembre Verge del Rebollet 
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Segon.- Aquests dos dies tindran el caràcter de inhàbils per al treball, retribuïts i no 
recuperables. 
 
Tercer.- Elevar aquesta proposta al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord, donant 
trasllat del mateix a la Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana.” 
 
 
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. 
 
 
 
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI. EDAR OLIVA. MODALITAT DE FINANÇAMENT. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori: de data 22 
de juny de 2016, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment: 
 
“3r.- EDAR OLIVA. DICTAMEN MODALITAT DE FINANÇAMENT.- 
 
S'informa de la Proposta de la Regidora Delegada de Salut Publica, de data 11 de maig de 2016 
pel qual es proposa a l'ajuntament l'opció de la modalitat de finançament de caràcter ordinària 
amb personal propi de l'ajuntament, en la forma que s'indica en el requeriment de l'Entitat 
Publica de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) de data 2 de maig de 2016, en compliment 
de les previsions que, sobre finançament, s'estableixen en el Decret 9/1993 de 25 de gener, del 
Govern Valencià. 
 
Vist l'anterior dictamen emés per aquesta mateixa Comissió en sessió de data 18 de maig de 
2016. 
 
Vist l'informe de data 7 de maig de 2016 emés pel Tècnic responsable de l'EDAR d'Oliva. 
 
De conformitat amb la proposta presentada i amb l'informe tècnic emés, la Comissió 
Informativa, per la unanimitat dels seus membres la dictamina favorablement, i eleva al Ple de 
l'Ajuntament la proposta d'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Optar l'Ajuntament d'Oliva, com s’ha realitzat fins avui, per la modalitat de 
finançament ordinari de l'Estació Depuradora (EDAR) d'Oliva, efectuant-se la gestió, 
manteniment i funcionament d'aquestes instal·lacions amb personal propi de l'ajuntament, de 
forma directa sense òrgan especial d'administració, en la forma prevista en l'article 67.1º del 
Reglament de Serveis de les Entitats Locals i article 85.2.A-a) de la Llei 7/85 de 2 d'abril. 
 
SEGON.- Remetre certificació del present acord a l'Entitat Publica de Sanejament d'Aigües 
Residuals de la Comunitat Valenciana als procedents efectes.“ 
 
Obert el torn d'intervencions es produeixen les que a continuació s'indiquen: 
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 Sra. Ibiza Cots: “Jo crec que tots els grups que estem ací ja coneixem el tema del 

finançament de l’EDAR, però explicaré un poc. Des de l’any 1974 sabem que estem 
gestionant una depuradora; la depuradora, el seu sistema de gestió podria ser bé 
externalitzant el servei, bé amb personal propi de l’ajuntament. En realitat el sistema 
de depuració d’aigües depén de l’EPSAR, que és una empresa pública, que depén de 
la Conselleria de Medi Ambient; hi ha algunes depuradores a Oliva, com ara totes 
les del sector d’Oliva Nova i san Fernando, que encara que van a càrrec de 
l’EPSAR estan finançades a través d’una externalització. No és el cas de l’EDAR 
d’Oliva, que la portem amb gestió pròpia, pràcticament des de l’any 1974; podem 
llevar un curt termini en el qual es va externalitzar la seua gestió per part de 
l’EPSAR, però actualment, i des de quasi sempre, es porta i es gestiona directament 
per personal de l’ajuntament. Com dic és un finançament que repercuteix 
directament sobre el capítol I i capítol VI, no entren inversions, directament és per a 
manteniment de personal i les despeses que puga tindre en serveis i manteniment. El 
que estem fent ara és que a final d’any hem de sol·licitar per a tres anys més com 
volem gestionar la nostra depuradora; i després de l’informe fet pel Departament de 
Depuradores d’Oliva, i també un poc perquè l’ajuntament ho fa així des de sempre, 
considerem que hem de continuar amb aquest sistema. Vull aprofitar, encara que no 
és del tot el tema, per felicitar al departament i al servei de depuració d’Oliva, que 
ha fet una reclamació sobre diferents vessaments, i ens hem estalviat, en principi 
demanaven 16.787 euros, i a la fi a causa de la reclamació s’ha quedat en 10.707, i 
jo aprofite per felicitar tot el personal de l’EDAR.” 

 
 
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. 
 
 
 
QUART. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL SOBRE 
INSTAL·LACIÓ DE PAS ELEVAT A LES PROXIMITATS DELS PARCS 
MUNICIPALS. 
 
Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Socialista, sobre l’assumpte de 
l’epígraf,, que és del següent tenor literal: 
 
“D’acord amb el que preveu el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Oliva desitja sotmetre a la 
consideració del Ple la següent Moció. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
A causa de la proximitat d’alguns parcs infantils amb la carretera, com són el part de l’estació i 
el parc del passeig de l’Envic (junt a Cafeteria “Con faldas i a lo loco”), com a exemples. I amb 
la concurrència de xiquets i xiquetes que tenen aquestos i el perill que suposa per a ells el tràfic 
rodat tan prop dels parcs. 
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació del Ple 
el següent:  
PROPOSEM que a les proximitats dels parcs, s’instal·le un baden que ralentitze la marxa dels 
vehicles al pas pels parcs. 
 
Oliva, 20 de maig del 2016. Carlos Mengual Manzanares, portaveu del Grup Socialista 
Municipal.”  
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indica: 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Mantindré la moció, encara que supose que no me 

l’acceptaran; ja que per urgència no me la van acceptar en el passat plenari i per tant 
ha de vindre en aquest ordre del dia. Agrair també abans de res el fet que 
l’ajuntament ens haja fet cas. Som coneixedors que han començar a situar els passos 
elevats en el passeig de Gregori Maians, prop del parc; no s’han fet? Doncs no ens 
han fet cas, però gràcies per posar-los davant dels parcs dels xiquets. I després, en el 
tema de les mocions, no acabe d’entendre ben bé quin tipus de mocions vol que 
presente aquest govern; si són ideològiques, identitàries, i no tenen competència de 
l’Ajuntament d’Oliva, no són interessants; i si són sobre algun tema intrínsec d’ací, 
de la ciutat d’Oliva, tampoc són interessants. Per tant, si volen vostés em preparen 
les mocions, jo les signe, i així me les acceptaran. Però de totes formes, moltes 
gràcies per fer-me cas.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “Demanar disculpes per haver dit abans, però és la realitat; no se 

li ha fet cas, Sr. Mengual. Molt simple, perquè vosté ha demanat els passos elevats, i 
no s’han posat; s’han posat on feien falta, i on estan segons els informes de la 
policia. Blanc i en botella. I si aqueixes són les mocions del Partit Socialista, 
endavant.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Faig una intervenció, en representació òbviament del meu grup 

municipal, i crec que també en representació dels diferents portaveus del grup 
municipal. Certament anem a votar en contra de la moció, però no perquè no ens 
semble interessant; el contingut de la moció ens sembla interessant, com altres que 
s’han presentat, i no discutim si és interessant i si vostés han de presentar mocions 
en un sentit o un altre. Això, nosaltres considerem que cada grup municipal té plena 
llibertat per a fer-ho; altra cosa és que en el contingut del debat de les diferents 
mocions, cadascú opine el que siga respecte del que es planteja. Nosaltres, el vot en 
contra és per una qüestió, podríem dir-ne, metodològica. Hi ha diverses mocions que 
es presenten en el sentit que plantegen diners de l’administració, recursos de 
personal, o informes que s’han de fer de cara al futur. I aquesta moció s’incardinaria 
en aqueix grup de mocions, en els quals es planteja un acord que no quantifica ni el 
nombre de punts que es troben, ni la situació exacta que es troba cadascun d’ells, ni 
la conseqüència econòmica que l’adopció de l’acord pot tindre. Per tant, nosaltres 
entenem que és una tasca en què s’ha de posar tota l’atenció, per part de la Policia 
Local, i per part de la Brigada Municipal, i començar; disculpe, començar no, 
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continuar la tasca d’anar posant passos elevats allà on considere necessari la policia. 
No només a partir del moment, ni del 23 de maig de 2016 en què es va presentar, ni 
a partir de 30 de juny de 2016 que estem abordant aquest tema. Això s’ha fet fa un 
any, fa dos, fa tres, fa quatre; fa molt de temps que s’ha considerat si s’havien de 
posar passos elevats en determinats llocs de la ciutat, i la mesura que la policia ho ha 
considerat o no, ho ha fet. També, per altra banda, a banda de la qüestió 
metodològica que acabe de comentar, també hi ha una altra qüestió, i és que 
entenem que algunes mocions són més objecte de tractar-les en la comissió 
informativa de la qual es desprèn el contingut de la moció. Si en referència als 
passos elevats ha d’informar la policia, o ha d’informar qualsevol departament 
d’aquest ajuntament, en lloc d’adoptar un acord genèric al voltant d’això, s’haurà de 
valorar cas per cas d’aqueixa situació. Amb tot això, el govern entén que és una 
mesura important, és una mesura interessant i en aqueix sentit es prendrà en 
consideració, a banda del vot.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Respecte al que diu el Sr. Canet, si simplement 

podríem haver afegit inici de l’expedient, inici de la tramitació, inici d’estudi, igual 
que ha enriquit moltes de les mocions que nosaltres hem presentat, cap problema 
que en qualsevol comissió o en la Junta de Portaveus, haguérem parlat d’aquestes 
coses; i estic d’acord amb vosté que la comissió és un bon lloc, i és el lloc on s’ha 
de debatre aquesta moció, però és que ni tan sols me l’heu posada com a punt de 
l’ordre del dia en cap comissió. Per tant no he pogut debatre-la fins a hui, perquè no 
estava en les distintes comissions. I no discutiré si estava encetat, si no estava 
encetat, si estava pensat; a la fi, crec que és interessant que se situen passos elevats 
prop dels parcs infantils; a la fi, que es faça, siga proposta del Grup Socialista, siga 
proposta del govern, siga proposta de qui siga. A la fi, el més interessant és que hi 
haja passos elevats prop dels parcs, perquè no córreguen perill els nostres xiquets.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Simplement puntualitzar que les mocions no necessàriament han 

de passar per comissió informativa; de fet, la definició pròpia de moció en la 
legislació és aquell document que va directament al plenari. És cert que en aquest 
ajuntament ha hagut, durant un temps, la pràctica d’algunes mocions passar-les per 
comissió informativa. Jo no em referia al fet que la moció passara o no per comissió 
informativa sinó que en la Comissió Informativa de Governació, en la qual estem 
representats tots els grups municipals, el Partit Socialista inclós, és el lloc idoni per 
a plantejar això. I si el que es busca és un consens al voltant dels passos elevats en 
alguns punts determinats de la ciutat, que és una aportació enriquidora, no per al 
govern sinó per a la ciutat, això s’ha d’abordar amb aquelles persones que han de 
prendre aqueixes decisions, més que evidentment fer-ho a través d’una moció; 
encara que és totalment lícit plantejar-ho a través d’una moció. Però entenem que 
probablement siga més productiu plantejar-ho en una Comissió de Governació, on 
està la policia que pot dir si això ja està en projecte, si ja està previst, si no està 
previst, si s’ha plantejat en algun moment determinat, si ja s’ha fet algun informe al 
respecte, etc. més que en un plenari, on no tenim aqueixa presència tècnica que ens 
puga esclarir tot això. Simplement volia dir això.” 
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 Sr. alcalde: Sr. Peiró, ha passat el seu torn. Una excepció que no valga com a 

precedent.” 
 
 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement, des de la Regidoria de Parcs i Jardins, que porta 

Projecte Oliva, dir-li que estem a favor dels passos elevats, que s’estan posant; 
durant molts anys ni han existit, ni s’han vist, però és que hi ha un projecte integral 
dels parcs. No anem a arreglar passos elevats i que els parcs estiguen fets una 
porqueria. Estem arreglant parcs i jardins, i tot seguit els accessos a aqueixos parcs i 
jardins. Perquè últimament ens hem adonat que si tenim passos elevats, pe`ro els 
jardins fan llàstima i pena, és una llàstima; per això s’ha fet un projecte integral de 
jardins i parcs.” 

 
 Sr. Parra Salort: “La veritat que em sorprén les últimes paraules del Sr. Peiró, 

perquè jo preferesc tindre un jardí brut i un pas elevat que salve la vida, o l’accident, 
d’un xiquet, que un parc ple de flors i les mesures de seguretat que no estiguen 
posades.” 

 
 Sr. alcalde: “Jo, abans de donar la paraula al ponent que li toca acabar, recordar, 

com a president de la Comissió de Governació, que solen passar habitualment punts 
de trànsit i de seguretat viària; en l’última comissió vam tindre set punts, un d’ells 
era precisament l’exemple que posa la moció, on es solen tractar, bé a proposta del 
govern, bé a proposta de qualsevol membre de la comissió, aquestos temes. Hi ha 
informes de la policia, si no s’encarrega; és a dir és una pràctica habitual al si de les 
comissions.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Sí; té raó que passa pel tema de governació; per això 

nosaltres enteníem que també es podia passar la moció, fóra la fórmula que fóra. 
Però tampoc vaig a entrar a debatre això. Nosaltres utilitzarem les fórmules que 
tenim al nostre abast. Primer reiterar-me a agrair que es realitze aquesta defensa i 
protecció dels nostres menors, i també de les seues famílies. I ja que el Sr. Peiró ha 
comentat que hi ha un projecte integral, supose que estarà en l’àrea d’Urbanisme, o 
estarà en la d’Obres i Serveis. On està, al magatzem municipal? Per passar i poder 
vore’l, quin és el seu projecte integral de parcs i jardins. Puc anar a qualsevol 
departament demà.” 

 
 
Sotmesa a votació la moció presentada, obté 10 vots favorables (6 del Grup PP i 4 del 
Grup Socialista), i 11 vots en contra (5 del Grup Compromís, 4 del Grup Projecte Oliva, 
1 del Grup EU, i 1 del Grup Gent d’Oliva). En conseqüència, per haver més vots 
negatius que positius, la moció NO PROSPERA. 
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CINQUÉ. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL SOBRE 
DECLARAR EL COMPROMÍS D’AQUEST PLENARI AMB EL LAÏCISME DE 
L’ESTAT I DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: 
 
Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Socialista, sobre l’assumpte de 
l’epígraf, que és del següent tenor literal:  
 
“Carlos Mengual Manzanares, portaveu del Grup Socialista Municipal, a l’empara de la 
legislació vigent, presenta al Ple per a la seva aprovació la següent proposta: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
La Constitució Espanyola presenta l’aconfessionalitat i el laïcisme com a eixos vertebradors del 
sistema democràtic espanyol. Per tant, legisla un Estat on una de les seues principals premisses 
és la separació de funcionament entre l’Estat mateix i l’Església de qualsevol confessió. 
 
La societat espanyola ha portat a terme una mostra continua de secularització, també la societat 
olivense, que entre altres, veiem algunes festivitats com els Moros i Cristians del nostre poble, 
on si bé sorgiren en la festivitat del “Crist” a l’any 1921, assoliren a partir del 75 el laïcisme 
propi d’aquest Estat Democràtic. 
 
El mateix Papa Francisco, màxim representant de l’Església Catòlica, el passat Maig, defensava 
que l’Estat era laic, i la llibertat religiosa.  
 
Mostrant les diverses mostres de secularització, el mateix Govern de l’Estat, així com les 
distintes administracions autonòmiques i locals, tenen l’obligació d’encetar o continuar, segons 
casos, les mostres del procés constitucional referent a l’aconfessionalitat de l’Estat. 
 
Cada regidor o representant polític, al seu plànol personal, pot participar en qualsevol acte 
eclesiàstic, siga de la confessió que siga, però com a representant de la ciutadania, i baix el 
paraigües de la Constitució, no ha de participar als distints actes religiosos. 
 
PROPOSTES D’ACORD 
1. Declarar el compromís d’aquest Plenari amb el Laïcisme de l’Estat i de les Administracions 
públiques. 
 
2. Dintre de les obligacions de defensa del Laïcisme de l’Estat, cap autoritat pública del 
Consistori, participarà com a tal, a les processons, i les misses.  
 
3. Traslladar aquest acord a les distintes associacions eclesiàstiques, per tal de que siguen 
assabentats, i no conviden a la corporació als distints actes religiosos que decidim, mitjançant 
aquesta moció, no assistir. 
 
Carlos Mengual Manzanares. Portaveu del Grup Socialista Municipal.” 
 
 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
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 Sr. Mengual Manzanares: “Jo crec que l’exposició de motius és clar el nostre 
argument de per què pensem que un polític, a títol personal pot anar a qualsevol 
lloc, pot anar a les processons, o pot anar a les misses.” 

 
 Sr. alcalde: “Disculpe, Sr. Mengual. Hi ha esmenes; per tant, anem a repartir les 

esmenes i després procedirem al debat de la moció. Vaig a proposar als portaveus 
dos possibles formes de procedir. O bé entrem al debat de les esmenes primer, el 
portaveu d’Esquerra Unida del País Valencià-Acord Ciutadà les explica i entrem al 
debat de les esmenes, es vota i després en funció de si estan incorporades o no 
s’entra al debat de la moció; o bé, si volen que estalviem passos, és possible que el 
Sr. portaveu del Partit Socialista continue la seua exposició, i diguem-ne que en els 
mateixos trons d’intervencions cadascú diga si accepta o no les esmenes. S’ahurà de 
votar; en acabar les intervencions primer es voten les esmenes i després la moció, 
s’incloguen o no les esmenes.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Primer sí que per qüestió d’ordre, ja que m’havia 

donat el torn de paraula, tallar-me, no té molt de sentit. Després, al Sr. Salort, és que 
no l’acabe d’entendre. Aquesta moció fa vint dies que l’he presentada; hem tingut 
Junta de Portaveus; és veritat que vosté no va estar; però ens hem vist als despatxos, 
hem estat en les comissions. Jo per exemple no sé què és la xarxa dels municipis per 
un estat laic. No ho sé. Com li he d’aprovar o deixar d’aprovar, si no sé ni el que és. 
Si vosté fa una setmana, o fa tres dies, m’haguera dit aquestes són les nostres 
esmenes, no tinc cap problema d’estudiar-les i poder mirar; però és que jo no sé 
vosté el que em presenta. Després, li agrairia una cosa si podem estar d’acord. Jo 
crec que poden ser dues mocions diferents. Per una banda, el que nosaltres 
plantegem és més a nivell local, és una actuació de la corporació; i per altra, que 
segurament li la recolzaré, la segona part segur, la primera vull vore què és una 
xarxa de municipis per un estat laic, que la férem una altra moció, vosté la presenta 
sense cap problema, ja que estem parlant de traslladar al Congrés dels Diputats, és a 
dir és més una normativa, una legislació més estatal que no tant aquesta nostra que 
és més consideració local. Per tant, li agrairia si pot fer per al proper plenari una 
moció respecte a això, i fem dues mocions diferenciades; així hui tractem aquesta, i 
al proper plenari tractem la de vosté si és possible.” 

 
 Sr. alcalde: “El secretari donarà compte de les esmenes. L’he tallat perquè, 

òbviament, he vist que el portaveu d’Esquerra Unida-Acord Ciutadà volia donar les 
esmenes, i per tant havia de parar el debat precís, i prendre una determinació.” 

 
 
El Sr. secretari accidental dóna compte del text de les esmenes que presenta el regidor 
Sr. Salort Rubio, en què proposa afegir dos punts més, que serien els que tot seguit 
s’indica: 
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1. L’Ajuntament d’Oliva s’adhereix al procés de constitució d’una xarxa de municipis 
per un estat laic, que pròximament s’ha de celebrar la seua primera assemblea 
constituent, per la qual cosa s’enviarà l’acord al correu info@reddemunicipioslaicos.org 
on s’està coordinant la creació d’aquesta xarxa, fins la seua constitució definitiva. 
 
2. Que l’Ajuntament d’Oliva trasllade a la Presidència del Congrés dels Diputats, per al 
seu coneixement i perquè ho faça seguir als diferents grups parlamentaris de la Cambra, 
que s’ha pronunciat a favor que es modifiquen les lleis i acords de caràcter estatal 
pertinents perquè totes les entitats religioses o d’altra naturalesa ideològics, no tinguen 
excepcions d’impostos municipals, inclós els de béns immobles, IBI. 
 
 
Obert novament el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indica: 
 
 
 Sr. alcalde: “Farem una cosa. Vosté fa la seua exposició de la moció, després el Sr. 

Salort exposarà el per què de les esmenes; entrarem al debat de les esmenes, qui 
dóna suport i qui no a les esmenes, i es votaran les esmenes. I després entrarem al 
contingut de la moció, com quede.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “En aquesta moció, nosaltres en l’exposició de motius 

crec que expliquem per què pensem que, constitucionalment, nosaltres com a 
polítics no hem d’estar representats ni a les processons, ni a les misses. Com a 
persones, evidentment cadascú pot anar on crega convenient. Jo per exemple sóc 
membre de setmana santa, de Nostra Senyora dels Dolors, i Divendres Sant eixiré 
amb la meua germandat; però constitucionalment, pensem que no és acceptable que 
nosaltres estem representats com a polítics; tant per la aconfessionalitat i el laïcisme 
dels eixos vertebradors del sistema democràtic espanyol. Fins i tot tenim un exemple 
jo crec de la secularització, molt clar, ací a Oliva, i crec que hem d’estar ben 
orgullosos, perquè no passa en la gran majoria dels municipis que celebren Moros i 
Cristians, i és que si bé sorgiren a l’any 1921 del Crist, però el 1975, avantçant-se 
inclús als polítics, el laïcisme va fer que deixaren de formar part d’una festa catòlica. 
Per tant, simplement amb aquestes exposicions nosaltres entenem que cadascú com 
a persona, evidentment és lliure d’anar on crega convenient. Però com a representant 
polític estem en un estat aconfessional.” 

 
 Sr. Salort Rubio: “La veritat és que sí que és veritat que s’ha presentat amb molta 

premura aquesta moció, i que m’esperava un poc més de debat; encara que la moció 
en si que presenta el Grup Socialista em sembla molt correcta, de fet les propostes 
són simplement d’adhesió, no és cap tipus de modificació. En certa forma, també en 
presentar-se una moció se sobreentén que s’accepta l’anterior. I volia dir també que 
el que ha proposat el Sr. Mengual no és cap tipus d’atac, ni molt menys, a aquest 
tipus d’esdeveniments. Simplement és el que es creu, una separació, i coses que no 
han d’estar vinculades, i em referesc a totes les entitats religioses; que no s’agarre ni 
com cap tipus d’atac, ni res. Com ha dit el company, les persones que estiguen 
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interessades a anar dins d’aquesta corporació podran continuar anant amb completa 
normalitat. El que es planteja és la separació.” 

 
 Sr. alcalde: “Sr. Salort. Està vosté defensant les esmenes.” 
 
 Sr. Salort Rubio: “Estic fent la introducció; i ara ja vaig allí. El fet que es propose 

això de la xarxa de municipis és per una qüestió, diguem-ne, un pacte gregari, amb 
el qual més municipis poden tindre més força de cara a pujar més cap amunt aquest 
tipus de propostes. Em sembla correcte el prec que s’ha fet des del Grup socialista i 
es pot tractar en una altra moció, tant aqueix com l’altre, per tal que es puga tractar 
millor i no de forma parcial. I bé, passant a la segona proposta que volíem adherir, 
es tracta d’això de traslladar a la Presidència del Congrés dels Diputats una proposta 
que és el que ha llegit el secretari accidental, i no té cap altre transfons. Acordar que 
les entitats religioses puguen continuar pagant, igual que tota la resta de ciutadans, 
els impostos de béns immobles.” 

 
 Sr. alcalde: “A vore si ho he entés bé. Vosté ha dit que no hi ha cap problema a 

presentar una altra moció. Això vol dir que retira les esmenes, o que manté les 
esmenes, als efectes de votació. Ho pot esclarir?” 

 
 Sr. SalortRubio: “Retire les esmenes, proposant-ne altres en un futur. Ara mateix 

retire les esmenes.” 
 
 Sr. alcalde: “Aleshores, s’ha fet l’exposició del proponent i per tant obrim el torn 

d’intervencions, de menor a major representació, perquè cada portaveu opine, 
debata, explique el seu vot, sobre el contingut de la moció.” 

 
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo sincerament us ho dic, jo crec que per a mi açò és una 

espècie, no de pèrdua de temps, però sí de no aprofitar el temps que tenim els qui 
representem a la societat civil olivera; i per tant, perdre en temps en aquestes 
batalletes, jo no diria estèrils, però sí de poc profit per a la societat que nosaltres 
representem, em sembla una vertadera pèrdua de temps; i alhora crear animadversió 
en un gran sector de la població que es considera catòlica. Estem parlant al voltant 
del 80% que no és que vagen a missa tots els diumenges, però sí que és veritat que 
la religió catòlica forma part de la seua cultura i de la seua creença. Dit això, jo no 
compartesc en absolut el que diu la moció; evidentment, la moció diu declarar el 
compromís d’aquest plenari amb el laïcisme de l’estat; en la Constitució no es parla 
de laïcisme, parla de la aconfessionalitat; l’article 16.3 parla molt clar, i diu “Cap 
confessió tindrà caràcter estatal. Els poder públics tindran en compte les creences 
religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de 
cooperació amb l’església catòlica i les altres confessions.” El laïcisme no diu això; 
el laïcisme és que l’estat no pot tindre cap confessió religiosa de cap tipus. Per tant, 
no és el mateix el laïcisme que la aconfessionalitat. Evidentment l’estat, a través de 
la aconfessionalitat no diu quina religió ha de ser la que impere, o que des dels 
estaments públics d’una forma o altra es recolze. Això no. Es pot optar per 
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qualsevol; i en aquest cas es recolza la que per sentiment, per cultura i pel que 
vulguem dir, el 80% de la població se sent representada per aqueixa religió. Per tant, 
jo crec que en aquest moment intentar crear una polèmica on no ha existit 
absolutament mai, crec que és una forma de perdre el temps i al mateix temps crear 
animadversió, com he dit. Per tant, crec que hi ha coses molt més importants, que 
preocupen a la societat en aquest moment, no només a la societat d’ací, d’Oliva, 
sinó de tot el conjunt de l’estat espanyol que perdre el temps en aquestes batalletes 
estèrils i que no aprofiten absolutament per a res, només que crear això, malentesos, 
malestar i confusió. El més bonic de tot això, més que prohibir, és que cadascú faça 
el que haja de fer, amb tota la llibertat del món; qui vulga anar a les processons, que 
vaja, i qui no, que no vaja. Simplement així. Perquè evidentment, nosaltres som 
representants del poble, i el poble, com he dit, se sent representat en l’aspecte 
religiós, en el 80%. I a nosaltres ens voten persones d’una creença acèrrima, altres 
no tant, però que d’una forma o altra aqueix 80% sí que se sent representat per 
nosaltres. Per tant nosaltres hem d’estar representats en aqueixes processons. Forma 
part també de la nostra idiosincràsia com a representants del poble. Jo crec que el 
que s’ha de fer és deixar llibertat; aquell que vulga anar, que vaja, i qui no que no 
vaja. Simplement així; però d’ahí a prohibir que qualsevol representant de 
l’administració, en aquest cas de l’ajuntament, polític, assistesca a les 
manifestacions religioses o processons, em sembla una exageració brutal. I repetesc, 
el més adequat, a més que a nosaltres hi ha molta gent que ens vota amb aqueixa 
creença, hem d’estar i sobretot respectar aqueixes creences, el mateix que som 
representants de qualsevol faceta, de qualsevol àmbit de la nostra societat, també 
dins de l’àmbit de la nostra societat està l’àmbit religiós. Ens agrade més, o ens 
agrade menys, o no ens agrade res; però aqueixa és la realitat. Per ant, com a 
representants del poble devem respectar aqueix fet, com a constatable. Per tant 
pense, i repetesc el mateix, crec que la moció està totalment desencertada, no 
s’ajusta en absolut a la realitat, ni cultural, ni religiosa, i molt menys al que marca la 
Constitució Espanyola. Per tant des del Grup Municipal Gent d’Oliva votarem en 
contra de la proposta que fa el Grup Socialista a través d’aquesta moció.” 

 
 
 Sr. Salort Rubio: “Jo almenys en la interpretació que faig de la moció, jo i el meu 

grup, clar, no destil·lem cap tipus d’odi, ni d’incitació a això. Simplement és un 
debat que portava molt de temps sense portar-se a cap, i precisament el que planteja 
és la llibertat de no assistir; la llibertat de no assistir està clar que està ahí, però de la 
no vinculació a les entitats religioses; ni la religió catòlica, ni la budista, ni cap. Es 
tracta d’això, de poder desvincular una cosa de l’altra. En cap moment es nega 
l’assistència a un lloc, simplement es planteja que les entitats religioses en els seus 
actes estiguen desvinculades, en aquest cas de les participacions dels polítics. En cap 
moment s’ataca ni la festa, ni les creences de cada persona. De fet, en tots els llocs, 
cadascú tindrà les seues creences, siguen d’una religió o que no tinguen cap tipus de 
religió. Simplement això.” 
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 Sr. Peiró Sanchis: “En moltes coses que s’han dit ací pense que estem entrant en un 
debat, on cadascú pensa una cosa. Respectem profundament les conviccions, els 
plantejaments de cada grup municipal, allò que pensa, però mai anem a entrar en 
prohibicions. Quan als regidors de Projecte Ciutadans se’ns convide a algun acte 
religiós, som nosaltres els qui decidirem si anem o no anem; ni la corporació, ni 
vosté, Sr. Mengual. La llibertat s’aconsegueix sense prohibir; això supose que ho té 
clar, i el seu grup municipal també. A nosaltres se’ns convida a actes, qui vol va, i 
qui no vol no va. I amb tota normalitat; siga regidor, siga alcalde, siga primer tinent 
d’alcalde. Llibertat total. Així s’ha funcionat en aquest poble, i aquest grup 
municipal pensa que devem funcionar igual. És curiós que vosté parla de laïcisme, 
d’aconfessionalitat, com vulga dir-li; sant Francesc és una festa religiosa del nostre 
barri i del nostre poble; el Crist, el Rebollet; són festes locals. Vosté acaba de votar 
com a festa local institucional d’aquest poble la festa del Rebollet; una festa 
religiosa. Per tant li dic que em sembla correcte el seu punt de vosté. Nosaltres 
votarem no a la seua moció.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Comence advertint que vaig a llegir un text, i probablement 

excediré un poc el límit del temps, però que no tenim intenció de fer ús del segon 
torn d’intervencions, si no hi ha una al·lusió directa. Nosaltres considerem que la 
qüestió que es presenta a debat és una qüestió controvertida, on caben pluralitat de 
punts de vista. Per aqueix motiu ja avancem que el vot del nostre grup municipal 
serà plural; és a dir que en aquesta qüestió, amb el coneixement i consentiment de la 
nostra assemblea local, cada regidor o regidora de Compromís votarà de forma 
lliure, d’acord amb el que considere al respecte; amb la qual cosa es posarà de 
manifest la pluralitat que hi ha al si del nostre partit al voltant d’aquesta temàtica. 
Dit això faig una intervenció que és per al posicionament dels diferents membres del 
meu grup. La qüestió dels actes religiosos de l’església catòlica és certament un 
tema controvertit en aquestes latituds, per la càrrega simbòlica i les connotacions 
ideològiques que arrossega. No debades, el nacionalcatolicisme va ser un dels trets 
identitaris de la dictadura franquista. I la tendència a barrejar política i religió, amb 
posicionaments polítics de dirigents eclesiàstics, ha estat una pràctica molt habitual 
en els darrers anys. Així com la pretensió de legislar per a totes i tots d’acord amb la 
moralitat d’una religió determinada. Ara bé, per tal d’abordar el tema que ens ocupa 
de la forma més raonable i justa possible, considerem que és necessari abstraure’s 
d’aquestes connotacions, el fonament de les quals no neguem, ni oblidem, i centrar 
la reflexió en la qüestió concreta que es planteja, sense deixar-nos portar per 
animositats que distorsionen el debat. Dit això, passem a l’anàlisi d’alguns aspectes 
que es deriven de les propostes d’acord que es plantegen a la moció. El primer 
aspecte és en relació a la qüestió de competències. Considerem necessari matisar 
que el Ple d'un ajuntament no té competència, ni per a obligar ni per a prohibir, que 
un regidor o una regidora participe en cap acte públic, siga religiós o no. Ni tampoc 
té competència sobre les decisions que hagen de prendre els distints col·lectius 
locals. I també considerem convenient recordar que el protocol dels actes de les 
associacions és competència d’aquestes, en ocasions, de forma consensuada amb el 
protocol de l’ajuntament. La qual cosa, en el cas que ens ocupa, significa que els 
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regidors i les regidores que puguen assistir a actes religiosos, amb independència del 
resultat de la votació de la moció, tindran el tractament que els organitzadors dels 
mateixos vulguen dispensar-los, amb el consentiment, òbviament, dels esmentats 
regidors i regidores. Tot això vol dir que, si la corporació adopta algun criteri com el 
que es planteja en la moció, únicament prosperarà si emana del consens entre tots 
els grups polítics, i el consens amb les associacions organitzadores. El segon aspecte 
és relació a l’aspecte restrictiu-prohibitiu. Fins ara, l'assistència als actes socials, 
amb independència que foren religiosos o no, ha estat voluntària per als regidors i 
regidores dels diferents mandats corporatius d’aquest ajuntament. La moció que es 
proposa pretén modificar aquesta dinàmica, restringint l'assistència de la corporació 
a uns actes socials determinats, les misses i processons. La qual cosa equival, en la 
pràctica, a una prohibició, la prohibició que els regidors i les regidores assistesquen 
als actes religiosos. Prohibició que, de retruc, afecta també als organitzadors dels 
mateixos. I tot això, per una decisió unilateral; sense haver parlat prèviament amb 
els organitzadors dels esmentats actes socials. Amb això es planteja un trencament 
del clima de llibertat que, fins ara, existia en matèria d'assistència als actes socials 
de la ciutat. I tot això, sense haver generat el necessari clima de consens que 
comentàvem abans. El tercer aspecte és en relació a l’anàlisi del motiu pel qual 
assisteixen els regidors i les regidores als actes socials en general. Cada setmana, ja 
s’ha dit, els responsables dels distints actes socials que se celebren a la ciutat, 
principalment el cap de setmana, presenten escrits convidant a la corporació, ja siga 
completa, o als portaveus dels grups municipals, a assistir als esmentats actes. Les 
regidores i regidors que així ho consideren, hi assisteixen, ja siguen esportius, 
festius, culturals, veïnals... i ho fan, òbviament, en qualitat de regidors i regidores. 
És en aquest marc general en el qual considerem que cal situar l’assistència dels 
càrrecs públics als actes socials religiosos. Aquest tipus d’actes, que generalment 
formen part d’una programació festiva organitzada per algun col·lectiu local, són 
uns més, llevat de la càrrega simbòlica que cadascú vulga atribuir-los, de tants i 
tants que s’organitzen al llarg de l’any. I els regidors i les regidores decideixen 
lliurement la seua assistència, tal i com fan amb la resta d’actes als quals se’ls 
convida protocol·làriament. El quart aspecte és la necessitat de regulació de 
l’assistència de la corporació als actes públics. Fetes les puntualitzacions anteriors, 
pensem que s'ha de reconéixer que cal algun tipus de regulació de l’assistència de la 
corporació als actes públics. Al llarg dels anys han anat multiplicant-se, 
afortunadament, les associacions locals, i multiplicant-se, en conseqüència, els actes 
públics que aquestes organitzen. Aquesta proliferació d’actes públics, junt amb 
l’absència d’uns criteris protocol·laris clars i consensuats, han anat generant una 
apretada agenda d’assistència de regidors i regidores a actes públics, principalment 
el cap de setmana. Cal una reflexió davant aquesta nova realitat que ha vingut 
generant-se gradualment en els últims anys. Una reflexió que aborde aquest tema de 
forma serena i raonable, amb molt de diàleg. I sempre buscant el màxim consens 
entre els grups polítics que conformen la corporació, així com també amb les 
associacions veïnals, festives, esportives, culturals... de la ciutat, que els organitzen. 
I trobem que és dins d’aquesta reflexió integral dels actes públics de la ciutat on 
entenem que ha de produir-se la reflexió al voltant de l’assistència dels regidors i 
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regidores als actes religiosos. Finalment, l’últim aspecte és en relació a la 
aconfessionalitat de l'estat. Després d'haver procurat emmarcar la qüestió, resta per 
abordar un dels aspectes més importants que es planteja la moció, la seua motivació. 
És a dir, l'aspecte de la laïcitat i la aconfessionalitat de l'estat. Al nostre grup 
municipal considerem que aquest és un aspecte molt important del nostre marc de 
convivència, i coincidim en el fet que resten moltes passes per a una efectiva 
separació església-estat. Encara que també pensem que, possiblement, plantejar esta 
qüestió a l'àmbit local siga un poc forçat i artificiós. De totes formes, entenem que 
s'ha de garantir la aconfessionalitat de l'estat, justament com a garantia de la llibertat 
de creences de totes les persones que en formen part. Les distintes administracions 
de l'estat han d'adoptar una postura neutra per tal que tots els creients i no creients 
puguen desenvolupar lliurement les seues opcions en aquesta matèria. En coherència 
amb això, les administracions de l'estat ni han d'afavorir, ni han de restringir, les 
manifestacions religioses de cap confessió determinada. Simplement acceptar amb 
naturalitat la presència d’aquestes en una societat plural; i dispensar-los un tracte 
similar al que reben altres activitats festives, esportives, veïnals... de magnitud 
comparable. Sense favoritismes, per una banda, ni prejudicis ideològics, per altra 
banda. Cal no perdre de vista que qui és, i ha de ser, aconfessional és l’estat, no la 
societat, que és, i ha de ser plural, també en matèria religiosa. Però, com déiem al 
principi, encara queda molt de camí a fer. I no podem obviar les connotacions i la 
càrrega simbòlica que planteja aquesta qüestió tan controvertida. Raó per la qual, 
tornem a dir, el vot del nostre grup municipal serà plural, sense estar subjecte a la 
disciplina de vot, tal i com vam raonar i decidir en assemblea.” 

 
 Sra. Pous Marí: “Des del Grup Popular votarem un no rotund per moltes raons; 

raons vinculades, en primer lloc amb la llibertat, amb el respecte majoritari al 
sentiment dels olivers; raons com el legítim orgull a la nostra tradició cultural i 
social des de fa segles; i amb la convicció clara que el poder públic deu ser autònom 
de qualsevol confessió religiosa, però al mateix temps no pot ser indiferent al fet 
religiós a nivell social. La Constitució Espanyola en el seu article 16 fa esment a la 
llibertat religiosa dels espanyols, i la aconfessionalitat de l’estat. Aconfessionalitat 
que significa autonomia i respecte; autonomia entre el poder polític i religiós. Però 
també significa respecte al reconeixement recíproc de la seua importància, i sobretot 
respecte i mútua consideració; a més que allò polític no deu ignorar i obviar que el 
fet religiós existeix en moltes manifestacions i que conforma, amb singular 
importància, moltes de les tradicions culturals i socials del nostre poble. Aquest 
ajuntament, durant anys de democràcia, ha actuat amb escrupolós respecte al 
principi de laïcitat, de forma que ni amb les seues decisions, ni amb els seus 
posicionaments s’ha vist influenciat, ni afectat per cap confessió; però al mateix 
temps cap corporació d’aquest ajuntament ha ignorat la dimensió social de les 
festivitats religioses; a més que, afortunadament, en una societat democràtica com al 
nostra, a cap membre de la corporació se l’obliga a participar en cap acte, siga 
religiós, o no, ja que l’acta de regidor és personal i intransferible, i cadascú té la 
llibertat d’utilitzar-la com considera oportú. Per refrescar-los la memòria els diré 
que encetem l’any amb la cavalcada de Reis Mags, organitzada per les esglésies 
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d’Oliva, uns dies després celebrem sant Antoni, amb la benedicció d’animals. 
Després tenim les calderes de sant Vicent. I no ens podem oblidar de les festes del 
Crist, del Rebollet, de sant Francesc, i una sense fi de festes organitzades per 
associacions i festers propers a l’església, on participa gran nombre de ciutadans de 
diversa ideologia, i on cadascú les viu com vol, uns amb fe i altres no. I és hora de 
reconéixer que a Oliva les tres esglésies, sant Francesc, sant Roc i santa Maria, 
conformen l’eix vertebrador de multitud d’actes religiosos, socials i culturals. El 
Grup Popular votarà en contra de qualsevol moció que no servesca per a construir 
convivència, sinó per a viciar-la, per generar enfrontaments innecessaris. Si no els 
agraden les manifestacions religioses, o de qualsevol altra índole, tenen la llibertat 
de no anar a les manifestacions. Però al mateix temps no ignoren que vostés també 
formen part del poble d’Oliva, al qual diuen representar, i que els ha votat.” 

 
 Sr. alcalde: “L’Alcaldia farà també ús del torn del qual pot fer ús, en els mateixos 

termes que la resta de portaveus. Abans de la meua intervenció, que també he 
preparat, vull començar i deixar clar que com a alcalde estaré a disposició del que 
decidesca el Ple majoritàriament. Al llarg dels últims anys que he format part de la 
corporació municipal, sempre he mantingut la mateixa posició pel que fa a 
l'assistència als actes religiosos, i més concretament, a les misses i a les processons, 
als quals només fa referència la moció del grup socialista, perquè de fet, n’hi ha 
molts més d’actes religiosos, com ja s’ha dit. Ho he fet lliurement, sense cap tipus 
d’obligació ni de pressió imposada, ni per part del meu grup municipal, ni del meu 
partit, ni de la corporació. De la mateixa manera que ha ocorregut amb l’assistència 
a les nombroses invitacions que he rebut d'altres col·lectius, com a regidor i com a 
alcalde. Assistir a una missa o a una processó per part de l'ajuntament no vol dir que 
forçosament s’haja de ser creient. A l'ajuntament se la convida a assistir i 
l'ajuntament participa com a respecte a qui l'ha convidat, per ser una tradició 
ciutadana i com a representació de la ciutadania, prenent part en un acte en el qual 
participa un important nombre de veïns, com s’ha dit ací. L’ajuntament en definitiva 
és de tots i l’ajuntament no ha de discriminar cap acte amb la clara intenció de fer-
ho. És cert que la Constitució Espanyola indica que l’estat és aconfessional, però 
això no vol dir que les institucions no tinguen relació amb les religions amb 
implantació en el seu territori; i parle de les religions; de fet són molts els convenis 
establerts entre les dos parts. Aconfessional significa que l’estat no té una religió 
oficial per molt que la religió catòlica siga la majoritària entre els seus ciutadans. No 
negaré, igual com ja s’ha al·ludit en les intervencions dels portaveus que m’han 
precedit, que la qüestió té una forta càrrega ideològica i simbòlica que genera 
controvèrsia i diversitat d’opinions. De fet, pense que aqueix és el problema 
principal. Si eliminem el factor ideològic i contemplem el problema, distanciant-
nos, com allò que és, la decisió sobre assistir o no a una processó pot ser tan senzilla 
com decidir assistir o no a un acte organitzat per un club esportiu, o una associació 
més de la ciutat, encara que el club esportiu no represente cap esport oficial, perquè 
de fet no n’hi ha. Dit això, per altre costat, no compartesc la manera en què el Grup 
Socialista ha plantejat aquesta qüestió. Per descomptat que és legítim i està en el seu 
dret de fer-ho. I no em sembla mal que ho haja plantejat. Però no així. Desconec si 
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el Grup Socialista Municipal, conscient que està lluny de la majoria suficient per 
aconseguir que la moció prospere favorablement, ha negociat amb alguns grups 
polítics, com ha fet en altres casos i altres mocions. Ni amb Compromís ni amb 
l’Alcaldia n'ha parlat. A més a més, per tractar-se d’una qüestió que pot generar 
controvèrsia i divisió al si de la corporació municipal, com a reflex de la que pot 
existir realment en la mateixa societat, la qüestió s’hauria d’haver treballat i raonat 
prèviament amb la resta de grups polítics municipals i també amb els agents socials 
afectats directament, com ja s’ha dit ací. Per últim, el fet que les propostes d’acord 
de la moció es centren exclusivament en les misses i les processons denoten 
clarament la intenció de la mateixa, o un profund desconeixement de la realitat 
local. Què passa amb la resta d’actes religiosos? Hi ha molts més. Les misses i les 
processons són característics d’una religió, la catòlica, que és majoritària en la 
societat actualment, però, què passa amb la resta de religions? Personalment, com ja 
he dit, considere que el plantejament de la moció socialista és erroni, poc o gens 
treballat i insuficient. Sóc més partidari de plantejar-nos, com ha dit el meu portaveu 
del Grup Municipal de Compromís, la participació de la corporació municipal en 
tots els actes que es celebren i als quals ens conviden al llarg de l’any, no només els 
religiosos i dintre d’aquestos, no només les misses i les processons. Això seria un 
plantejament més imparcial i més seriós d’abordar la qüestió. Per tot això, per les 
raons que acabe d’exposar, i dins de la llibertat que ens ha donat el nostre partit, el 
meu vot serà l’abstenció. Reiterant que com a alcalde, per suposat, estaré a 
disposició del que descidesca el Ple majoritàriament.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Intentaré contestar a tot, encara que de vegades m’he 

perdut un poc. És veritat Sr. Canet que no és el plenari el que ha de portar a terme 
aquesta raó sinó que ha de ser per Decret de l’Alcaldia; jo entenc que si a la fi la 
corporació, amb una majoria, decidira aprovar aquesta moció, el Sr. alcalde 
respectaria el vot majoritari d’aquesta corporació. Per parts, Sr. Salort moltíssimes 
gràcies per recolzar aquesta moció; pense que és una mentalitat jove i una mentalitat 
nova, i agraesc; no ho dubtava tampoc que recolzaria vosté la moció. Sr. Salazar, i 
segurament contestaré alguna de les coses que han plantejat els portaveus. Primera, 
jo no sé d’on es trau que el 80% de la ciutadania d’Oliva, espanyola, és practicant 
del catolicisme. No sé d’on ha tret vosté aquestos números; després ja em passarà 
algun enllaç on pose que el 80% de la ciutadania és catòlica i practicant, perquè no 
és la realitat. En el tema de la llibertat. Primer la llibertat total, Sr. Peiró, no existeix. 
Vosté ha estudiat dret, la llibertat total no existeix, perquè la llibertat, a la fi, està 
salvaguardada per unes lleis i una constitució; per tant, la llibertat total, vosté com a 
advocat mai ho hauria d’haver pronunciat. I aquestes lleis són la constitució i la 
constitució és la màxima llei que regula el nostre comportament i a la ciutadania 
espanyola. I en la constitució sí que diu que aquest estat és laic i aconfessional. Vaig 
a dir-li què significa laïcisme; o laic. Que és independent de tota confessió religiosa. 
No és veritat? Clar que sí. Som independents de tota condició religiosa. Això no 
significa que no tinguem relacions, com qualsevol associació, que donem 
subvencions. Després, també té raó el Sr. Canet que la constitució de l’any 78, de 
forma mitjanament ambigua, va tantejar aquestos termes perquè en el temps 
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transcorregut fins a aquest moment portar a terme aquesta aconfessionalitat i 
laïcisme, i no s’ha portat a terme; és veritat. Per això un dels plantejaments que feia 
el Sr. Salort en les esmenes. Aquesta moció no prohibeix absolutament res. Vostés 
coma ciutadans poden participar en qualsevol processó, exactament igual que en 
qualsevol acte polític. Èr exemple el Sr. González, l’altre dia va vindre el Sr. 
Baldoví; jo entenc que el Sr. alcalde, no va com a alcalde a rebre a Baldoví, va com 
a membre de Bloc-Compromís; perquè com a representants del poble, hem de tindre 
un respecte constitucional; i aquest clar que és el moment d’un canvi, que estan 
vostés dient que anem a crear una crispació social; per no eixir en unes processons? 
I ara anem a l’apartat més pràctic. Si la gran majoria de vostés, entre bambolines, a 
mi, hem parlat que no s’hauria d’eixir en les processons. Ara què fem? De cara a 
galeria, de cara a la càmera, de cara a l’església? Vostés entre bambolines, alguns 
membres d’aquesta corporació m’ho han traslladat; ara ja han canviat d’opinió. 
M’han dit que què féiem en les processons; perquè a la fi és una semblança de temps 
antic, antiquat, perquè a la fi no és la tradició. La tradició per exemple del bou de La 
Vega, i jo estic totalment en contra d’aquesta tradició, perquè hi ha tradicions 
respectables i tradicions que no ho són, i que no s’han de portar a terme. Jo sé Sr. 
Oltra que vosté sempre diu que entrem amb el vot pensat i ja no canviem respecte al 
debat, per tant, per què ha d’haver debat? Però jo no entenc el posicionament 
d’aquesta corporació. A la fi, i disculpem, Sr. Salazar, vosté diu que és perdre el 
temps aquest debat; perdre el temps és vindre a aquest plenari, quatre punts de 
l’orde del dia, i dos són de mocions del Grup Socialista. On està el treball? Si no 
portem aquesta moció, durem dos minuts. Hauria vosté de donar-me gràcies, perquè 
almenys mira, estem un ratet ací passant la vesprada, perquè vosté no porta cap punt 
de l’ordre del dia; només n’hi ha dos, un és la declaració de les festes, és a dir 
canviar el Rebollet pel Crist, i l’altra és continuar en el tema de l’EDAR. Sí que hi 
ha tasca, sí que hi ha treball; el que estem fent és perdre el temps en el plenari 
perquè vostés no porten cap proposta. Per tant jo entenc que estem en uns temps 
nous, temps moderns, temps on hem de respectar com la societat realment segueix 
una línia aconfessional, com és la festivitat dels moros i cristians d’Oliva, i seguir la 
línia de la societat; no sempre anar darrere d’ella.” 

 
 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que vosté continua estant molt confús. No sé 

si m’ha entés vosté el que li he dit. Jo li he dit que el 80% de a població considera la 
religió catòlica com a seua. Creient. No vol dir que siga practicant; això no vol dir 
que tots vagen a missa; no. Això jo no ho he dit, o a la millor vosté m’ha entés 
malament. Una cosa és que siga creient o que considere la religió catòlica com a 
seua, i l’altra és que siga creient. Evidentment jo no rese el rosari totes les nits, ni 
vaig tots els dies a missa, i etc. però considere que la religió catòlica és la meua. I 
com jo supose que hi ha moltíssima gent; segurament aqueix 80% que dic jo que es 
considera catòlic. Jo per a passar la vesprada, em queda a casa o me’n vaig on siga, 
no vinc a debatre qüestions com aquestes que efectivament no aporten efectivament 
res a la societat olivera i evidentment creen malestar i animadversió en un sector de 
la societat, que aquestos debats no és que els tinguen superats, és que no pensava 
que els escoltaria mai ací a l’Ajuntament d’Oliva; no s’havien plantejat mai, ni era 
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necessari plantejar un debat d’aquestes característiques tampoc. Què és això de la 
mentalitat jove i nova? Vol dir que tots els joves pensen com vosté? Jo conec molts 
joves que no pensen com vosté en aquest aspecte, moltíssims joves; no sé si serà un 
80, un 70, un 60 o un 90. No ho sé. Però que hi ha molta gent jove que pensa com 
nosaltres, evidentment li ho puc assegurar. No tot allò jove i nou vol dir que siga 
millor que allò antic, o vell, o passat. Hi ha qüestions joves i noves que són 
importants, i s’han de tindre en compte i poden ser millor que coses passades, o 
antigues. Però això no significa que és millor que allò més antic; no. Continua 
insistint que l’estat és laïcista i aconfessional. No, és que la constitució no diu per 
cap costat que l’estat siga laïcista; és aconfessional. No imposa cap religió, la 
respecta i la recolza, aquella que la població la considera majoritària, en tot cas. I el 
laïcisme no; des dels estaments públics prohibeixen qualsevol manifestació o 
recolzament a qualsevol tipus de religió. Aqueixa és la gran diferència, que vosté, 
pel que es veu, no té clar. No ho té clar; aqueixa és la gran diferència entre un estat 
aconfessional i un estat laic o laïcista. Sembla que encara no ho té clar. No entraré a 
intentar comparar el bou de La Vega amb la religió catòlica, em sembla ja d’una 
exageració per pegar-se un bac a terra, així de clar. És una cosa tan descomunal i tan 
brutal això del bou de La Vega, comparar-ho amb una cosa com la religió catòlica, 
em sembla una exageració bestial; mai millor dit. No seré jo qui compare la religió 
amb el bou de La Vega, ni en cap manifestació on es mate qualsevol tipus d’animal. 
No té res a vore una cosa amb l’altra. En absolut. I per ant no entraré més en debat 
sobre aquest tema. Jo crec que la llibertat comença per tolerar al veí que puga 
manifestar-se de la forma que vulga, religiosament, sempre que no faça mal, ni falte 
el respecte absolutament a ningú. I prohibir, voler prohibir alguna cosa que forma 
part de la nostra cultura, almenys la cultura d’aquest poble, d’aquesta ciutat, 
d’aquestos regidors, que lliurement accedeixen o van a les manifestacions religioses, 
o processons, que ens conviden des de l’església, jo crec que això és començar a 
coartar la llibertat d’expressió dels mateixos regidors. I li repetesc, dels vots que ens 
atorga la ciutadania perquè els representem, molts d’ells pensen així. Són catòlics, 
no creients, creients, i per tant és una forma més de representar la nostra societat; 
una societat que com he dit, encara que vosté no ho crega, o li moleste, la religió 
catòlica forma part de la seua cultura i de la seua història. Ja no em remuntarà dels 
anys que fa el catolicisme.” 

 
 Sr. alcalde: “Sr. Salazar, se n’ha passat un minut. Vaja acabant.” 
 
 Sr. Salazar Cuadrado: “El que he dit, no comulgue de cap manera en la moció, ni 

en la seua exposició, ni en el raonament que vosté fa; i una cosa, se m’ha oblidat. 
Això va per a la Sra. Rosa Pous. La cavalcada de Reis no l’organitzen les esglésies. 
És la Regidoria de Festes d’aquest ajuntament. El que sí que organitzen les 
esglésies, és la processó del Corpus.” 

 
 Sr. Salort Rubio: “Jo abans de començar la intervenció vull dir que no manege 

percentatges, ni em crec en la potestat de fer-ho. No vull fer cap tipus de valoració 
de l’acceptació que puguen tindre els plantejaments religiosos a dia de hui, però sí 
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que crec que nosaltres, i tota la ciutadania quan vota, no deixa clar el paper que ha 
de tindre l’ajuntament, les corporacions en aquestos llocs; per tant, nosaltres donar-li 
una valoració que les persones no han decidit, crec que és un poc una declaració 
d’intencions per la nostra part. Reitere altra vegada que no es coarta la llibertat de 
ningú; si José Salazar, si Rosa Pous, si Salvador Llopis, vol anar a una cavalcada de 
Reis, o qualsevol cosa d’aquestes, pot anar; faltaria més. El que es planteja ací és 
que es trenque amb l’associació que es puga tindre en aquest tipus d’esdeveniments 
d’església i estat. És simplement això. No ataquem cap tipus de religió, ni diem res. 
En certa forma també estem respectant el dret que puguen tindre aquestes entitats 
religioses. Ja dic, religioses; jo no he parlat en la meua intervenció d’altra cosa que 
no siguen creences religioses; siga budista, de qualsevol; em fa igual. No estem 
atacant rees. Simplement demanem que nosaltres, com a entitat pública,  no ens 
posicionem en aquest tipus de plantejaments.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “Intentaré ser breu. En primer lloc dir-li al Sr. Mengual que no 

entenc la seua referència contínua a la meua formació professional, i a més es 
permet el luxe, crec que no som amics, ni tenim cap relació per a dir vosté el que jo 
hauria d’interpretar de la legislació o no. Jo no ho faig amb vosté; crec que ha 
estudiat Història, o Geografia, però mai he fet referència a la seua formació 
professional, ni com interpreta vosté les façanes de les catedrals; mai. Per tant 
aqueixa amistat, sobra. En segon punt dir que vosté diu que no prohibeix res, però la 
seua moció diu “que no ens conviden a la corporació.” Està prohibint vosté amb 
aqueixes paraules que les associacions o entitats que facen aqueixos actes, ni sopars 
d’entrepà, ni processons, ni misses, ni res de res. I diu que no està prohibint. No sé 
com interpreta vosté això. I en tercer lloc dir-li, i això li ho dic amb el cor en la mà, 
que efectivament vosté diu que s’han portat dues mocions del Partit Socialista; són 
debats que a vosté li agraden, o al seu grup li agraden. Quina pena que no es 
portaren els plans parcials que s’haurien d’haver aprovat en aquest plenari fa anys. 
Quina pena que aleshores vosté no pensara en això ” 

 
 Sr. alcalde: “Per favor, guarden silenci. Deixen acabar la intervenció. I no és 

procedent l’aplaudiment.” 
 
 Sr. Peiró Sanchis: “Només era això. Quina pena que no gastem el temps en això, o 

això ho oblidaren i entràrem en aquestos debats.” 
 
 Sr. Canet Llidó: “Són dues matisacions, no és continuar el debat. Simplement dir 

que quan parlàvem de la qüestió de competències, no era ni per acord plenari, ni 
tampoc per decret. L’alcalde quan ha indicat que se sotmet a la decisió o al consens 
del Ple, no vol dir que després haja de fer un decret prohibint o indicant alguna cosa. 
No és a través de cap decret; en tot cas, aqueixa regulació s’hauria de fer a través 
d’un reglament, però en qualsevol cas el consens és el que farà que prospere o no les 
decisions que es prenguin al respecte. La competència no és ni per acord plenari, ni 
per decret. I la segona és en relació a la qüestió de Baldoví; crec que és una 
matisació important. Evidentment tots els càrrecs públics que cada grup municipal 
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té en els diferents grups parlamentaris, i que tenen certa rellevància social, quan 
vénen en qualitat de membres del partit polític a la localitat, vénen en qualitat de tal; 
i els qui assistim ho fem en qualitat de tal. Però òbviament i ha un matís important; 
si el president de l’estat espanyol, o el president de la Generalitat Valenciana, o un 
ministre, o un conseller, vénen en qualitat de tals, amb independència que siguen del 
partit que siguen, vénen en qualitat de tals i convidaran protocol·làriament a la 
corporació, i els regidors i regidores que assistesquen, aniran en qualitat de regidors 
i regidores. Aqueix matís és important fer-lo.” 

 
 Sra. Pous Marí: “Disculpe pel meu error, Sr. Salazar. El que és indubtable és que 

festers de cada església sí que col·laboren en la cavalcada. Jo el que demanaria és un 
poc de sentit comú i coherència. No podem anar a les calderes de sant Vicent, per 
posar un exemple, i menjar-nos un bon plat d’arròs –que per cert està molt bo– i 
després negar-nos a anar a la processó. O no podem posar-nos a primera fila el dia 
de sant Josep, a vore la mascletada, i no anar abans a l’homilia que també se’ns ha 
convidat. Com a representants d’Oliva estem obligats a això, a tindre sentit comú i 
no ofendre el ciutadà de bades, i no hem de provocar cap greuge comparatiu. Per un 
altre costat, jo crec que vostés confonen aconfessionalitat amb laïcitat. 
Aconfessionalitat, com el seu nom indica, implica que l’estat no assumeix com a 
pròpia cap confessió religiosa; la qual cosa no vol dir que siga hostil a la religió, 
sinó que és una forma d’establir relacions entre l’església i l’estat, que és el que diu 
la nostra constitució. El laïcisme en canvi entranya una actitud de l’estat que pretén 
prescindir de les religions; considera que en l’àmbit públic la religió deu quedar 
exclosa. L’article 16.3 de la constitució estableix que cap confessionalitat tindrà 
caràcter estatal, però els poders públics tindran en compte les creences religioses de 
la societat espanyola, i conseqüentment mantindran les relacions de cooperació amb 
l’església catòlica i altres confessions. La constitució exclou expressament la 
possibilitat de l’estat laic, o independent de qualsevol confessió religiosa, ja que 
obliga a cooperar amb les distintes religions, però sense pertànyer a cap religió. És a 
dir, aconfessional. I ja per acabar, reitere una vegada més que les festivitats 
religioses formen part de la cultura i tradició del nostre poble, i que cadascú té 
llibertat per fer el que considere més oportú. No vulguen vostés crear enfrontaments 
on no n’hi ha; no vulguen coartar les llibertats que tant ens van costar obtindré 
gràcies a la democràcia.” 

 
 Sr. alcalde: “Faré una intervenció molt breu. Jo en reitere en la intervenció que he 

fet primera. He procurat fer una intervenció raonant bé la meua abstenció i sense fer 
cap al·lusió, sense voler generar enfrontaments, i la intervenció ha sigut sincera, els 
ho puc assegurar. Per tant, només contestaré a dues al·lusions, en primer lloc, encara 
que el meu company de govern ja ho ha dit, he començar i he acabat la primera 
intervenció de la mateixa forma, que aquest alcalde estarà a allò que considere el Ple 
majoritàriament, com no pot ser d’altra forma. I en segon lloc ha fet una al·lusió que 
sol fer vosté sobre l’ordre del dia del Ple, i com que l’Alcaldia és qui és competent 
per fer l’ordre de dia, el que no farà aquest alcalde, ja li ho he dit en algunes 
ocasions, és portar al Ple temes que no estiguen per a vindre, i que no estiguen 
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suficientment madurs per a vindre. I el Ple, com ja se li ha explicat en moltíssimes 
ocasions, no és el reflex de tota la feina que es fa al llarg del mes a l’ajuntament, 
sinó que se’n fa moltíssima més. Ara després tenen vostés una llista de decrets dels 
quals es dóna compte. Però és que a més el Ple no és només un òrgan en el qual el 
govern porta punts. El Ple és un òrgan també, el més important, de fiscalització i de 
control a l’acció de govern; ara després obrirem la part de precs i preguntes, i 
l’oposició faran totes aquelles qüestions i precs que consideren oportú; i el govern te 
l’obligació de contestar en el moment, si és possible, i si no, de contestar en el 
següent Ple. Ahir en la Junta de Portaveus els vaig donar prou informació de la feina 
que està fent l’Alcaldia, i està fent el govern municipal, respecte a temes importants, 
com ara el tema de les obres de la Gallinera, l’adjudicació del projecte de la nova 
depuradora, la modificació de la ribera de mar del Sector 5, les obres de reparació de 
la Via de Ronda, el centre de salut de sant Francesc, l’enllaç sud o primera fase de la 
variant, l’autorització del xiringuito de Rabdells, i molts temes més; si volen jo puc 
parlar i passar.-me hores i hores parlant, perquè m’ho sé de memòria; però no 
diguen, o no vulguin vendre ací la imatge que perquè vénen pocs punts al Ple no es 
fa feina. Al Ple vénen els punts que estan per a vindre al Ple i que són competència 
del Ple; perquè hi ha moltíssimes qüestions de la gestió municipal que no són 
competència del Ple.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “És veritat que hi ha altres organismes, i supose que es 

farà alguna tasca diària, alguna cosa faran, però dos punts de l’ordre del dia. I sobre 
el fet que porten els punts de l’ordre del dia ja mastegats, li recorde l’ordenança 
d’activitats innòcues. Però anem al debat en si. Sr. Peiró, ja ha rebut vosté 
l’aplaudiment, supose que ja se’n va content a casa, perquè sempre acaba dient el 
mateix, parlant d’urbanisme en un tema que estem parlant de les processons. Però 
bé, com és d’aplaudiment fàcil i a vosté li agrada, ja ho té. Una cosa que no volia 
entrar, però sí que entraré. Mire vosté; jo li he dit el tema de l’advocat; evidentment 
no som amics, clar que no. No sé si recorda, però vosté menteix. Perquè diu que a la 
meua persona no se li ha atacat laboralment; és mentida. Vosté va dir en un plenari, 
per exemple el tema de músic, i el senyor que té al costat, el Sr. Oltra, i no volia 
entrar, el passat plenari e, va preguntar quina era la meua realitat laboral; que no ho 
vaig pillar, la veritat. Sr. Oltra, no ho vaig. Sí que ho va preguntar, però la veritat 
que no vaig estar hàbil; no sabia per on anava; pensava que era la meua línia 
política, i resulta que vosté estava parlant-me de la meua línia laboral; per tant, jo sí 
que no entre en motius personals, vostés sí. Al Sr. Salazar, si no he comparat el tema 
del bou de La Vega amb una processó. Millor és veritat que no parlem del passat de 
l’església; del catolicisme millor no parlem del passat; deixem com estan ara, més o 
menys, les coses. Supose que el catolicisme eixiria malparat. Pel que li comente, no 
ho he comparat. El que dic és que una tradició, les tradicions, n’hi ha algunes que 
estan per a canviar-se. No sé quina persona, crec que ha sigut vosté, Sr. Salazar, ha 
parlat que no s’ha plantejat mai en aquest plenari. Menteix. No és veritat. Dos 
vegades. En el plenari, una vegada el Partit Socialista, i sorprenentment, encara que 
sembla que tinga raó, Alianza Popular, el sector més catòlic, a l’inici de la 
democràcia, va plantejar el fet de no participar en les processons. Aleshores el Bloc 
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va votar en contra, i no va poder eixir endavant. Però Alianza Popular, el sector més 
catòlic, i això supose, ho vaig parlar amb el Sr. Llopis, sorprenentment va ser els 
primers que van tindre la idea i el plantejament de la separació entre església i estat, 
que és la base democràtica. Jo no coarte la llibertat; torne a repetir. Vostés poden 
anar a títol personal a qualsevol missa, a qualsevol processó, és el seu dret; jo aniré 
Divendres sant perquè pertanc a una germandat de setmana santa. Jo aniré 
Divendres de Dolors; però és la meua decisió personal, no com a representant d’un 
estat aconfessional, i laic. I torne a reètir, si m’ho permeteu, el tema de què significa 
estat laic, que és independent de tota confessió religiosa. I l’estat espanyol és 
independent de tota confessió religiosa. Una cosa és que tinga vincles de 
subvencions. I també que l’estat no complesca, com per exemple la caselleta en el 
tema de la declaració de la renda; però sí que en principi, constitucionalment és 
independent de tota confessió religiosa. I en el tema del laïcisme, crec que en la 
moció crec que comente com a eix vertebrador del sistema democràtic espanyol; ho 
veuen vostés diàriament en les escoles, en l’educació, és una educació laica. 
L’educació pública és una educació laica; sí o no? Per tant l’eix democràtic de 
l’educació espanyola és el sistema públic i laic. Per tant sí que és un eix 
democratitzant de la constitució. Sr. Salazar, disculpe, per el que més me’n recorde, 
la veritat. Vosté comentava el tema de vell i nou. No és millor, ni és pitjor; és 
diferent. Però sí que ens toca als joves construir la nostra societat. Vostés ja van 
construir la seua; ara ens toca al sector jove, a la gent jove, construir la nostra 
societat; serà millor o pitjor que la de vosté, però serà la que nosaltres volem 
construir. Després, sobre el tema dels. Per favor, Sra. Cotaina.” 

 
 Sr. alcalde: “Sr. Mengual. El públic procedeix que guarde silenci. La corporació no 

és procedent més que.” 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Siga vosté qui talla. Cada vegada.” 
 
 Sr. alcalde: “Només l’Alcaldia, que és qui modera. Faça el favor de no adreçar-se al 

públic. Porta cinc minuts i vint-i-dos segons. Se n’ha passat dos minuts. Continue, 
però vaja acabant. ” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “És que cada vegada que parle intente estar vosté un 

poc atent, perquè sempre intenten tallar-.me en les meues intervencions. Siga del 
que siga. Respecte a l tema de sant Antoni, de les calderes, això és una apropiació 
que va fer l’església d’unes determinades festes, però no té res a vore en el 
catolicisme; no té res a vore. Mira, Joan Ribó, alcalde de València, ho va dir molt bé 
en el tema del Corpus. El que va comentar és que igual que nosaltres farem, si ens 
conviden a l’arròs de sant Antoni, a les calderes i als actes d’aquest tipus, nosaltres 
no anem com a sentiment religiós, no anem com a sentiment catòlic, anem com a 
sentiment cultural del nostre municipi, i això és el que va fer, per exemple, l’alcalde 
de València. Va anar al Corpus; no ho va presidir perquè anava amb ànim cultural. 
Nosaltres entenem les calderes de sant Antoni com a ànim cultural, social, però no 
religiós.” 
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Vist que en el transcurs de les intervencions el regidor del Grup Esquerra Unida del País 
Valencià-Acord Ciutadà ha retirat les esmenes que presentava, se sotmet a votació la 
moció en els mateixos termes en què ha estat presentada, i obté 6 vots favorables (1 del 
Grup Compromís –Sr. Escrivà Cots–, 4 del Grup Socialista i 1 del Grup EU), 12 vots en 
contra (6 del Grup PP, 1 del Grup Compromís –Sr. Canet Llidó–, 4 del Grup Projecte 
Oliva, i 1 del Grup Gent d’Oliva), i 3 abstencions del Grup Compromís (Sra. Ibiza Cots, 
Sra. Miñana Morell i el Sr. alcalde, David González Martínez). En conseqüència, per 
haver més vots negatius que positius, la moció NO PROSPERA. 
 
 

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN. 
 
 
SISÉ.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 1166/16 AL 1454/16. 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 1.166/16, de 18 de maig 
de 2016, fins el Decret núm. 1.456/16, de 20 de juny de 2016. 
 
La corporació queda assabentada. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “La primera seria un prec; potser tampoc els interessa 

molt, però és en respecte al tema dels distints documents que presentem 
l’ajuntament de forma institucional, que intentem corregir-los i tractar-los amb 
major seriositat, almenys lingüística; per exemple la Sra. Ibiza, que no cal que li ho 
diga, ella ja se n’haurà adonat, però també al Sr. Oltra, com a Regidoria 
d’Agricultura miren el desgavell que fan en els distints cartells, per exemple el tema 
de la xerrada de aguacate; mira que jo no sóc, ni molt menys molt perfecte en 
aquest tema, però és que hi ha uns canvis de llengua de sobte; intentem un poc, 
perquè a la fi també tenim un departament de política lingüística. Després sobre el 
tema de la dipu et beca, a banda que continue sense entendre per què no es va 
aprovar la moció que va presentar el Partit Popular, li ho vaig traslladar al Sr. Salort 
de forma verbal, sí que m’agradaria, enguany segurament no arribem, de cara als 
pròxims anys que tinguérem un poc en consideració al Consell Jove. I ho explique, 
Sra. Pastor. Jo hi ha carrera, i només fa deu o dotze anys que estava estudiant, hi ha 
carrera que no sé ni que existeix; per exemple, hi ha una d’una persona que va 
comentar, que és enginyeria multimèdia; jo això no sabia ni que existia. I clar no ha 



 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT D’OLIVA 

26 

estat acceptat per a informàtica. Crec que a través del Consell de la Joventut, que 
estan molt més posats en aquest tema, crec que de cara a l’any que ve per vore quins 
volem, quins perfils, quines carreres pensem que van millor. I crec que seria 
interessant per a la dipu et beca. I una última pregunta al Sr. Peiró. He vist que vosté 
va firmar una espècie d’informe sobre Land studys, una empresa que es deia Land 
studys, que va fer una espècie d’estudi o d’informe, respecte al canvi d’ubicació del 
tema del xiringuito. Sí, vosté va firmar. Va ser el Sr. Peiró. O el Sr. Oltra. A vore 
què ens ha costat aquest informe d’una empresa externa de l’ajuntament,. I no 
comprenc, per això també li pregunte a vostés per què no assumeix el departament 
nostre; perquè no fa l’informe el nostre tècnic de Medi Ambient i hem de buscar una 
empresa externa.” 

 
 Sr. Forrat Estévez: “La meua pregunta va sobre per què encara tenim un carrer 

tallat per la pintura del vial; a hores d’ara encara està tallat, quan aquest matí ja 
estava acabat el carrer i encara estan els senyals posats i no poden passar. I és un 
carrer que és un pas molt important, perquè és la zona del passeig, i no sé per què 
encara està tallat.” 

 
 Sr. Parra Salort: “De la revisió de les relacions de pagament, segons la relació de 

decrets dels quals es dóna compte en aquest Ple, es torna a observar una série de 
relacions de factures, en concret quatre, en què l’informe de la interventora indica, 
textualment “les factures presentades corresponen a contractes de subministraments, 
sense que per aquesta Intervenció es tinga coneixement que existesca contracte 
formalitzat, de conformitat amb el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.” És a dir que 
estan fora de la normativa establerta; en concret aquestes quatre relacions. En 
anteriors plenaris ja es va fer referència a aquesta irregularitat que observem que 
torna reiteradament a repetir-se. Ens agradaria saber fins a quan se seguirà aprovant 
el pagament, pels regidors d’aquest ajuntament, de factures per serveis sense 
contracte, ni despesa aprovada. Fins a quant seguirem incomplint la normativa i 
aprovant factures sense control? En aquest cas l’incompliment, l’import que s’ha 
contractat i incomplit puja aproximadament a 300.000 euros, xifra que al nostre 
parer sembla prou important per a no tindre contractes.” 

 
 Sra. Tomás Doménech: “Amb data 17 de juny d’enguany, el Partit Popular va 

presentar recurs de reposició contra el decret i contra la convocatòria de la borsa de 
treball d’administratius, per cobrir el lloc de cap de negociat d’Estadística i Padró. 
Sense haver-se resolt el recurs que vam presentar, ni tan sols es va tractar en cap 
comissió informativa, per decret que firma la regidora delegada de Recursos 
Humans, el 27 de juny de 2016 s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos, es nomena el tribunal qualificador i s’assenyala el pròxim dia 7 de juliol 
per a fer el primer examen tipus test. Si com nosaltres considerem en el cos del 
nostre recurs pensem que les bases reguladores fan raonable que es puguera anul·lar 
el procediment, el fet que el procediment continue entenem que resulta un poc 
precipitat i aventurat; allò prudent hauria sigut suspendre el procediment i estudiar 
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degudament el recurs plantejat; més encara si dilluns dia 21 vam presentar, també 
per escrit, que havien ocorregut unes desafortunades actuacions en el registre 
d’entrada en haver-se escanejat i digitalitzat documentació que no es devia. Per tant, 
per a evitar un conflicte que resulta, el fet de declarar la nul·litat de la convocatòria 
després d’haver produït tot el procediment i el nomenament d’un aspirant, s’ha 
sol·licitat hui, també per escrit, que de forma expressa s’anul·le i es quede sense 
efecte el decret que ha firmat la regidora del Departament de Recursos Humans. No 
ho entenem. Van vostés a la seua; han nomenat el tribunal i ens hem fixat que hi ha 
membres del tribunal que són superiors jeràrquics d’alguns dels aspirants, la qual 
cosa els converteix en possibles recusables, i hi ha jurisprudència al respecte. 
Reiterem que és una falta de transparència respecte a l’oposició. Si tenen urgència 
de cobrir la plaça, el que ha de fer l’alcalde és com fa en el tema de Secretaria, fer 
un nomenament accidental; de moment. Després tinc una segona, per al Sr. Àlex 
Salor. Diumenge, ací a Oliva i a tota Espanya es van portar a cap unes eleccions 
nacionals en un clima social de llibertat i democràcia, sense cap tipus d’incident 
digne de fer esment. Això és el que va passar també ací a Oliva. Va ser un dia 
calorós i tranquil, amb un índex de participació a Oliva del 73%, més alt que la 
mitjana nacional. Aleshores no entenc les declaracions, o el copiar i apegar del Sr. 
Àlex Salort, en el seu facebook de la nit del dia 26, on literalment llig, “y ahora 
qué?” 

 
 Sr. alcalde: “Sra. Tomás, disculpe. Crec que no és procedent. Preguntar per les 

declaracions de facebook en els perfils personals és una pregunta d’opinió. Estem 
per fiscalitzar l’acció del govern, no les opinions que expressen cada regidor 
personalment en facebook. Si té cap altra pregunta sobre l’acció de govern, perquè a 
més se li ha acabat el temps” 

 
 Sra. Tomás Doménech: “És que diu “tras la debacle de la esperanza es más que 

probable el inico.” 
 
 
 Sr. alcalde: “Sra. Tomás. Se li ha passat el temps i fa una pregunta que no és 

procedent.” 
 
 Sr. Llopis Ibiza: “Mire, des del Partit Popular, fent el control del govern que ens 

pertoca, hem pogut vore que les dues motos que ha comprat l’ajuntament per a la 
Policia Local, exactament dos BMW, hem pogut saber que l’ajuntament va demanar 
tres pressupostos; un a Vespa Senabre de Gandia; l’altre a Motoracing de Gandia, i 
un tercer a Motos Segre de Gandia, que ha sigut qui finalment ens les ha venudes. 
Pregaria que sabent que tenim tres empreses de motos a Oliva, a l’altra vegada que 
vulguem comprar-se, els tres pressupostos, si pot ser, siguen d’empreses d’Oliva, ja 
que aquestes empreses paguen els impostos; i estem fent-los poca ajuda al nostre 
comerç de la nostra ciutat si anem a altres localitats a fer la despesa.” 
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 Sr. Robles Serrano: “Sr. Peiró, ens preguntem aquest grup municipal, el Club de 
Pilota Valenciana d’Oliva, tots els socis del club, l’escola de Raspall i tots els 
aficionats a aquest esport, què espera a donar-li al club la possibilitat de formalitzar 
la gestió del trinquet. No és la primera vegada que se li pregunta en aquest Ple, i fora 
d’ell també per regularitzar l’ús del trinquet, però vosté no dóna resposta, ni a 
nosaltres, ni al president del club, ni als socis, ni a ningú. Ja ha passat quasi un any 
des de l’obertura i tot el món es pregunta quan arribarà el moment, però segons 
vosté s’ha d’esperar. La gent, Sr. Peiró es cansa; es cansa d’esperar, entre ells el 
president del club, el qual està a punt de deixar el seu càrrec gràcies al passotisme 
seu en aquest tema. Tenim un registre d’entrada, presentat per membres del club, en 
el qual li sol·liciten a vosté una reunió formal per saber quin serà el seu futur, i així 
poder afrontar un altre any i planificar els cursos i activitats dels més menuts; tenen 
temor de no poder utilitzar les instal·lacions i haver de traslladar-se, com en altres 
ocasions a entrenar o jugar a pobles veïns, com ara Piles, ja que tenen por que es 
faça realitat el rumor que corre entre els aficionats que s’està parlant o tractant el 
tema amb alguna empresa privada vinculada al món de la pilota valenciana perquè 
se’n faça càrrec de la gestió i l’ús del trinquet. Diga ja d’una vegada qui serà i qui 
gestionarà i com formalitzarà l’ús del trinquet. El Club de Pilota Valenciana d’Oliva 
ja fa molt de temps que està insistint-li, i qui ha de ser qui reculla aquesta 
responsabilitat. Nosaltres creiem que és la millor oportunitat i són els millors per a 
portar aquest esdeveniment a cap.” 

 
 Sra. Pous Marí: “Hem constatat que en el polígon Brosquill s’han habilitat uns 

pàrquings en zona verda, per la qual cosa ens trobem davant d’un cas 
d’incompliment o vulneració de la normativa de disciplina urbanística; és a dir un 
canvi sobre l’ús de la zona verda. L’article 58 de la LRAU diu que les reserves 
dotacions, mentre el pla no es modifique s’hauran de dedicar a l’ús concret previst; 
en aquest cas per a zona verda. Ens resulta un poc curiós que justament vosté, tan 
crític fins ara amb totes les males pràctiques portades a cap en Urbanisme, vosté que 
anava de pulcre, especialment en aquest tema, ara en un polígon urbanitzat i 
consolidat, on l’administració té l’obligació d’executar la zona verda, resulta que 
habiliten una zona de pàrquing; per la qual cosa estem davant d’una actuació il·legal 
promoguda pel mateix ajuntament, que és qui ha de salvaguardar la legalitat. Sense 
dubte ha de conéixer coma regidor de Disciplina Urbanística, que per fer aquest 
canvi, abans ha de modificar el planejament, i esperar a obtindre informe favorable 
del Consell Jurídic Consultiu. Entenem que de vegades el tema administratiu és lent 
i poc operatiu; però hi ha altres formes més democràtiques de les que vosté usa molt 
a sovint per solucionar els problemes. Podria vosté haver exposat la problemàtica de 
la necessitat d’habilitar una, o més zones de pàrquing al polígon, mentre es prepara 
l’estudi de detall d’un pàrquing definitiu, i haver explicat i comunicat a la comissió 
pertinent la seua proposta; i de segur que si la dita actuació era necessària i 
beneficiosa per a les empreses ubicades allí, l’oposició no s’hauria negat a la seua 
ubicació, i a més l’hauríem recolzada. Per tot l’exposat li pregunte; pensa restablir la 
legalitat urbanística, o en el seu defecte informar-nos de les mesures adoptades, cost, 
les seues raons? Op el contrari pensa continuar ordenant les coses a dit i botar-se 
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qualsevol legalitat? Per un altre costat, el 28 de gener d’enguany, li vaig preguntar 
sobre els contenidors i vosté em va dir aqueix dia que el plec de condicions de la 
nova recollida de fem estava sobre la mesa; que a més tardar, en quinze dies es 
presentaria en la comissió i que també entraria en vigor la nova concessió. Estem a 
29 de juny, i tenim el contracte del fem caducat des de març de 2014. el contracte de 
l’Ecoparc caducat des de 2011. El contracte de la neteja de la platja caducat des de 
març de 2011. És a dir, tenim tots els contractes caducats, i fa un any que estan 
governant. A les portes de l’estiu continuem tenint Oliva fet un femer. Faltes 
contenidors per molts llocs, Devesa, Oliva Nova, etc. i molts dels que tenim estan en 
males condicions; per posar-li un exemple, li mostraré unes fotos del Carrer de 
Murillo, a Oliva Nova, on no hi ha contenidors, i el fem està escampat per tot arreu; 
és un niu de mals olors, paneroles, i rates. La meua pregunta és simple. Fins a quant 
estarem en condicions precàries en un tema tan important com la salubritat? Fins a 
quant hem de suportar els mals olors i els contenidors trencats i que gotegen? Quan 
pensen traure el plec de condicions per al contracte del fem?” 

 
 Sra. Miñana Morell: “Respecte a l’escrit presentat el 17 de juny pel Grup Popular, 

dir-los que les bases de les borses, prèviament, sempre estan negociades amb els 
sindicats; aqueixes bases de borses es presenten en Comissió de Negociació, en la 
qual el secretari és el tècnic de Recursos Humans, on poden esclarir qualsevol dubte 
respecte a les borses. La Comissió de Governació on es va presentar la borsa de 
treball per a cap de negociat va ser el 16 de maig; vostés tenien la informació de la 
borsa possiblement l’11 de maig, i haurien pogut fer ús del seu dret que se li 
contestaren totes les coses. Encara que no ha passat així no hi ha cap problema. Es té 
constància que el tècnics de Recursos Humans està elaborant l’escrit i els està 
contestant totes les preguntes que fan en l’escrit, que en són moltes, i s’han de 
documentar bé; però no tinguen cap dubte que se’ls contestarà. Això de l’escrit del 
dia 17. de l’escrit del dia 21, del qual també hi ha constància, dir-los que en 
Recursos Humans vam estar valorant l’opció, de si l’error comés en l’escanejat de 
documents podria ser un principi de nul·litat de la borsa, i em van informar i tinc un 
informe del tècnic de Recursos Humans on es diu que l’equivocació produïda per 
escanejar els documents relatius als mèrits es tracta d’un error que no invalida el 
procés selectiu. En conseqüència s’ha de seguir el procediment, ja que els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants no resultaran conculcats. Aquest informe 
també se’ls passarà perquè n’estiguen assabentats. Respecte al tribunal; el tribunal 
és un tribunal que s’ajusta a llei, a la Llei 10/2010 de la Llei de la Funció Pública, 
article 60, i de la Funció Pública Valenciana, article 57; és un tribunal designat. Per 
suposat, qualsevol persona que tinga cap dubte en el tribunal pot refusar qualsevol 
membres; això s’escoltarà es valorarà, i si és de veres que s’ha de refusar, no hi ha 
cap problema a canviar el tribunal. El tribunal constituït, ja li he dit, en base a 
l’article 60 de la Llei 10/2010 de la Llei de la Funció Pública. I per suposat, 
qualsevol persona que vulga refusar qualsevol membre del tribunal el pot refusar. 
Per a qualsevol cosa no tinguen cap dubte de dirigir-se al Departament de Recursos 
Humans o a mi mateix per a solventar qualsevol dubte, com hem fet fins ara, que 
estic oberta a escoltar totes les seues coses.” 
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 Sra. Ibiza Cots: “Sobre les faltes d’ortografia en el cartell de la nit de sant Joan, 

evidentment li done tota la raó. S’hauria de controlar tot més. Jo només vull apuntar 
una cosa; com vosté haurà vist, la falta ortogràfica no es repeteix dins del cos; 
evidentment és una errada, més que una falta d’ortografia, perquè dins esta correcte. 
I moltes vegades és per qüestions de premura; encara que intentarem que no torne a 
passar. També m’agradaria que les mocions que vénen al Ple estigueren passades 
pel servei de normalització lingüística. Totes.” 

 
 Sr. Oltra Mestre: “Primer li contestaré al Sr. Carlos Mengual. Li demane perdó 

públicament si el meu valencià no és del tot correcte. La veritat que jo he nascut 
molts anys abans que vosté i no vaig tindre la sort de poder estudiar-lo com l’ha 
estudiat vosté; en els meu temps lliure he intentat posar-me al dia. Però en aquest 
cas concret que parla vosté, del cartell d’Agricultura, és de veres que hauríem pogut 
posar en lloc d’aguacate el seu nom, que és alvocat, però li assegure que l’èxit no 
hauria sigut com el que ha sigut perquè no ho hauria entés ningú. Si no és això, ja li 
dic que li demane disculpes amb antelació si el meu valencià no és l’apropiat. I al 
Sr. Alfons Forrat contestar-li que és de veres que els senyals han estat més temps del 
normal perquè se n’han adonat que la pintura, si colla, dura molt més, la seua 
durabilitat és major; i com han donat la possibilitat que hi haja dues direccions per la 
banda de baix del passeig hem pensat que unes hores més li anirien bé. De totes 
formes la senyalització és cosa de la policia, i no cosa nostra com vosté bé sap.” 

 
 Sra. Pastor Bolo: “Simplement al portaveu del Partit Socialista, li recull el prec. Sí 

que és de veres que enguany com que s’han reduït el nombre de xicots que demà a 
les nou del matí rebrem ací a l’ajuntament perquè s’incorporen, com que s’ha reduït 
sí que a meitat de febrer vaig enviar per notificació interna als departaments perquè 
cada departament es pronunciara un poc el perfil, les necessitats, les titulacions, per 
als xicots que s’havien d’incorporar. És cert que dins dels graus les titulacions 
canvien molt; sí que s’ha fet alguna reclamació, que s’ha contestat, però és el que hi 
ha. Li recull el prec i l’any que ve seurem amb el Consell Jove.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “Entenc que hi ha moltes preguntes i intentaré ser el més concís 

possible. Es parla de Rabdells, de l’estudi, quina llàstima que no es diga que a la fi 
Costes ens ha donat la autorització de la instal·lació a Rabdells, una instal·lació 
legal, amb tots els condicionants i com cal. Una instal·lació aprovada en el pla de 
temporada per aquesta corporació municipal, almenys per l’equip de govern que hui 
està ací. Entenem que l’autonomia local, si està dins dels criteris de normalitat i no 
discrimina a ningú, es pot posar in es crega convenient. Igual de bons són els veïns 
de Rabdells, que els de Terranova, que els de Kiko o els d’Oliva Nova, igual que 
tots. Totes les platges tenen instal·lacions, i intentarem que siga possible la 
compatibilització de serveis i veïns. Totes. No uns veïns sí i uns altres veïns no. 
Això pel que fa al tema de Rabdells. Pel que fa al que el Sr. Robles planteja.” 
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 Sr. alcalde: “Sr. Llopis; faça el favor de guardar silenci, i que el Sr. Peiró, primer 
tinent d’alcalde, puga dinar les respostes. Si després el Sr. Mengual s’ha sentit 
al·ludit ja se li donarà el torns d’al·lusions.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “Pel que fa a l’estudi, sí que és veritat. Li contestaré per escrit, 

però sàpiga que aqueix que aqueix informe s’ha fet; sí, no passa res; podem 
contestar per escrit. Sàpiga que l’informe ha avalat la postura de l’equip de govern, 
que no estàvem fent cap de barbaritat. Això és el que a vosté li preocupava. Estiga 
tranquil; el samaruc, el corriolet, les dunes i tot el sursum corda està protegit i 
garantit per l’equip de govern. Pel que fa al Sr. Robles, dir-li que lamente el 
desconeixement; no sé si és desconeixement o mala fe. Parla que s’ha fet una petició 
d’un registre d’entrada. No sé la data; l’acaba de mostrar vosté ahí; sobre el trinquet, 
sobre la gestió. Li puc dir que molts pocs dies després aquest regidor va tindre la 
reunió; dilluns passat, 21. No, es va fer dilluns passat, Sr. Robles. Sent el seu 
desconeixement; no sé si desconeixement o mala fe; però la reunió es va fer el dia 
que hi havia partit d’Espanya i jo vaig estar en aqueixa reunió, a les sis de la 
vesprada amb el president i tota l’escola de pilota. I li vaig dir el mateix que dic en 
aquest plenari, i que li repetesc a vosté tots els dies. Durant molts anys no hem 
tingut instal·lació de trinquet municipal; durant molts anys. Durant molts anys la 
situació de la pilota a Oliva ha sigut al trinquet vell, amb unes deficiències enormes. 
Ara tenim una instal·lació nova. Que gaudesquen, que la utilitzen que la usen, la 
corporació i l’equip de govern volen que gaudesquen; que no es preocupen, que la 
titularitat és municipal i la forma de gestionar-la, de moment, és municipal. Rumors, 
no sé de quins rumors parla vosté però em sembla, que no sé quina paraula dir. 
Aquest regidor no ha parlat amb ningú, ni pensa parlar amb ningú mentre no ho 
parle amb l’equip de govern. Rumors, facebook, jo conec, crec que dirà açò, .. 
aqueixa forma de funcionar denota Sr. Robles, no sé si desconeixement o altra 
paraula que no vull dir. Però dilluns va haver una reunió amb tot l’equip i el 
president, i no estava preocupat, al contrari confia amb el regidor d’Esports. Sí. Sr. 
Robles. Estiga tranquil. El plec del trinquet, estan perfectament tranquils. Li dic que 
dilluns, mentre jugava Espanya jo estava a la reunió. És la seua paraula, i els rumors 
els entenc perfectament, però són rumors. Rumore, rumore.” 

 
 Sr. alcalde: “Per favor. No comencen a debatre ací.” 
 
 Sr. Peiró Sanchis: “Pel que fa a la Sra. Rosa Pous, dir-li que el fem no és març de 

2014, és molt més. Molt més sense contracte; però molts, molts més anys. El que 
passa que vosté ho desconeix. Però li puc dir que aquest equip de govern, i la 
delegació que porta el fem, fins que el plec de condicions no estiga ben quadrat, ben 
centrar i amb tots els serveis establerts, que serà quan nosaltres ho creuem 
convenient, eixirà el plec. Ha estat molts, molts anys. No s’ho pot imaginar. No s’ho 
pot imaginar; li puc dir quants anys. Ara portem un any i més prompte que tard 
estarà tot preparat. Però quan decidesca l’equip de govern. Pel que fa al Brosquill, 
no sé per què li preocupa tant que des de la delegació es netegen marges 
d’urbanització; preferia vosté els brossegals que hi havia a la urbanització durant 
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tant de temps i muntons de fem; simplement el que s’ha fet és netejar. Aqueix és el 
nostre treball, facilitar les coses en el polígon. Ho sent, li pot agradar més o menys, 
però és així.” 

 
 Sr. alcalde: “Ha hagut algunes preguntes que l’Alcaldia pot contestar. Després 

obrirem el torn d’al·lusions. Sr. Llopis, he parlat amb les empreses d’Oliva, els he 
demanat disculpes. La veritat que no ha sigut ordre política; si haguera sigut ordre 
política anar als concessionaris de Gandia, tindria una responsabilitat, però no ha 
sigit ordre política; ja se li ha dit al cap de la policia que no torne a passar que els 
pressupostos es demanen, com a mínim, a totes les empreses de la nostra ciutat, com 
ha sigut tradicional. Sí, reconec que s’han comprat les motos allà; també eren les 
que millor preu oferien. En qualsevol cas no entraré en aqueixa discussió. He parlat 
amb els concessionaris, els ho he dit. Sembla que hi havia preus passats de mesos 
anteriors, però no hi havia preus actualitzats. Ho he parlat amb els concessionaris, 
els he demanat disculpes; en la mateixa Fira del Motos ho vam tornar a parlar, i no 
tornarà a passar. És l’única cosa que li puc dir. En segon lloc a mi sí que 
m’agradaria destacar una cosa; com a mesures que pren l’ajuntament, els regidors, 
alguns que tenen experiència prèvia de govern sabran que el Departament de 
Contractació porta una série de temps, anys podria dir, amb una situació de saturació 
i desbordament, per diversos motius, entre ells l’enduriment, cada vegada més, que 
suposa la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i per tant és cert que 
hi ha molts contractes, com diu el Sr. Parra, que no hi ha temps de preparar-los, i per 
això, com que l’ajuntament no pot parar, els serveis s’han de continuar prestant. 
Convindran amb mi que els serveis s’han de continuar prestant. Ningú més 
interessat que l’equip de govern i jo mateix que això se solvente el més prompte 
possible. Per això, ara que ha sigut possible, ja els anuncie que el 8 de juliol aquest 
ajuntament contractarà, a través de la cobertura legal d’una figura que es diu 
acumulació de tasques concretes, hi haurà un segon TAG, un segon tècnic 
d’administració general en el Departament de Contractació, precisament amb una 
série de contractes, per a desbloquejar la situació del departament; com a mínim per 
alleugerir aqueixa saturació que té el Departament de Contractació, que treballa 
moltíssim; els ho puc assegurar. El TAG, com dic, començarà el dia 8 de juliol, i 
entre ells per exemple té el tema del trinquet i altres contractes; esperem que aqueix 
TAG alleugere i descarregue el Departament de Contractació. Forma part de la 
borsa de TAG que es va fer fa uns mesos, i aqueixa és la mesura que el govern té 
prevista. Insitesc, a partir del 8 de juliol per a intentar. Disculpen, m’ha corregit la 
tinent d’alcalde de Recursos Humans, serà l’11 de juliol. Òbviament no serà d’un 
dia per a l’altre, però esperem que amb aqueixa ajuda, que és important, Sr. Parra 
puguem anar solventant la situació d’objeccions de legalitat a les factures que es 
paguen sense cobertura de contracte, i altres contractes, com ara el contracte del 
fem, el tema del trinquet, etc. Crec que les preguntes han estat contestades. Algú 
s’havia sentit al·ludit. El que els demane, per favor, com sempre, que siguen 
concisos, i no òbriguen noves línies de debat, perquè si no, no acabem mai.” 
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 Sr. Mengual Manzanares: “Simplement al Sr. Peiró li havia pregunta el que havia 
costat el tema d’aquest informe; i evidentment que em preocupa si els informes són 
desfavorables, em preocupa quan està sobre una zona humida, em preocupa els 
propietaris, em preocupa la convivència, em preocupa que un altre negoci isca 
perjudicat. Tot això clar que em preocupa. Em preocupa els ciutadans del meu 
poble. Clar que sí. I Sr. Oltra, no era el tema del aguacate; si l’aguacate jo entenc 
que ho poses en valencià en el món de l’agricultura és difícil que s’entenguen. És 
que és una mescla des del principi. Al principi es posa en valencià, després es posa 
en castellà; els apòstrofs no estan. Clar que no és la seua culpa; supose que vosté no 
està escrivint. Hi ha un tècnic encarregat i supose que es porta a terme. I finalment a 
la Sra. Ibiza. Li agafe el seu prec cap a la meua persona, perquè l’he redactat jo; 
però no és el mateix a nivell intern que deprés cap a l’exterior.” 

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


