
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 01/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 26
DE GENER DE 2017.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES
HORA D’ACABAMENT: 23.00 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

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
GABRIEL OLTRA MESTRE

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

ABSENTS EXCUSATS:
ALFONSO FORRAT ESTÉVEZ
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SRA INTERVENTORA:
No assisteix

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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PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL 29 DE SETEMBRE DE 2016.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió
ordinària de 29 de setembre de 2016, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes
corresponent.

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

Abans d’entrar a l’estudi i debat del segon punt de l’ordre del dia s’incorpora a la sessió
el regidor Sr. salvador Llopis Ibiza.

SEGON.-  DICTAMEN  CI  DE  FOMENT  ECONÒMIC  SOBRE  PROGRAMA
MIXTE DE TREBALL-FORMACIÓ T’AVALEM-GARANTIA JOVENIL.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 19 de
gener de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

"3. Delegació d'Ocupació i Empresa.- Programa mixte de treball-Formació T'AVALEM
-GARANTIA JOVENIL."

La  proposta  presentada  que  es  sotmet  al  dictamen  de  la  Comissió  es  la  que  tot  seguit  es
transcriu:

“Vista l’Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç  i  Treball,  per  la  qual  s’estableixen  les  bases  reguladores  dels  projectes  T’AVALEM  per  al
desenvolupament del Programa mixte de formacio-ocupació –GARANTIA JUVENIL. (DOCV de data de
08/11/2016).

I la Resolució de 21 de novembre de 2016, de la Direcció General del Servici Valencià d'Ocupació i
Formació, per la qual s’aprova la convocatória de concessió de subvencions als projectes T’AVALEM,
EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES MIXTE D’OCUPACIÓ-FORMACIO- GARANTIA
JUVENIL, per a l'exercici 2017. (DOCV de 24/11/2016).

PROPOSTA
Primer.-  Aprobar la Memoria-Projecte denominada  CONECT@'T EN OLIVA, per a la sol.licitud de
concesió  de  subvenció  conforme  l’Ordre  24/2016,  de  2  de  novembre,  de  la  Conselleria  d'Economia
Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç i  Treball,  per  la qual  s’estableixen les  bases reguladores  dels
projectes T’AVALEM per al desenvolupament del Programa mixte de formacio-ocupació –GARANTIA
JUVENIL .(DOCV de data de 08/11/2016) i la Resolució de 21 de novembre de 2016, de la Direcció
General del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatória de concessió de
subvencions  als  projectes  T’AVALEM,  EN  EL DESENVOLUPAMENT DE  PROGRAMES  MIXTE
D’OCUPACIÓ-FORMACIO- GARANTIA JUVENIL, per a l'exercici 2017. (DOCV de 24/11/2016). 
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Segon.-  Sol.licitar concessió de subvenció a la Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball.

Tercer.- Compromis d'assignar en el pressupost del 2017 la corresponent aportació Municipal.
 

Sol.licitud Subvenció Aportació municipal Coste Total del Proyecto
194,157,60 € 19,415, 76 € 213,573,30 €

Per  desenvolupar  el  programa  T’AVALEM  mixte  de  formacio-ocupació  –GARANTIA  JUVENIL,
denominat CONECT@'T EN OLIVA.” 

La Comissió informativa de Foment  Econòmic,  previ  estudi  i  deliberació i,  per  unanimitat,
dictamina favorablement la proposta i formula les següents PROPOSTES D'ACORD:

Primera.-  Aprobar  la  Memoria-Projecte  denominada  CONECT@'T EN OLIVA,  per  a  la
sol.licitud  de  concesió  de  subvenció  conforme  l’Ordre  24/2016,  de  2  de  novembre,  de  la
Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball,  per  la  qual
s’estableixen  les  bases  reguladores  dels  projectes  T’AVALEM  per  al  desenvolupament  del
Programa  mixte  de  formacio-ocupació  –GARANTIA  JUVENIL  .(DOCV  de  data  de
08/11/2016) i  la Resolució de 21 de novembre de 2016, de la Direcció General  del  Servici
Valencià  d'Ocupació  i  Formació,  per  la  qual  s’aprova  la  convocatória  de  concessió  de
subvencions  als  projectes  T’AVALEM,  EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES
MIXTE D’OCUPACIÓ-FORMACIO- GARANTIA JUVENIL, per a l'exercici 2017. (DOCV de
24/11/2016). 

Segona.-  Sol.licitar  concessió de subvenció a la Conselleria d'Economía Sostenible,  Sectors
Productius, Comerç i Treball.

Tercera.- Compromis d'assignar en el pressupost del 2017 la corresponent aportació Municipal.

Sol.licitud Subvenció Aportació municipal Coste Total del Proyecto
194,157,60 € 19,415, 76 € 213,573,30 €

Per  desenvolupar  el  programa  T’AVALEM  mixte  de  formacio-ocupació  –GARANTIA
JUVENIL, denominat CONECT@'T EN OLIVA.

Quarta.- Elevar aquest dictamen al Ple de l'Ajuntament per a l'adopció d'acord.”

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

 Sra.  Miñana  Morell: “Explicar  un  poc  el  projecte.  Des  del  Departament
d’Ocupació i Empresa hem confeccionat un projecte per sol·licitar a la Conselleria
d’Economia una subvenció per fer un taller de formació i ocupació per a joves. Va
destinat a joves de 16 a 30 anys que estiguen a l’atur; és una nova convocatòria que
ha tret la conselleria, recuperant un poc el que eren els antics tallers escola. Estan
destinats  als  joves,  que són un dels col·lectius  que han estat  més perjudicats  en
aquesta crisi; l’hem denominat Connecta’t a Oliva, perquè el projecte va dedicat per
a la confecció i publicació de pàgines web. Si ens donen la subvenció sol·licitada,
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perquè  nosaltres  el  que  hem fet  ara  ha  sigut  preparar  el  projecte  i  amb  aqueix
projecte sol·licitem que ens l’aproven i ens atorguen aqueixos diners que demanem.
Tindrà una durada d’un any, en el qual els deu alumnes podran aprendre i treballar
sobre pàgines web. Hi haurà un equip directiu i docent d’unes tres persones. Ens
subvencionaran 194.000 euros, que van sobretot a salaris  d’alumnes treballadors,
equip directiu  i  per a despeses en general;  i  l’ajuntament  farà una aportació d e
19.400 euros. En finalitzar aquesta escola taller els alumnes tindran un certificat de
professionalitat nivell 2, que els obrirà les portes tant al món laboral com al món
formatiu  si  és el  que volen fer.  Aquest  taller  en resum vol  donar formació,  una
primera experiència laboral als nostres joves perquè siguem molt més ocupables i
puguen incorporar-se en el món laboral d’aquesta societat.”

 Sr. Salort Rúbio: “Primer de tot agrair a la Sra. Rosana Miñana tota la feina que
s’ha  fet  des  del  seu  departament,  tasca  importantíssima,  si  sobretot  innovadora,
perquè tracta de trencar amb la precarietat laboral a què es veuen abocats els joves.
Satisfà una de les principals inquietuds de la joventut, que és l’ocupació. Hem tingut
el plaer de poder col·laborar en diferents programes, com ara l’apropament de la
garantia  juvenil,  les  xerrades  informatives  d’Avalem,  els  tallers  de  segona
oportunitat, i altres programes que volen començar a empoderar la joventut, i creiem
que és la línia a seguir. Comptar i tindre molt en compte els joves, i sobretot en
aquest cas poder dotar d’una adaptació al  medi  on-line,  mitjançant  la creació de
pàgines web, que és molt importat i sobretot veient el món que ens espera; és un
mitjà que serà pràcticament necessari per poder exercir la seua feina; i per tant és la
primera pedra, però estic segur que el treball conjunt eixirà endavant, i que després
vindran moltes més alegries en aquest aspecte. Moltes gràcies, Sra. Miñana.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Primer evidentment agrair a la Conselleria d’Economia
Sostenible aquestes propostes. Crec que es nota el canvi al govern valencià, i és per
a  donar  gràcies,  perquè  comencen  a  vindre  distintes  ajudes  econòmiques  als
ajuntaments,  encaminades  a  la  creació  d’ocupació  i  al  recolzament  dels  nostres
joves, que ja feia falta a aquesta comunitat, i més agrair-ho perquè tots coneixem la
situació de les distintes conselleries, i com la situació que va deixar abocada el Partit
Popular va ser molt greu, i per tant agrair doblement aquest esforç. Després demanar
disculpes, nosaltres no vam estar en la Comissió de Foment, encara que en aquest
punt, i si no m’equivoque, de poc serviria. M’explique; crec que el 12 de gener es va
enviar aquesta proposta, o es va firmar ja el decret; ja es va enviar i la comissió va
ser posterior, que va ser el 19 de gener. Per tant qualsevol proposta que haguera
arribat  des  del  nostre  posicionament  no  hauria  servit,  perquè  ja  estava  enviat.
Després sí que parlar amb el Sr. Salort i la Sra. Miñana, perquè crec que ací és una
unió de criteris, perquè estem parlant des de Recursos Humans, però també parlem
des de l’àmbit de la Joventut. Tenen ofuscació vostés en les pàgines web. Ja ho van
fer  en  el  pla  Centelles  II;  ara  tornem altra  vegada  a  demanar  pàgines  web.  Sr.
Miñana, ja ho vaig intentar, sembla ser que ja és impossible.  Intenten vostés, Sr.
Salort. De veritat és el curs, el taller que necessiten els nostres joves? I vaig més
enllà,  quan arriba  una subvenció  d’aquestes  característiques,  parlem si  arriba  de
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200.000 euros, jo crec que l’ajuntament ha de vore’s beneficiat, perquè a la fi són
tallers d’ocupació on hi ha una doble intenció; per una banda que els nostres joves
aprenguen i tinguen un salari digne, i també que l’ajuntament es veja recompensat.
Per posar un exemple, de moltes propostes que podrien realitzar; tenim un casc antic
on hi ha moltes cases de l’antic palau, que són propietat nostra, es va comprar el
tema del que es va presentar de l’escut del nostre poble, es va comprar l’última casa
de l’enginy, per què no es va fer un pla transversal i director respecte a aquestes
coses? I per exemple es podrien haver fet pàgines web, rehabilitació del casc antic,
rehabilitació  de  cases,  que  són  projectes  que  estan  portant  a  terme  altres
ajuntaments, també en els plans semblants al pla Centelles, i l’ajuntament s’hauria
vist recompensat; i no fer un curs de pàgines web. Aqueixa és la idea brillant que
vostés  aporten a aquesta  corporació? Crec que hem de treballar  un poc més les
propostes. I reiterar-me, si des del 21 de novembre sabien vostés que estava aqust
programa en marxa, tant li costa consultar, o parlar amb nosaltres? Haver fet una
comissió,  o  una  reunió  de  treball  per  parlar  d’aquestes  coses.  Nosaltres  sempre
estem disposats; i intentem treballar de forma conjunta. Si a la fi vostés en són onze,
ens guanyaran sempre en la votació; però intentem fer les coses un poc millor.”

 Sr. Morera Romaguera: “Aquest projecte de taller d’ocupació per a la creació de
pàgines  web,  Avalem,  que  té  un  cost  de  213.573  euros,  per  a  10  alumnes,  un
professor,  un  director  i  alguna  persona  més,  és  un  projecte  que  ens  arriba  en
novembre a l’ajuntament; passa el mes de novembre, passa el mes de desembre, mig
gener, i s’envia per Decret d’Alcaldia el 12 de gener. No ha passat per cap comissió,
ni  per  cap  grup  de  treball  abans  d’enviar-lo.  Vam  parlar  amb  la  tècnica  de
l’ajuntament que ens va informar del procés; però en arribar el projecte d’aquest
taller  d’ocupació juvenil,  ens hauria d’haver  avisat  per a la  nostra  informació,  a
través d’una comissió o un grup de treball, per poder aportar els nostres criteris, o
idees. Vosté, Sra. regidora, ha fet jo m’ho faig, jo guise i jo m’ho menge; i tots hem
d’estar d’acord, perquè en cas contrari es perd aquesta subvenció en detriment dels
nostres  joves.  Vostés té  una responsabilitat  amb tots  els  regidors,  i  és donar-nos
informació abans d’haver enviat un decret. És aquesta la transparència que vostés
prediquen?  Des  del  nostre  grup  pensem  que  no  és  el  camí  a  seguir,  però  per
responsabilitat el nostre vot serà favorable.”

 Sr.  alcalde: “Abans  d’obrir  un  segon  torn,  els  regidor  de  Patrimoni  s’ha  sentit
al·ludit, farà una intervenció breu, sobre l’al·lusió al Patrimoni.”

 Sr. Canet Llidó: “És una intervenció per al·lusions, no a nivell personal sinó pel
que fa a  Patrimoni;  no té res a vore amb el debat,  que no l’enterbolirà,  però sí
puntualitzar i aclarir algunes coses que s’han comentat, que no són certes. L’última
casa de l’enginy no s’ha adquirit encara. Nosaltres, en el plenari pel qual vam passar
i vam parlar d’aqueix tema va ser per passar una modificació pressupostària per a
l’adquisició, però l’adquisició no s’ha produït encara. En relació al pla director, en el
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pressupost  de  2016,  dins  de  l’apartat  d’inversions  del  capítol  VI,  amb  càrrec  a
préstec, hi havia una previsió d’uns diners, justament per contractar un pla director
del palau; perquè és cert que nosaltres a l’Ajuntament d’Oliva tenim un pla director
des de l’any 2000, però era un pla director, massa bé per al moment, que es basava
en l’adquisició de les cases, però no tant en el que seria la gestió d’aqueix patrimoni
una vegada adquirit per l’ajuntament, per allò que vosté comentava, Sr. Mengual, fa
falta primer tindre el pla director i després podrem tindre tallers ocupacionals que en
base a aqueix pla director anàrem treballant.”

 Sra. Miñana Morell: “Comence explicant primer per què s’ha enviat el projecte; el
projecte es va enviar el dia que finalitzava el termini del projecte; abans no vam
poder  convocar  ni  comissió,  ni  plenari.  Primer  de tot  he de dir  que açò és  una
sol·licitud de subvenció i per tant no calia passar-la per plenari; hem sigut nosaltres
que hem tingut la voluntat de donar a conéixer el projecte i passar-lo a la comissió, i
passar-lo al plenari; en l’ordre en cap lloc diu que s’ha de passar per plenari, i hem
sigit nosaltres que hem tingut la voluntat de fer-ho. Dir-los també que és de veres
que va  eixir  la  convocatòria  a  novembre,  però  al  mateix  temps  que  va  eixir  la
convocatòria van començar a arribar totes les subvencions que havíem demanat. El
27  de  novembre  va  vindre  la  Resolució  que  ens  donaven  49.777  euros  per  a
contractar sis joves. El dia 15 de novembre ens arribaven 30.00 euros per a gestionar
vuit  contractacions  de vuit  persones de llarga durada.  El dia 9 de novembre ens
arribava una altra Resolució de l’Emcorp, en què contractàvem tres persones per fer
orientació laboral als aturats de llarga durada. El dia 24 de novembre ens arribava la
Resolució de 370.000 euros per a contractar la gent del taller Centelles. El dia 2 de
novembre ens arribava, Amics, que se’ns donava una subvenció de 10.000 euros per
fer orientació, també respecte a Amics. Per tant, un poc ha sigut el per què no hem
pogut convocar i fer les coses amb més tranquil·litat;  hem hagut de gestionar al
voltant de 700.00 euros que ens han donat enguany en matèria d’ocupació; 700.000
euros ens han arribat enguany a Oliva, el 2016, en matèria d’ocupació. Això han
sigut molts  diners per gestionar,  moltes contractacions a fer.  Per tant, hem fet el
projecte de la millor forma que hem pogut. Dir que aquestes escoles taller existeixen
des de 1988, en la conselleria; els han tret quasi tots els anys. En aquest ajuntament
no s’havien demanat  mai.  El 2006, quan manava el  PP van deixar  de fer-se les
subvencions, que és un poc el que comentava el nostre company Carlos Mengual;
ara, la Conselleria d’Economia ha rescatat aquestos programes i ha obert; i nosaltres,
per primera vegada, ens hem agarrat, ens hem arromangat, i hem fet un projecte; i si
ens el donen i ens l’aproven, tindrem una escola taller per a joves, de 16 a 30 anys.
Matèria n’hi ha moltes senyors; h ha moltes coses que podem fer. però en aquest
moment en els tallers els donen un certificat de professionalitat; això vol dir que
nosaltres no podem demanar qualsevol taller, hem de demanar aquells tallers en els
quals tenim les classes homologades i els espais homologats. No podem demanat
tallers de patrimoni, ni d’agricultura, ni altre coses; que se’n poden fer? Sí. Podem
homologar-los i continuar treballant en aquesta línia. Jo crec, i des d’ací vull donar
gràcies al departament, que estem treballant en un abona línia, estem portant molts
diners d’ocupació a Oliva; pense que el departament, igual que jo, estem oberts a
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qualsevol suggeriment; jo pense que no els he negat mai cap informació i sempre
estic  a  la  vostra  disposició  per  treballar.  Donar-vos  les  gràcies  pel  vostre
recolzament.”

 Sr.  Salort  Rúbio: “Pel  que  fa  al  que  és  la  retribució,  o  la  forma  en  la  qual
l’ajuntament es beneficie, clar que l’ajuntament se’n beneficiarà també del tema de
formar joves en aquest tipus de formació de pàgines web; està clar que a banda de
repercutir  els  programes  en  l’ajuntament,  també  podem estar  ben  orgullosos  de
tindre joves ben formats i de poder oferir-los aqueix tipus de formació, que incidesc,
ara  mateix  pot  semblar  que  no  és  tan  important,  però  ce  cada  a  un  futur  serà
pràcticament vital poder tindre una formació en pàgines web.”

 Sr. Mengual Manzanares: “A més encara li hauré de donar les gràcies, per passar-
ho per plenari, Sra. Miñana. Si vosté ho ha passat per comissió i ho ha passat per
plenari i ja ho havia enviat; a l’altra no cal que ho passe per comissió; no sé, ho
envia per correu, o el que vosté necessite; no cal per comissió, perquè a la fi les
comissions jo entenc que són un lloc on anem a treballar unes propostes, no on ve
vosté a explicar-me, o a explicar-nos quines propostes ha enviat vosté ja. Per tant
per què passar-ho per comissió i per què passar-ho per plenari; si ja està enviat. Si
isquera que no, de què serviria? Vosté mateix ho ha determinat. Vosté ha improvisat
un programa mixt de treball de formació, perquè vosté que diu que no tenia molt de
temps, ho ha improvisat, i així ha eixit. Però és que no em pot servir d’excusa que
tenia molts plans per poder realitzat; haver comentat amb nosaltres i els hauríem
ajudat a elaborar aquestes idees. Sr. Salort, vosté ha treballat aquest programa? Vosté
ha tingut veu i ha determinat alguns canvis en aquest programa? De veritat? Vosté
acaba de dir que les pàgines web seran interessants en el futur; no, les pàgines web
són quasi més del passat;  perquè a dia de hui, vosté sap com jo, que les xarxes
socials funcionen el triple que les pàgines web, en tema d’informació i en qualsevol
tema, més que el tema de les pàgines web. Però encara qeu em sembla interessant
que es faça un reciclatge en pàgines web, no creu que es pot treballar molt millor un
programa  per  als  nostres  joves  on  incloga  distints  perfils,  i  on  hi  haja  més
possibilitat per als nostres joves de participar en el pla? De veritat, Sr. Salort, vosté
és jove, vosté sap com està la situació; fem un bon pla i treballem realment distints
perfils de joves, que per això estan aquestos plans, i  no per fer una anàlisi,  deu
persones, de pàgines web. De veritat, crec que podem presentar propostes, almenys
més originals; i sobretot més treballades, i no improvisar tant.”

 Sr. Morera Romaguera: “Moltes subvencions i molt de treball només per a una
persona, la  tècnica de l’ADL; per això la nostra felicitació.  Però si fa falta  més
personal, el posen; des del nostre grup no ens oposarem als respecte. El que no pot
ser  és  que  arriben,  com ara,  aquestes  ofertes  d’ocupació  i  que  ens  assabentem
després d’haver-se enviat ja.”

 Sr. alcalde: “Abans de donar-li la paraula, recordar el que ha dit la regidora; no cal
passar el punt pel plenari, però sí perquè comporta el compromís de consignar en el
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pressupost de 2017 l’aportació municipal;  i això, necessàriament sí que ho ha de
determinar aquest plenari i per tant sí que cal que ho vote el Ple.”

 Sra. Miñana Morell: “La veritat és que no sé si visc en un altre món o una altra
ciutat  que  no  és  la  que  veuen  vostés.  Jo  pense  que  estem  immersos  en  noves
tecnologies, en pàgines web, de fas vint anys cap ací jo no sé si vostés coneixien
facebook,  twitter, etc. la meitat de les pàgines web que existeixen i a les quals tots
accedim diàriament. Per tant, negar una realitat com les pagines web pense que és
un poc irresponsable per la seua part. Això per començar. Haurem de tancar tots els
cicles formatius que hi ha al nostre volant, perquè a Pego, Gandia, Dénia, Xàbia, hi
ha  cicles  formatius  d’informàtica,  dedicats  a  les  noves  tecnologies;  i  vostés  em
neguen que això és el futur; el futur dels joves ara no són les noves tecnologies. Jo
pense que  dec  vindre  d’un altre  món.  No sé.  El  que  improvise;  no sé,  però  de
moment pense que la improvisació m’ix bé, cosa que no faig, perquè 700.000 euros
que han arribar a Oliva a ocupació, tallers que no havien vingut mai a aquest poble,
jo no sé molt d’improvisar, però li puc assegurar que d’improvisar res. És feina, i
molta  feina.  D’improvisar  res.  Les  coses  no  arriben  per  improvisacions;  per
improvisacions  arriben  tallers  denegats.  Això  és  el  que  arriba.  Els  tallers  ben
preparats i treballats són els que arriben. El nostre taller Centelles ha sigut el quart
millor puntuat de la Comunitat Valenciana. El quart millor puntuat, i no l’he puntuat
jo,  ni  l’he  fet  jo;  l’hem fet  entre  tots.  Ahir  mateix  es  van convocar  dos  llocs  a
l’Ajuntament e Gandia, un per a monitor de noves tecnologies i un per a tècnic de
disseny de web i estratègia social mèdia; quasi com no és el futur, quasi com és una
cosa que als joves no els fa falta. Disseny de pàgines web; una plaça. I estratègia
social mèdia. Pense que no acaben d’entendre que és un taller; una escola taller no
vol suplir una formació reglada, és un taller ideat per a persones joves, de 16 a 30
anys que el que volen fer és facilitar que els alumnes treballadors realitzen un treball
efectiu, que juntament amb la formació els done una qualificació professional; i això
afavoresca la seua inserció laboral. Per tant, no és alguna cosa que nosaltres anem a
fer  exclusiu;  anem  a  obrir-los  una  porta  a  aquest  món;  una  porta  que  tenim
homologada, que és la de les pàgines web. Que podem homologar i podem fer més
coses, endavant. Us he passat a tots els partits polítics, en aquest moment tenen al
caseller totes les certificacions professionals que hi ha a la conselleria; per favor
facen propostes. Les vaig deixar abans d’ahir, les tenen totes al seu caseller. Facen
propostes,  miren  els  Reials  decrets,  miren  el  que  es  demanen,  i  posem-nos  a
treballar.”

 Sr. Salort Rúbio:  “Les referència que han fet de les xarxes socials, el que fan és
vehicular-ho a una pàgina web. En tractar una xarxa social el que fa és redirigir a
una pàgina web; i sabem que en el futur el que faran serà un canal obert cap al
mercat i altres tipus de coneixements entre persones. Per tant és innegable el paper
en aqueixa mateixa línia que puga tindre el paper de les pàgines web.”
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El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  acorda  aprovar  el
dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple
de l’Ajuntament.

TERCER.-  DICTAMEN  CI  D'ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI  SOBRE  LA
PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  D'ADHESIÓ  Al  PACTE  D'ALCALDES  PEL
CLIMA I L'ENERGIA. HORITZÓ 2030.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, de data 20
de gener de 2017, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“1º.-  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  D'ADHESIÓ  AL  PACTE  D'ALCALDES  PEL
CLIMA I L'ENERGIA. HORITZÓ 2030.

Es va  donar  compte  de  la  Proposta  que  subscriu  l'Alcaldia,  de  data  11  de  gener  de  2017,
d'adhesió al Pacte d'Alcaldes per al Clima i l'Energia i que, seguidament es reprodueix:

PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  D'ADHESIÓ  Al  PACTE  D'ALCALDES  PER   AL   CLIMA  I
L'ENERGIA

El Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic ha confirmat que el canvi climàtic és una realitat i que
l'ús de l'energia en les activitats humanes és en gran part responsable d'ell.

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg
termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i els municipis. És per això que s'ha considerat
que les ciutats, han de liderar  l'aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus
esforços atès que més del 70% de la població mundial viu en municipis responsables del 80% del consum
energètic mundial i de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI).

Conscient  de  la  realitat  del  canvi  climàtic,  la  Comissió Europea  ha  llançat  la  iniciativa  denominada
PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I L'ENERGIA que pretén reunir als Alcaldes de les ciutats
europees en una xarxa permanent d'intercanvi d'informació per a l'aplicació de bones pràctiques. Aquestes
actuacions porten en la seua realització uns objectius clars:  millorar l'eficiència energètica en l'entorn
urbà,  aconseguir  una  reducció  de  les  emissions  de  CO2  en  l'àmbit  territorial  local  i  augmentar  la
resiliència enfront del canvi climàtic.

El PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I L'ENERGIA consisteix en el compromís de les ciutats
signatàries de fer propis els objectius de la Unió Europea per a l'any 2030 i reduir les emissions de CO2 al
seu territori en més del 40% a través de mesures d'eficiència energètica i accions relacionades amb la
promoció  de  les  energies  renovables  i  la  mobilitat  urbana  sostenible,  treballant  al  seu  torn  en  la
implantació de mesures d'adaptació al canvi climàtic i augment de la resiliència enfront del mateix.

La  Diputació  Provincial  de  València,  compromesa  amb  l'objecte  de  recolzar  als  ajuntaments  en  la
implantació i desenvolupament del  “PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I L'ENERGIA” va
aprovar en ple del passat 2 de febrer de 2016 l'acord d'associació amb la Direcció General d'Energia de la
Comissió Europea, establint-se com a coordinador territorial del pacte dels Alcaldes a la Província de
València.

Mitjançant aquest acord la Diputació de València va adquirir entre uns altres, els compromisos d'informar
i assessorar als Ajuntaments sobre la iniciativa del Pacte, promoure la seua adhesió i el compliment dels
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compromisos establerts  en  el  mateix,  i  participar  com a Estructura  de  Suport  i  Suport  per  a  aquells
Ajuntaments adherits que així ho manifesten, representant-los davant la Comissió Europea i recolzant-los
en la consecució dels compromisos adquirits amb l'adhesió.

Coneixedor  de  la  importància  de  les  accions  locals  en  la  mitigació  del  canvi  climàtic  com  a
Alcalde/Alcaldessa del municipi d'Oliva reconec que el nostre compromís exigeix:

1. Un lideratge polític fort:
Definir objectes ambiciosos a llarg termini, més enllà dels mandats polítics.
Una interacció coordinada entre la mitigació i l'adaptació a través de la mobilització de totes les
àrees municipals implicades;

2. Un enfocament territorial integral i intersectorial.
3. L'assignació dels recursos humans, tècnics i financers adequats:

El compromís de totes les parts implicades als nostres territoris.
L'apoderament  dels ciutadans com a consumidors proactius “prosumers”  i  participants en un
sistema energètic responsable i sensible a la demanda.

4. Accions immediates, mesures flexibles i efectives per ara i per al futur, “no regressives”
5. La implantació de solucions intel·ligents per fer front als reptes socials i tècnics de la transició

energètica.
6. Revisar periòdicament les nostres accions conforme als controls i les avaluacions dels resultats.

Per  tot  això,  aquest  Ajuntament  vol  sumar-se  al  compromís  de  la  Diputació  Provincial  de  València
denominat “EL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L'ENERGIA” i recolzar aquesta iniciativa,
necessària per aconseguir la sostenibilitat energètica i l'adaptació al canvi climàtic del nostre municipi. I
per  deixar-ne constància,  jo David González Martínez,  Alcalde – President d'aquesta  Corporació,  em
compromet a:

1. Reduir les emissions de CO2 al nostre territori en almenys un 40 per cent fins a 2030 mitjançant
l'augment de l'eficiència energètica i un major ús de fonts d'energia renovables.

2. Treballar en la promoció de mesures per a l'adaptació al canvi climàtic mitjançant la creació de
plans d'acció  en favor  de  l'energia  sostenible i  l'augment  de  la  resiliència  enfront  del  canvi
climàtic.

3. Elaborar  un  Inventari  d'Emissions  de  Referència  i  una  avaluació  de  riscos  i  vulnerabilitats
derivats del Canvi Climàtic, com a base per al Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible
(PAUS) en el qual es resumeixen les accions clau que planegen dur a terme.

4. Presentar el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible en el termini de 2 anys a partir de la
signatura oficial del pacte dels alcaldes per a la supervisió i verificació del procés.

5. Desenvolupat el Pla d'Acció, elaborar un informe bianual per a l'avaluació, control i verificació
dels objectius, informant de les fites aconseguides en compliment del Pla.

6. Compartir  la  nostra  visió,  resultats,  experiència  i  coneixement  amb altres  autoritats  locals  i
regionals de la Unió Europea.

7. Adaptar les estructures del municipi incloent l'assignació de suficients recursos humans per al
desenvolupament de les accions necessàries.

8. Mobilitzar a la societat civil en el nostre àmbit perquè participe en el desenvolupament del Pla
d'Acció.

10



AJUNTAMENT D’OLIVA

9. Comunicar  els  presents  acords  a  la  Direcció  General  de  l'Energia  de  la  Unió  Europea  via
l'Oficina del Pacte dels Alcaldes i al Servei de Medi ambient de la Diputació de València per fer
possible les tasques de suport i coordinació.

Per tot  l'expressat,  des d'aquesta  Alcaldia s'eleva  a la  Comissió Informativa d'Ordenació del  Territori
l'adopció de Dictamen respecte als següents punts:

PRIMER.- L'adhesió del municipi d'Oliva al Pacte dels alcaldes per al clima i l'energia, promogut per la
Unió Europea. 

SEGON.- Facultar a l'Alcalde d'Oliva a representar a l'Ajuntament en la signatura del Pacte d'Alcaldes i
en qualssevol altres actuacions que requeresca la seua execució.

TERCER.- Encomanar  a  la  Diputació  Provincial  de  València  l'adopció  de  quantes  mesures siguen
necessàries per col·laborar amb aquest Ajuntament en l'efectiu compliment del Pacte.

QUART.- Que el Dictamen adoptat s’eleve al Ple per a la propera sessió que se celebre, perquè s'adopte
acord en tal  sentit,  i  perquè es remeta certificació d'aquest  acord a l'Excma.  Diputació Provincial  de
València,  Àrea  de  Medi  Ambient.  Oliva,  11  de  gener  de  2017.  L'ALCALDE.  David  González
Martínez.--------------------------------------------

Per la Sra. Ibiza Cots, que assisteix a aquesta sessió en la seua qualitat de Delegada de Medi
Ambient s'explica als membres de la Comissió el contingut, abast i objectius de la Proposta de
l'Alcaldia que s'ha reproduït.

La  Comissió  Informativa,  per  majoria  dels  seus  membres  i  l'abstenció  del  Sr.  Mengual
Manzanares, i de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, la dictamina favorablement i eleva
a l'Ajuntament Ple la seua proposta d'acord en el sentit de:

PRIMER.-  L'adhesió  del  municipi  d'Oliva  al  Pacte  dels  alcaldes  per  al  clima  i  l'energia,
promogut per la Unió Europea. 

SEGON.-  Facultar a l'Alcalde d'Oliva a representar a l'Ajuntament en la signatura del Pacte
d'Alcaldes i en qualssevol altres actuacions que requeresca la seua execució.

TERCER.-  Encomanar  a  la Diputació Provincial  de  València l'adopció de quantes mesures
siguen necessàries per col·laborar amb aquest Ajuntament en l'efectiu compliment del Pacte.

QUART.-  Que  es  remeta  certificació  d'aquest  acord  a  l'Excma.  Diputació  Provincial  de
València, Àrea de Medi Ambient.

Es fa constar a petició del Sr. Mengual Manzanares que el motiu de la seua abstenció no ho és
sobre el contingut i objecte de la Proposta de l'Alcalde sinó per les irregularitats que, al seu
judici,  s'han produït en aquesta convocatòria i  en altres anteriors,  respecte del dia i  hora de
celebració, així com de la documentació de les mateixes que no s'han lliurat dintre del termini i
en la forma escaient.
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Obert el torn d'intervencions es produeixen les que a continuació s'indiquen:

 Sra. Ibiza Cots: “Aquest punt es va portar a comissió, i crec que es va explicar
bastant extensament. Faré un resum. El pacte d’alcaldes és una iniciativa oberta a
totes les ciutats i municipis a Europa, amb la finalitat d’avançar en la matèria de
política energètica, com marca la normativa europea. El pacte d’alcalde consisteix
amb compromisos  de  les  ciutats  que  el  signen,  a  reduir  les  emissions  de  CO2,
mitjançant  l’eficiència  energètica,  i  accions  relacionades  amb  la  promoció
d’energies renovables i la mobilitat urbana. Així doncs s’han marcat diferents fites;
la primera,  pacte d’alcaldes de 2020, al qual Oliva es va adherir en setembre de
2015, i que comportava el compliment d’uns compromisos, com ara un inventari
d’emissions  de  referència,  avaluació  de  riscos  i  vulnerabilitat  derivats  del  canvi
climàtic, i un altre document, el PAES, Pla d’Acció pel Clima Sostenible. Encara
que ens vam acollir, per prudència, Oliva no s’ha sumat a les diferents convocatòries
que han eixit,  per facilitar l’oferta que la Diputació de València ens ha posat per
poder complir en els projectes que requerien els compromisos de l’adhesió de 2020.
Les ajudes finançades per la diputació són exclusivament per elaborar projectes, que
després  s’han  de  materialitzar  i  que  comporten  compromisos  fiscals  i  legals;
compromisos  que considerem que en aquells  moments  no estàvem preparats  per
assumir, perquè requeria de pressupostos, i que ara considerem que sí podem anar
assumint; també perquè requeria d’una informació i uns indicadors que hem estat
treballant, i que vam portar a la comissió, i pròximament els portarem a l’Agenda
Local 21; els indicadors ens ajudaran a fer i confeccionar els documents que ens
requerien per poder complir amb els compromisos de 2020. Per tant, considerem
que no hem perdut cap tren i que ara estem preparats, no només per fer els projectes
sinó  per  portar-los  endavant  i  realitzar-los.  L’adhesió  al  2030  comporta  les
actuacions de tornar a l’inventari de les emissions de referència, avaluació, riscos i
vulnerabilitat derivats pel canvi climàtic, i en aquest cas en lloc de ser el PAES és al
PACES, que és el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible. És a dir, a la suma
del que era el clima li sumem l’energia i és el document i les diferents actuacions
que hem de portar endavant per complir els compromisos per a l’horitzó 2030. això
no obstant, ja dic que l’horitzó no s’acaba el 2030, podríem sumar-nos al 2040 o al
2050. per seguir un poc la trajectòria que ens marca la diputació i la Unió Europea
intentarem enguany,  2017, complir  amb els  compromisos  que ara plantegem per
adherir-nos al 2030. Oliva ens acollirem a les pròximes subvencions, que eixiran a
febrer,  per  a  confeccionar  els  documents  que  calen,  i  que  després  s’han  de
materialitzar;  intentarem portar el projecte endavant per complir  amb l’eficiència
energètica  i  el  canvi  climàtica.  Per  tant  els  demane a  tots  el  vot  i  esperem que
enguany puguem treballar tranquil·lament aquestos documents.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres votarem a favor de la proposta de la regidora
Ibiza,  i  per  tant  del  govern.  Considerem  que  és  molt  important  afegir-nos  a
qualsevol  tren  que  defense  el  medi  ambient  i  protegesca  les  zones  natural,  que
protegesca la reducció de CO2, i tots els gasos que emetem diàriament la societat. A
la comissió em vaig abstindre, ja ho vaig comentar al president i als presents, perquè
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no estava la documentació a temps i perquè tampoc la convocatòria havia sigut com
calia; però pensàvem que hi havia punts de màxima urgència, com després vorem,
en el tema del PATIVEL, i que s’havia de realitzar. A mi em semblava injust, Sra.
Ibiza. Nosaltres, en setembre de 2015, ens vam adherir al pla d’alcaldes. En aquell
moment, en la meua intervenció, i em vaig encarar al Sr. Peiró, i el Sr. Peiró em va
dir que el Pla d’alcalde el signava el Sr. González, però crec que el presentava el Sr.
Peiró, o ho va defensar ací en aquest plenari; ja vaig dir que nosaltres, evidentment,
sempre votarem a favor, però que realment férem les actuacions que pertocava, que
no fóra simplement una nota de premsa o un brindis al sol. Ens vam comprometre,
en un any, a tindre un pla que no ho hem complit; ho vam dir en el plenari, i recorde
que el Sr. alcalde ja va comentar que no havíem perdut cap tipus de subvenció i que
simplement ens adheriríem més endavant, en aquest cas al 2030. Jo pense i dic, què
injust aquells municipis que sí que han complit. És a dir hi ha municipis que sí que
es van adherir a l’horitzó 2020 que sí que han fet un pla d’actuació, i resulta que
tindran els mateixos drets que els que ens adherim al 2030; per què, perquè segons
vaig entendre, Sra. Ibiza, el que subvenciona o ajuda la diputació és el pla, no les
accions posterior. Per tant, si jo m’he adherit a la de 2020, però no he fet cap pla,
m’adheresc  a  la  de  2030,  i  ja  està.  Jo  vaig  cridar  a  diputació,  vaig  parlar  amb
l’encarregada d’aquest tema del pla d’alcalde.  Municipis que sí que han complit,
Carlet, l’Alcúdia, Paterna, la Pobla de Vallbona, entre altres; que han complit és que
s’han adherit horitzó 2020, i que han fet el pla que nosaltres no hem fet. Què tenen?
Diputació  els  ajudarà  en  el  pla  qeu  fan  fer  per  a  2020,  i  els  ajudarà  també
econòmicament  en  la  reestructuració  per  al  2030.  I  jo  dic,  i  nosaltres?  Rebrem
ajudes per a 2030, si fem el pla. Però si fan una série d’accions, diputació sí que
ajudarà  econòmicament  aqueixes  accions.  Per  tant,  si  Oliva  quan  es  va  adherir
haguera  iniciat  i  haguera  tingut  un  pla,  i  haguera  començat  a  realitzar  accions,
diputació sí que subvencionaria en part; però com no hem complit i no hem fet la
tasca,  no  tindrem,  aquestes  ajudes,  cosa  que  els  municipis  aquestos,  que  he  dit
anteriorment, sí que les tindran. Per tant el que demane és que quan ens adherim a
un pla, en aquest cas al pla d’alcalde, no siga una nota de premsa, no siga un brindis
al  sol.  Ens  posem  mans  a  l’obra,  treballem,  perquè  així  ens  podran  ajudar
econòmicament. Si no ho fem, al 2030; i si no, al 2040.”

 Sra.  Ibiza  Cots: “Efectivament  hi  ha municipis,  Sr.  Mengual,  que han complit,
altres que no, altres que es van acollir a les ajudes de la diputació per elaborar els
projectes, i després no van passar als plans d’accions, perquè els plans d’accions que
vosté diu que estan subvencionats, en principi se subvencionen després de fer-los i
que l’ajuntament  els  haja  pagat;  vol  dir  que haurien d’estar  pressupostats;  i  que
haurien  d’estar  ja  contemplats  i  programats.  Això  hi  ha  pocs  municipis,  tres  o
quatre, màxim cinc, o set, de tota la província; hi ha pocs dels que s’han presentat,
que són tots, des dels més menuts als més grans, que han pogut complir exactament
amb això. Jo no vull que es quede vosté amb la impressió que hem perdut algun
tren, ni vosté, ni ningú. Tampoc es va fer simplement per fer una nota de premsa, els
treballs que portem ací, com a mínima ens els creiem; una altra cosa és que pel que
siga no podem portar-los endavant, o ens adonem que no cal a la millor pujar a la
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primera parada, que pots pujar a la segona. No hi ha municipis perjudicats perquè
s’hagen acollit al 2020 i complesquen. El tren passa per a tots, i tots els anys ixen les
mateixes subvencions i cadascú s’acull segons el ritme de treball que porta. Com li
he dit, i ací està al convocatòria que ha eixit enguany per a la gent que no tenia res
fet per a 202, per a gent que tenia les coses a mitges i per a gent que tenia ja el de
2020 complit. Simplement els que han anat al davant porten una velocitat i van per
davant, i els que anem al darrere hem de córrer un poc més per agarrar els de davant;
i en un any hem de realitzar el que els altres van fer en el 2020, i nosaltres farem el
de 2020 i  el  de 2030. Si vosté  es mira els  documents i  la convocatòria  és molt
senzill;  opció a, inventari  d’emissions, PACES. PACES vol dir que has de fer el
PAES, o siga el clima més l’energia. L’inventari d’emissions és el mateix que el
2020; per tant, els municipis que el tenen fet no l’han de tornar a fer. només s’han de
fer seguiment de l’avaluació, que això no para. Nosaltres, quan comencem a fer-lo,
després també hem de fer el seguiment de l’avaluació,. Per tant, el tren passa per a
tots, i a cadascú a una velocitat; i no estem perdent absolutament res. L’única cosa
és que ara hem de fer el del clima i l’energia, mentre que els que es van acollir al
2020 només van fer el clima, i ara han de fer la modificació per a fer el del clima i
l’energia. Sé que és un poc embolicat, però ja li assegure jo que no hem perdut cap
tren. El que vull que entenga és que quan un municipi diu anem endavant ha de
tindre  clar  una  série  d’informació  que  demanen  aquestos  documents,  que  no  la
teníem  com  vaig  explicar  en  la  comissió,  necessitàvem  uns  indicadors  que  no
teníem, per començar  a  treballar,  necessitàvem una informació  de què és el  que
podríem fer front i que no. En principi les idees crec que estan; hem estat treballant,
tot i que en l’ombra, però hem estat treballant i ara crec que ho podem posar en
funcionament.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Jo no entenc això; i en parlar amb diputació la persona
que em va atendre tampoc entenia això. Li pose un exemple, com ara Paterna, que és
un dels que sí que ha complit. En relació al PAES va fer una pla d’horitzó 2020; el
va fer i va portar a terme una série d’accions. Ixen uns diners de diputació i pot optar
a rebre’ls. Oliva no pot. Per què? Perquè no ha complit. Modifiquem per a 2030.
Paterna modifica per a 2030, li ho tornen a subvencionar. Oliva fa per a 2030, ho
subvenciona diputació.  Ixen uns diners,  Paterna i  Oliva opten a aqueixos diners,
però i els anteriors? Oliva no optava. Els primers que eixiran ara per a les ajudes que
ja s’han fet, Oliva no optava. Per ant no és que hagen de córrer per agarrar-los. Clar
que  gas  de  córrer  per  al  tema  del  pla,  perquè  ells  ja  tenen el  PAES,  és  afegir.
Nosaltres hem de fer-lo sencer. Però els primers diners que es donaran, Oliva no
opta perquè no ho ha fet. Per tant, l’Ajuntament d’Oliva ha de córrer molt més per
arribar en la mateixa altura en la planificació, però si ho haguérem fet, els diners que
estan arribant ara ja els tindríem, que aqueixos ja no els retrobarem mai.”

 Sra. Ibiza Cots: “Intentaré ser, perquè crec que no té massa sentit discutir açò. Jo li
pregue confiança perquè jo també he parlat amb diputació; i no només he parlat sinó
que ens estan assessorant des de la diputació. Ningú ha perdut cap de tren, ni els que
han entrat al 2020, ni els entraran al 2030, ni els que entraran al 2040. El mateix que
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han tret per a 2020 ho trauran per a 2030 i per a 2040. els qui han estat subvencionat
en matèria de, no se’ls subvencionarà en matèria de, sinó el que s’amplie del PAES
al PACE; per tant parlem dels mateixos diners en períodes diferents. És el que jo
tinc entés, és el que estic assessorada des de diputació, i és el que demane ací, un vot
de confiança per vore si enguany, 2017, podem posar en funcionament. No és fàcil
posar els projectes d’aquesta magnitud en funcionament;  però crec que Oliva ho
necessita,  igual  que  la  resta  de  municipis,  i  pense  que  és  una  bona  iniciativa  i
intentarem complir-la”

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

QUART.-  DICTAMEN  CI  D'ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI  SOBRE  LA
PROPOSTA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. ELIMINACIÓ PUNTS
CONFLICTIUS PER ELEVADA SINISTRALITAT DE L'AVIFAUNA EN LÍNIES
D'ALTA I MITJA TENSIÓ..

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, de data 20
de gener de 2017, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“2º.- PROPOSTA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. ELIMINACIÓ PUNTS
CONFLICTIUS  PER  ELEVADA  SINISTRALITAT  DE  L'AVIFAUNA  EN  LÍNIES
D'ALTA I MITJA TENSIÓ.

Es dóna compte, seguidament, de la Proposta de data 17 de gener de 2017 que presenta la Sra.
Ibiza Cots en qualitat de Delegada Municipal de Medi Ambient i Cicle Integral de l'Aigua per a
l'adopció de mesures per evitar la sinistralitat en espècies de l'avifauna com a conseqüència de
les línies elèctriques d'Alta i Mitja Tensió en nostre Terme Municipal i que es reprodueix 

Immaculada Ibiza Cots, regidora delegada de Medi Ambient i Cicle Integral de l'Aigua presenta, a
l’empara de la legislació vigent, davant el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, la següent proposta: 

L'electrocució de l'avifauna, en línies elèctriques de mitjana i alta tensió, és una de les principals causes
de mortalitat d'espècies en perill d'extinció. Són especialment sensibles a aquest problema les aus rapaces,
algunes de les quals es troben amenaçades en l'àmbit europeu i mundial com l'àguila de panxa blanca
(Hieraaetus fasciatus), espècie catalogada com a vulnerable al País Valencià.

A finals  del  segle  XX,  els  grups  d'interés  ambiental,  denuncien  sistemàticament  la  problemàtica  que
suposa el cablejat elèctric per a la supervivència de l'avifauna, a més, el compromís adquirit per l'estat
espanyol, amb l'adhesió europea al Conveni per a la Conservació de la Vida Silvestre i del Medi Natural
el 1979, i la seua posterior ratificació el 1986, forcen els primers estudis que identifiquen la interacció
entre aus i línies elèctriques aèries d'alta i mitjana tensió com un problema de conservació d'espècies, i
comença a desenvolupar-se normativa sobre prevenció ambiental, estudis d'impacte ambiental i normativa
sectorial específica per a les noves instal·lacions, i també normativa del sector elèctric que incorpora els
primers requisits legals.
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La normativa existent  per  a  la  protecció  de l'avifauna contra  la col·lisió i  l'electrocució  en línies  de
mitjana i alta tensió, té un punt d'inflexió abans i després del 2008, on el Reial Decret 1.432/2008, de 29
d'agost, estableix una llista de zones de protecció, com ara zones catalogades ZEPA, àmbits d'aplicació
dels plans de recuperació o plans de conservació aprovats per a espècies amenaçades i àrees prioritàries
de  reproducció,  alimentació,  dispersió  i  concentració  local  d'aus  catalogades  i  deixa  a  criteri  de  les
Comunitats Autónomes determinar la llista de zones prioritàries.

El 2010, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,  Urbanisme i Habitatge,  resol segons l'anterior Llei,
declarar quines són les àrees a protegir, i en aquesta relació no s’inclou Oliva. A més, de forma genèrica,
queden excloses les zones urbanes i industrials.

Els  grups  d'interés,  ONGs  ambientals  (SEO,  Adena  i  Ecologistes  en  Acció),  continuen  pressionant  i
arranquen alguns compromisos empresarials, com ara, el Pla Estratègic de MA 2003-2007 Endesa, que
incorpora actuacions de protecció de l'avifauna.

Però aquestes mesures correctores que emanen de la normativa vigent i de la pressió de grups ambientals,
no han acabat amb l'alta sinistralitat que produeixen les línies elèctriques, fonamentalment les instal·lades
anteriorment al 2008, i és perquè es produeix igual o més mortalitat d'aus tant fora com dins de les zones
protegides.

Concretament a Oliva, s'han registrat en els últims anys, un elevat nombre d'accidents que han provocat la
mort d'espècies incloses en el catàleg d'espècies protegides. 

És per  això que la  Delegació  de Medi Ambient  i  Cicle Integral  de l'Aigua  de l'Ajuntament  d'Oliva,
conscients i  sensibilitzats amb el problema, s’ha impulsat la realització d'un treball de camp realment
ambiciós per determinar el nivell de sinistralitat que tenim al municipi, així com també per planificar
actuacions per acabar amb la problemàtica que ens ocupa.

En aquest treball s'han implicat, a més del Departament de Medi Ambient i Urbanisme de l'Ajuntament
d'Oliva , diversos col·lectius, com ara, el Servei de Vida Silvestre, que depén de la Direcció General del
Medi  Natural  de la  Conselleria,  la  patrulla  del  Seprona,  del  Cos de la  Guàrdia  Civil  i  altres  agents
mediambientals.

Però la millor carta de presentació d'aquest projecte, és el treball iniciat fa anys per l'Agenda Local 21, la
qual va iniciar un treball de camp per detectar el nivell de siniestralitat que té Oliva degut a la interacció
entre les torres i cables de mitja i alta tensió i l'avifauna. 

A més  aquest  col·lectiu  ha  vingut  revindicant  de  manera  sistemàtica,  que  les  diferents  institucions
responsables s'impliquen per tal de solucionar aquest problema. 

A més, des de la Delegació de Medi Ambient i Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament d'Oliva, s'ha fet
un pas més enllà i en 2016 es va destinar una xicoteta quantitat econòmica per tal de reparar tres torres de
mitjana i alta tensió d'una mateixa línea.

És per això que sotmet a la consideració del Ple que adopte els següents acords:

PRIMER. Sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural,  que  amplie  l'annex  I,  aprovat  per  Resolució  de  15 d'octubre  de  2010 del  Conseller  de  Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i incloga el terme municipal d'Oliva excepte la zona urbana i les
zones industrials com a zona prioritària, a causa de l'elevat nombre de sinistralitat registrat i avalat per
informes d'agents mediambientals.
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SEGON. Sol·licitar  a  la  Diputació  de  València,  Àrea  de  Medi  Ambient  que  destine  part  de  les
subvencions que programa cada  any,  per  a  ejecutar  treballs  d'adequació  de les torres  eléctriques que
impedixquen la mort d'avifauna. 

TERCER. Sol·licitar  al  Ministeri  d'Energia,  Turisme  i  Agenda  Digital  que  enduresca  la  normativa
sectorial vigent i exigesca a les companyies elèctriques (tant empreses com particulars) que augmente la
protecció en les línies de mitjana i alta tensió.

QUART. L'Ajuntament d'Oliva adopta el compromís d'estudiar anualment, la possibilitat de consignar
una quantitat econòmica per poder complir amb el compromís de salvaguardar el Medi Ambient i el seu
ecosistema, tal i com ha fet en 2016.

CINQUÉ. Trametre certificat de l’acord als següents organismes:
1. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
2. Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.
3. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
4. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treballs. 
5. Diputació de València, Àrea de Medi Ambient.
6. Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Oliva, 17 de gener de 2017.

Es dóna compte, igualment, per l'Enginyera Tècnica Agrícola Municipal, de data 18 de gener de
2017 

INFORME.  ASSUMPTE:  ACTUACIONS PER LA PROTECCION DE L'ELECTROCUCIÓ DE
L'AVIFAUNA

Carmen  Santonja  Beneyto,  enginyera  tècnica  agrícola  municipal  en  relació  a  l'assumpte  expressat
anteriorment emet el següent INFORME: 

Primer. Antecedents. 
A l'Ajuntament d'Oliva està constituït des de 2008 el Fòrum de Participació Ciutadana de l'Agenda Local
21. Aquest Fòrum de Participació Ciutadana realitza assemblees i reunions de treball de forma periòdica.
Com a resultat de les assemblees i les reunions de treball, -entre altres assumptes-, es proposen iniciatives
i actuacions a l'Ajuntament d'Oliva.

En la reunió del grup de treball de desembre de 2015, es va exposar la necessitat d'iniciar actuacions amb
la finalitat de modificar els suports i les línies elèctriques aèries al seu pas per Oliva, amb la finalitat de
fer-les més segures per a les aus protegides.

En aquesta reunió es va proposar que algunes de les actuacions a realitzar eren la identificació de les
esteses elèctriques aèries que travessen el municipi d'Oliva, caracterització del tipus de suport -ja que en
funció de les característiques del suport, aquests són mes o menys perillosos per a les aus-, identificació
dels suports que causen major sinistralitat, execució dels treballs de millora sobre els suports amb la
finalitat de convertir-los en segurs, etc. 

Segon. Actuacions realitzades. 
Com a conseqüència d'aquesta proposta del grup de treball del Fòrum de l'Agenda Local 21 d'Oliva, la
Delegació de Medi ambient i Cicle Integral de l'Aigua impulsa actuacions amb la finalitat d'identificar
aquelles  esteses  elèctriques  mes  vulnerables  i  definir  les  actuacions  a  realitzar  amb  la  finalitat  de
disminuir la sinistralitat existent en el municipi d'Oliva: 

17



AJUNTAMENT D’OLIVA

-Identificació d'esteses elèctriques aèries que discorren pel municipi d'Oliva.
La identificació i caracterització dels suports és una actuació que requereix d'un important  treball  de
camp.  Aquesta  actuació  s'ha  realitzat  amb la  col·laboració  dels  agents  del  Servei  de  Protecció  de  la
Naturalesa de la Guàrdia Civil. 

-Recopilació d'informació de sinistres en el quals s'han vist involucrades les línies elèctriques aèries (Font
de la informació: Informes del SEPRONA). 

-Actuacions de millora en aquelles línies elèctriques i suports de major sinistralitat. 

Tercer. Aspectes legislatius. 
El Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, estableix les mesures per a la protecció de l'avifauna contra la
col·lisió i l'electrocució en línies d'alta tensió. Si bé aquestes mesures són només d'aplicació a les línies
que es troben dins de les zones de protecció que determina el Reial decret, que són: 

1 Zones ZEPA.
2 Zones de recuperació d'espècies amenaçades 
3 Àrees prioritàries de reproducció, alimentació i dispersió i concentració local d'aus catalogades.

En el municipi d'Oliva, l'única zona en la qual és aplicació aquesta normativa és l'àmbit del Parc Natural
del Marjal Pego-Oliva. 

La resolució de 15 d'octubre, del Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, estableix
mesures per a la reducció de la mortalitat de les aus en línies elèctriques. Aquesta normativa estableix la
mesures d'actuació per a aquelles electrocucions per les quals es disposa de dades precises sobre suports i
la necropsia demostra que la causa de la mort va ser l'electrocució. 

Quart. Altres consideracions. 
-  Dificultat  de  coneixement  de la  mortalitat  real,  atès  que  probablement  s'identifiquen  i  registren  un
percentatge menut dels sinistres reals que es produeixen.
-  En  general,  les  aus  que  tenen  sinistres  amb  esteses  elèctriques  i  suports,  solen  ser  rapaces  i  aus
protegides.
- La perillositat vària molt segons la tipologia d'estesa elèctrics i els suports, i de la zona. 
- Es poden realitzar actuacions sobre les esteses i els suports que disminueixen l'impacte dels mateixos
sobre l'avifauna.

Cinquè. Conclusions.
És  per  l'exposat,  que  es  conclou  que,  les  morts  d'aus  protegides  presumiblement  causades  per
electrocucions en suports d'esteses elèctriques aèries és significativa en el municipi d'Oliva (10 casos en
el període comprès entre abril de 2014 i novembre de 2016), i es registra fora de l'àmbit del Parc Natural
del  Marjal  Pego-Oliva.  És  per  això  que  totes  les  actuacions  encaminades  disminuir  la  sinistralitat
d'aquestes línies elèctriques (augment de zona de protecció,  inclusió de rutes migratòries,  detecció de
punts negres, previsió de partides econòmiques per a la correcció dels suports mes perillosos, etc..) va a
suposar una actuació molt important i positiva sobre les poblacions d'aus protegides.

La  Comissió  Informativa,  per  la  majoria  dels  seus  membres  i  l'abstenció  del  Sr.  Mengual
Manzanares, dictamina favorablement la Proposta presentada i eleva al Ple de l'Ajuntament la
seua proposta d'acord en el sentit de:

PRIMER.-  Sol·licitar  de  la  Conselleria  d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i
Desenvolupament Rural que amplie l'Annex I, aprovat per Resolució de 15 d'opctubre de 2010
del Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i s'incloga el Terme Municipal
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d'Oliva,  excepte  la  zona  urbana  i  les  zones  industrials,  com a zona  prioritària,  a  causa  de
l'elevada sinistralitat registrada i avalada pels agents mediambientals.

SEGON.- Sol·licitar a la Diputació Provincial de València, Àrea de Medi Ambient, que destine
part de les subvencions que programa cada any,  per executar els treballs d'adequació de les
torres elèctriques que impedesquen la mort de l'avifauna.

TERCER.- Sol·licitar  al  Ministeri  d'Energia,  Turisme  i  Agenda  Digital  que  enduresca  la
normativa  sectorial  vigent  i  exigesca  a  les  companyies  elèctriques  (tant  empreses  com  a
particulars) que augmente la protecció en les línies d'Alta i Mitja Tensió.

QUART.- L'Ajuntament d'Oliva adopta el compromís d'estudiar anualment les possibilitat de
consignar una quantitat  econòmica per poder complir  amb el compromís  de salvaguardar el
Medi ambient i el seu ecosistema, tal com s'ha fet en 2016.

CINQUÈ.- Que es remeta certificació del present acord als següents organismes:

1. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient.
2. Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.
3. Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
4. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
5. Diputació de València. Area de Medi ambient.
6. Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Es fa constar a petició del Sr. Mengual Manzanares que el motiu de la seua abstenció no ho és
sobre el contingut i objecte de la Proposta de l'Alcalde sinó per les irregularitats que, al seu
judici,  s'han produït en aquesta convocatòria i  en altres anteriors,  respecte del dia i  hora de
celebració així com de la documentació de les mateixes que no s'han lliurat dintre del termini i
en la forma escaient.”

Obert el torn d'intervencions es produeixen les que a continuació s'indiquen:

 Sra. Ibiza Cots: “Aquest punt també va passar per comissió; és una proposta que
tot el món la té davant, atés que estem veient que Oliva té una alta sinistralitat en el
tema d’electrificació d’aus, a causa de les torres i les línies de mitjana i alta tensió;
veiem que la normativa actual protegeix unes zones i Oliva no està dins d’aqueixa
protecció, només ens inclou la part que tenim catalogada CEPA per la part que ens
correspon de la marjal de Pego-Oliva. Hem considerat que seria convenient que el
terme municipal d’Oliva estiguera inclós dins del que és una zona protegida. Això
què implicaria? Que s’haurien de restaurar les línies de mitjana i alta tensió amb una
série de dispositius, que fan de protecció perquè les aus no queden electrocutades.
Per a fer un poc com fa Europa el que hem fet ha sigut que nosaltres comencem a fer
aqueixes reparacions; el Departament de Medi Ambient l’any passat ja va disposar
d’una  xicoteta  partida  per  reparar  tres  torres,  que  s’ha  detectat  una  elevada
sinistralitat d’aus, que estan catalogades en perill d’extinció; això ha caigut molt bé,
ha  sentat  molt  bé  al  Servei  de  Vida  Silvestre  de  la  Direcció  General  del  Medi
Natural,  de la Conselleria  de Medi Ambient;  i  ens ha proposat  que van a  fer el
possible per ajudar-nos en la reparació d’aquestes línies, perquè ha vist que Oliva té
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voluntat de continuar reparant. També volem demanar a la diputació que dins dels
programes de subvencions, que dedique una partida a la reparació d’aquestes torres,
sobretot perquè la normativa només protegeix des de 2008; les que es van construir
a  partir  de  2008  són  torres  que  estan  més  o  menys  preparades  perquè  no  es
produesca la sinistralitat,  però les anteriors a 2008 estan realment són tores molt
deficitàries,  i  tenen  el  problema  que  es  queden  moltes  aus  atrapades;  sobretot
l’àguila reial és una de les espècies protegides que està en perill d’extinció. Demane
que s’accepte la meua proposta, que s’envie això, i endavant.”

 Sr. Salort Rubio: “En primera instància m¡agradaria felicitar a la regidora Imma
Ibiza per aquesta proposta, que sabem que va en el camí d’intentar mitigar la petjada
ambiental a que sotmet en aquest cas l’home a la natura; sabem que és un xicotet
pas, però que ja està donant els seus fruits i des del nostre grup volíem donar-li
l’enhorabona.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Nosaltres  ja  li  vam  traslladar  en  la  comissió  que
recolzarem la proposta de la regidora, Sra. Ibiza; el que sí que ens sembla vergonyós
és  que  el  ministeri  atorgue  15  milions  d’euros  a  Iberdrola  que  és  el  culpable
d’aquestes torres. Això sí que ens agradaria que quedara en acta, que pense que és
una burla del ministeri, tot i que a nosaltres no ens queda altre remeu que intentar
adherir-nos per recollir alguna cosa per poder solventar-ho.”

 Sra. Ibiza Cots: “Simplement se m’havia oblidat fer una referència que crec que és
important;  aquest treball  s’emmarca dins del treball que porta endavant l’Agenda
Local  21 des de fa  anys;  i  consideràvem que s’havia  de fer  una passa més cap
endavant, i  intentar solucionar temes que porten anys de treball  des de l’Agenda
Local 21. Certament encara no està aprovat, però està en els pressupostos de l’estat,
damunt  la  taula,  pensat  consignar  una  quantitat  de  15  milions  d’euros  a  les
companyies hidroelèctriques perquè solucionen les torres d’alta tensió anteriors al
2008. per tant considerem que si no tenim cap zona de protecció catalogada, no li
tocaria res a Oliva.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Agrair  a  la  Sra.  Imma  Ibiza  les  explicacions
corresponents, i molt especialment en la comissió; és veritat que quan vosté ve, per a
mi dóna gust perquè explica les coses com cal; i felicitar a l’Agenda Local 21, tant
en aquest punt com en l’anterior, i a la tècnica, per les propostes i l’esforç en la cura
i manteniment i millora del medi ambient.”

El  Ple  de  l'Ajuntament,  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  acorda  aprovar  el
dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d'acord del Ple
de l'Ajuntament.
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CINQUÉ.- DICTAMEN CI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI SOBRE EL PLA
D’ACCIÓ TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA DEL
LITORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PATIVEL). TRÀMIT DE
PACTE DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA I CONSULTES. AL·LEGACIONS
MUNICIPALS.

 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 20
de gener  de  2017,  en  relació  a  l’assumpte  de  l’epígraf;  i  també  dels  informes  que
consten en l’expedient. 

El sr. alcalde presenta l’esmena, que literalment diu:

“Esmena de substitució, a proposta de l'alcaldia,  al dictamen de la Comissió Informativa
d'Ordenació del Territori "Despatx extraordinari - Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura
Verda del Litoral de la C. Valenciana (PATIVEL). Tràmit de participació pública i consultes.
Al·legacions municipals"

La Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, en sessió celebrada el dia 20 de gener de
2017,  va adoptar entre d'altres,  el  dictamen denominat  "Despatx extraordinari  -  Pla d'Acció
Territorial  de  la  Infraestructura  Verda  del  Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana  (PATIVEL).
Tràmit de participació pública i consultes. Al·legacions municipals".

Al referit dictamen hi havia un punt seté que deia literalment:

"Finalment, respecte del Catàleg de Platges, que forma part de la documentació del PATIVEL, resultaria
necessari que pels serveis municipals competents en matèria de Medi Ambient i Platges s'emetera informe
sobre, almenys, dos aspectes bàsics:

a) La conformitat o no dels trams catalogats pel PATIVEL com a platges naturals i urbanes.
b) El  grau  d'incidència  del  PATIVEL en  els  Plans  d'Instal·lacions  Temporals  de  la  Platja  que,

anualment, aprova l'Ajuntament i el seu grau de compatibilitat amb la normativa continguda en
el PATIVEL.

Sobre  la  base  d'aquest  informe  podria  l'Ajuntament  formular  al·legacions  referides  a  aquest  concret
aspecte del Catàleg de Platges."

En data 25 de gener de 2017 la topògrafa municipal ha emés informe relatiu als efectes que la
Normativa del PATIVEL pot tindre sobre les instal·lacions temporals amb ànim de lucre en les
platges del terme municipal d'Oliva. Informe que s'incorpora a l'expedient.

I en data 25 de gener de 2017 l'enginyera tècnica d'Agricultura i Medi ambient ha emés informe
relatiu al catàleg de platges del Pativel. Informe que també s'incorpora a l'expedient.

Per este motiu, i observada també la conveniència de puntualitzar o corregir alguns aspectes de
la redacció actual del dictamen, com ara la supressió del referit punt seté, entre d'altres, així com
d'introduir algunes noves al·legacions que poden beneficiar a la nostra ciutadania, es presenta la
següent ESMENA, que, donat el seu abast, cal considerar una esmena de substitució integral del
dictamen, tot i que la major part dels punts del mateix vénen recollits en la present proposta
(però, de vegades, amb distribució i redacció distinta).
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CONTINGUT DE L'ESMENA
Vist  que s'ha sotmés  el  Pla d'Acció Territorial  de  la Infraestructura Verda del  Litoral  de la
Comunitat  Valenciana  (PATIVEL)  al  tràmit  de  participació  pública  i  consultes,  tal  com es
disposa en la Resolució de 28 d'octubre de 2016 de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori (DOCV núm. 7915 d'11 de novembre de 2016).

Vist l'informe de data 25 de febrer de 2016 elaborat per l'arquitecte municipal, el qual va ser
favorablement dictaminat per la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori celebrada en
data 7 de març de 2016, i remés a la Direcció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental
en data 8 de març de 2016. Informe que s'incorpora a l'expedient.

Vist  l'informe  conjunt  del  TAG  d'Urbanisme,  Antonio  Mansanet  Morant,  i  l'arquitecte
municipal,  Antonio S. Pérez Mengual,  de data 20 de gener de 2017 referent als aspectes de
planejament del PATIVEL. El qual va ser favorablement dictaminat per la Comissió Informativa
d'Ordenació del Territori  celebrada en data 20 de gener de 2017.  Informe que s'incorpora a
l'expedient.

Vist l'informe de data 25 de gener de 2017 de la topògrafa municipal relatiu als efectes que la
Normativa del PATIVEL pot tindre sobre les instal·lacions temporals amb ànim de lucre en les
platges del terme municipal d'Oliva. Informe que s'incorpora a l'expedient.

I vist  l'informe de data 25 de gener de 2017 de la l'enginyera  tècnica d'Agricultura i  Medi
ambient relatiu al catàleg de platges del Pativel. Informe que s'incorpora a l'expedient.

Se  sotmeten  a  la  consideració  del  Ple  les  següents  propostes  d'al·legacions  al  Pla  d'Acció
Territorial  de  la  Infraestructura  Verda  del  Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana  (PATIVEL)
elaborat per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

1) Sol·licitar l'anul·lació del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la
Comunitat Valenciana (PATIVEL).
En cas contrari, davant la transcendència i magnitud de les qüestions tractades al mateix, i tenint
en  consideració  les  conseqüències  que  se'n  deriven,  tant  de  les  modificacions  de  les
reclassificacions de sòls  urbanístics  com de  les  catalogacions  de les  platges,  sol·licitar  una
ampliació del termini d'al·legacions, no inferior a 3 mesos, per tal que tots els propietaris de sòl
afectats per les referides reclassificacions, i la població en general, disposen de major temps per
estudiar i analitzar millor el document.

Així com les al·legacions que seguidament s'exposen.

Al·legacions referents al Planejament - Reclassificacions urbanístiques de sòls
2) Sol·licitar que s'esmene el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la
Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de no reclassificar el Sector 18 Aigua Blanca com
a Sòl No Urbanitzable de Protecció del Litoral, així com de desclassificar el sòl adjacent oest i
nord-oest de la categoria de Sòl No Urbanitzable de Reforç del Litoral (s'adjunta plànol).
Tot  això en el  sentit  indicat  a l'informe de data 25 de febrer de 2016,  remés  a la Direcció
General del Medi Natural i Avaluació Ambiental en data 8 de març de 2016.
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El  vigent  Pla  General  classifica  una  superfície  d'uns  183.300  m2  com a  Sòl  Urbanitzable
Programat-Sector 18, situat al sud del Sector 5, delimitat pel mateix, la zona marítim-terrestre i
rambla del riu Gallinera, amb ús principal residencial i tipus d'ordenació d'edificació aïllada.
El règim jurídic previst pel PATIVEL per a este espai, i per al seu sòl adjacent oest i nord-oest,
fan inviable la proposta d'urbanització prevista pel PGOU de la nostra ciutat, significant una
limitació a les previsions de creixement de la zona litoral del municipi, amb els consegüents
perjudicis econòmics i turístics. A més, este nou règim jurídic proposat pel PATIVEL perjudica
les legitimes perspectives dels propietaris del sòl afectat, els quals tenen reconegut el caràcter de
Sòl Urbanitzable Programat des de l'any 1982. I han vingut tributant IBI de naturalesa urbana
(amb els pertinents coeficients correctors) fins l'entrada en vigor de la Llei 13/2015 de Reforma
de la Llei Hipotecària i de la Llei de Cadastre Immobiliari.
Aquest  Sector  és,  sense  dubte,  un  sòl  de  desenvolupament  estratègic  i  àmbit  natural  de
creixement del sòl urbà del litoral d'aquest municipi i resulta, per les seues característiques i
dimensions, el marc idoni per a la implantació i dinamització tant d'un tipus d'oferta turística i
hotelera,  com d'una tipologia  d'edificació residencial  totalment  diferent  de la implantada en
altres sectors litorals del municipi.
El seu desenvolupament pot resultar perfectament sostenible i respectuós amb els criteris de
protecció  ambiental  del  litoral,  i  compatible  amb la  consecució i  protecció de  sòl  per  a  la
funcionalitat de la Infraestructura Verda en els termes que es regulen en la Llei 5/2014 de 25 de
juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), i amb allò previst a l'Estratègia
Territorial de la Comunitat Valenciana aprovada mitjançant Decret del Consell 1/2011, de 13 de
gener.
A l'informe de data 25 de febrer de 2016 es plantejava la concentració de les zones verdes del
Sector en un gran parc públic paral·lel a la línia litoral, reforçant la protecció de l'ecosistema
dunar. Aquest parc públic actuaria com a corredor verd, atés que estaria connectat amb la rambla
del riu Gallinera i el Sòl No Urbanitzable de Protecció del Litoral i el Sòl No Urbanitzable de
Reforç  del  Litoral  presents  al  sud  de la  referida  rambla.  D'aquesta  forma  quedaria  garantit
plenament el corredor terrestre i fluvial entre el parc natural de la Marjal Pego-Oliva i la costa i
el  sistema  dunar,  d'acord  amb  el  disseny  d'infraestructures  verdes  del  litoral,  previst  a
l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.
Aquestes  cessions,  juntament  amb  l'habilitació  del  sòl  necessari  per  a  la  implantació
d'instal·lacions hoteleres econòmicament  viables que resultaren compatibles  amb els criteris
d'integració paisatgística, i juntament amb la urbanització del sòl necessari per a l'ús residencial
amb tipologia aïllada, comportaran una necessària redelimitació de l'àmbit superficial del Sector
per a la consecució d'una àrea de repartiment que garantisca el principi bàsic d'equidistribució i
possibilite una correcta urbanització i gestió del sòl.

3) Sol·licitar que s'esmene el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la
Comunitat  Valenciana  (PATIVEL)  en  el  sentit  de  no  reclassificar  el  Sòl  Urbanitzable  No
Programat de la zona de Rabdells com a Sòl No Urbanitzable de Protecció del Litoral, així com
de desclassificar el  sòl  adjacent  oest  i  nord-oest  de la categoria de Sòl  No Urbanitzable de
Reforç del Litoral (s'adjunta plànol).
Esta modificació afectaria, aproximadament, a una superfície d'uns 385.000 m2, fins al límit
amb el Pla Parcial Rabdells UE-2, a més de la superfície necessària confrontant per l'oest i nord-
est per tal de possibilitar l'equidistribució de les càrregues d'urbanització. Atés que, com s'ha
al·legat  per  al  Sector  18  Aigua  Blanca,  la  totalitat  de  sòl  dotacional  de  zona  verda  es
concentraria en la franja paral·lela amb el domini públic marítim i el marge sud de la rambla del
riu  Gallinera,  essent  d'aplicació per  a  aquesta zonificació la  major  part  dels  motius  i  raons
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exposats  anteriorment  per  al  Sector  18.  Tot  i  advertint  que  es  tracta  d'un  sòl  amb  distinta
classificació respecte a l'anterior.

4) Sol·licitar que es clarifique la cartografia del  Pla d'Acció Territorial  de la Infraestructura
Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de determinar, de forma
expressa,  que  el  Sòl  Urbà  de  la  denominada  Àrea  Riuet  dels  Gorgs  no  forma  part  de  la
zonificació de Sòl No Urbanitzable de Protecció del Litoral proposada al sud de la rambla del
Gallinera (s'adjunta plànol).
El Pla General vigent classifica com a Sòl Urbà esta xicoteta àrea que, tot i que no ha sigut
objecte de programació i urbanització, es troba consolidada per l'edificació en més d'un 70% de
les parcel·les del seu àmbit.

5) Sol·licitar que s'esmene l'article 16.1.b) del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda
del  Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana  (PATIVEL)  en  el  sentit  de  determinar,  de  forma
expressa, que les instal·lacions de Càmping (obertes a la mar), que ja es troben ubicades i en
funcionament a la franja litoral de 200 metres des de la ribera de la mar, no seran reclassificades
com a sòls no urbanitzables protegits o qualificats com a infraestructura verda o zones verdes.
En  cas  contrari,  com  ja  s'ha  indicat  anteriorment,  modificar  l'article  12.2  del  PATIVEL,
eliminant  del  seu  l'articulat  la  prohibició  d'aquestes  instal·lacions  de  Càmping  als  sòls  no
urbanitzables protegits.
Cal tindre en compte que el vigent Pla General classifica estes instal·lacions, de tanta tradició en
el  municipi  d'Oliva,  com  a  Sòl  Urbanitzable  No  Programat,  però  amb  un  notable  grau
d'ordenació detallada a través del propi planejament general (arts. 269-274 de les NNUU del
PGOU).
A més, la seua prohibició suposaria acabar amb una important i singular oferta turística, fent
desaparéixer  activitats  implantades  des  de  fa  dècades,  la  qual  cosa  podria  comportar  fortes
indemnitzacions que el PATIVEL, en no disposar d'una memòria econòmica i una adequada
dotació pressupostària, no contempla ni regula.

6) Sol·licitar que, amb caràcter general, s'esmene el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura
Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de determinar, de forma
expressa, la inaplicació de les determinacions del mateix als sòls que, segons el planejament
general,  es  classifiquen com a urbans i  als  urbanitzables  que es  consideren consolidats  per
l'edificació  i  urbanització,  tot  i  que  es  troben dins  de  l'àmbit  estricte  de  500 metres  de  la
zonificació de Protecció del Litoral, o de l'àmbit més ampliat de 1.000 metres de la zonificació
de Reforç del Litoral, i deixant expressa constància que estos sòls es programaran i gestionaran
pel propi municipi a través dels adequats instruments de planejament.

7) Sol·licitar que s'esmene l'article 16.1.g) del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda
del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de permetre que, completat el
procediment  descrit  a  la  disposició addicional  setena de la Llei  2/2013,  de 29 de maig,  de
protecció i ús sostenible del litoral, la planificació urbana del municipi d'Oliva puga recollir les
zones  descrites  a  l'Annex de l'esmentada  llei  com a  zones  residencials  amb les  limitacions
corresponents establides a l'efecte.

8) Sol·licitar que s'esmene l'article 13.2.b) del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda
del  Litoral  de la Comunitat  Valenciana (PATIVEL) en el sentit  d'augmentar  les possibilitats
constructives  i  les  condicions  d'aprofitament  de  les  instal·lacions  hoteleres  en  Sòl  No
Urbanitzable de Reforç del Litoral.
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Amb una ocupació màxima del 2% de la parcel·la i unes edificacions hoteleres d'un màxim de
dues  plantes,  es  requereixen  enormes  superfícies  de  sòl,  incompatibles  amb  el  règim  de
distribució  de  la  propietat,  bàsicament  minifundista,  i  propicien  unes  edificacions  que  no
resulten ni funcional ni econòmicament viables.
La competència per a la regulació d'aquest ús hoteler, així com la regulació de les condicions
constructives d'aquests edificis forma part de l'ordenació detallada i, en conseqüència, hauria de
ser competència municipal, en sintonia amb les condicions bàsiques que es regulen en l'apartat
3r de l'article abans esmentat.

9) Sol·licitar que, amb caràcter general, s'esmene el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura
Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de contemplar mecanismes
que  faciliten  compensacions  econòmiques  i/o  urbanístiques  a  aquells  propietaris  de  sòl  de
parcel·les ubicades en els  espais reclassificats al  PATIVEL com a "Sòl  No Urbanitzable de
Protecció del Litoral" i "Sòl No Urbanitzable de Reforç del Litoral" que tingueren legítimes
perspectives d'urbanització amb anterioritat a l'aprovació del mateix.
El motiu és que estos sòls estan destinats a convertir-se en espais d'ús públic d'accés al mar, tant
per al trànsit  humà com per a la continuïtat ecològica, funcional  i  visual,  essent  de justícia
retribuir  adequadament  als  propietaris  d'aquestos  sòls  pels  beneficis  que  aporten  a  la
col·lectivitat.

Al·legacions referents al Catàleg de Platges - Instal·lacions temporals

10) Sol·licitar  que s'esmene  la  catalogació de part  del  tram núm.  109 de la cartografia del
Catàleg  de  Platges  del  Pla  d'Acció  Territorial  de  la  Infraestructura  Verda  del  Litoral  de  la
Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de modificar la catalogació de l'àmbit de platja
denominada Terranova-Burguera que, s'estén des de la Plaça Olival fins el C/Pomer, passant a la
catalogació U2 (s'adjunta plànol).

11) Sol·licitar que s'esmene la catalogació del tram núm. 111 de la cartografia del Catàleg de
Platges  del  Pla  d'Acció  Territorial  de  la  Infraestructura  Verda  del  Litoral  de  la  Comunitat
Valenciana  (PATIVEL)  en  el  sentit  de  modificar  la  catalogació  de  l'àmbit,  passant  a  la
catalogació U2.

12) Sol·licitar que s'esmene la normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció Territorial de la
Infraestructura  Verda  del  Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana  (PATIVEL)  en  el  sentit  de
permetre, en les platges catalogades N1, N2 i U2, la pràctica d'esports d'arena (com ara xarxes
de Vòlei) i els elements associats als mateixos, amb les pertinents mesures de protecció.

13) Sol·licitar que s'esmene la normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció Territorial de la
Infraestructura Verda del  Litoral  de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit  que es
revisen les possibles mesures de protecció ambientals relacionades amb el període de nidificació
d'espècies prioritàries, i que el període de limitacions i exclusions es limite al període comprés
entre l'1 d'abril al 30 de juny, com s'ha realitzat en anys anteriors. Així mateix, que es contemple
la possibilitat d'actuacions excepcionals degudament justificades en el referit període.

14) Sol·licitar que, amb caràcter general, s'esmene la normativa del Catàleg de Platges del Pla
d'Acció  Territorial  de  la  Infraestructura  Verda  del  Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana
(PATIVEL) en el sentit de fer compatible la protecció de les platges i els seus hàbitats, amb un
servei adequat a aquestes i la possibilitat de fomentar la pràctica d'esports nàutics en aquelles
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platges que compten amb un sòl urbà consolidat darrere, tenint en compte l'especial morfologia
de la platja d'Oliva, i adaptant a la mateixa les necessàries i recomanables mesures de protecció.
Cal tindre en compte que Oliva disposa d'una longitud total de 8,9 km de platges, dels quals
7,52  km compten  amb  sòl  urbà  consolidat  adjacent  a  les  platges.  D'aquests,  1,3  km estan
catalogats com a platja urbana (Platja de Pau Pi). La resta, 6,22 km, són platges catalogades
com a naturals que limiten amb sòl urbà consolidat. I és en estes platges on es produeix major
afluència de persones, i on són necessaris els serveis de platges.

15) Sol·licitar que s'esmene l'article 6 de la normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció
Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el
sentit de no limitar la superfície tancada de les instal·lacions desmuntables en platges de menys
de 25 metres d'ample.
Sobre el llindar d'ocupació en les platges, l'ocupació actual de les instal·lacions amb ànim de
lucre és la següent:

Platja
Denominació

Catàleg
Longitud

Catalogació
Superfície

Ocupació PT
2016

Perc.

Terranova-Burguera Piles_3_Oliva_1 2.290 57.250 340 0,5%

Pau Pi Oliva_2 1.337 730

Aigua Blanca Urbana Oilva_3 553 11.613 215 1,85%

Aigua Blanca No Urbana Oliva_4 515 12.875 0%

Rabdells, Aigua Morta, 
Deveses

Oliva_5_Denia_1 5.360 160.800 1375 0,85%

Com s'observa,  no  s'arriba  en  cap cas  a  superar  els  llindars  establits  per  la  Normativa  del
Catàleg, però, donada l'amplària de les nostres platges, resulta difícil complir amb les distàncies
entre el peu de la duna, la corda de protecció i les instal·lacions.

16) Sol·licitar que s'esmene l'article 9 de la normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció
Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el
sentit de de determinar, de forma expressa, que es permetrà continuar muntant les instal·lacions
de forma paral·lela a la línia de costa, sense una separació mínima entre elles de 12 metres.
Cal  tindre  en  compte  que,  a  Oliva,  degut  a  l'escassa  amplària  de  les  platges,  i  seguint  les
indicacions de la Demarcació de Costes, s'ha vingut autoritzant des de fa anys el muntatge en
paral·lel  a  la  costa  de  les  instal·lacions  temporals.  I  davant  esta  particularitat  s'ha  permés
minorar  la  distància  preventiva  de  12  metres  entre  instal·lacions,  atés  que  mantindre  esta
distància generaria una major ocupació efectiva de les platges, efecte contrari al desitjat per la
normativa.

17) Sol·licitar que s'esmene l'article 19 de la normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció
Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el
sentit  de  permetre  les  instal·lacions  desmuntables  mínimes  associades  a  escoles  o  clubs
d'esports nàutics en trams naturals de les platges.
Cal tindre en compte que, per a la practica d'estos esports, solen recomanar-se els trams on es
produeix menor afluència de persones a la platja.
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18) Sol·licitar que s'esmene l'article 19 de la normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció
Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el
sentit  de  permetre  la  celebració  d'esdeveniments  esportius  en  les  platges  naturals,  que  no
comporten l'ocupació de l'arena, com a triatlons, travessies nadant, competicions de surf, paddle
surf, kite surf, etc...

19) Sol·licitar que s'esmene la normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció Territorial de la
Infraestructura  Verda del  Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana (PATIVEL) en el  sentit  de  no
retallar el temps d'explotació, sinó que s'estudien i adopten les mesures de protecció necessàries
per tal de minimitzar els impactes sobre el Medi ambient, mesures que a Oliva vénen adoptant-
se des de fa anys, i que han redundat en la millora de la qualitat ambiental de la platja, tal com
es reflecteix als informes de la Conselleria de Medi ambient.
Cal tindre en compte que el muntatge de les instal·lacions és recomanable realitzar-lo fora de la
temporada de bany, la qual cada vegada tendeix a allargar-se més.

20) Sol·licitar que s'esmene la normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció Territorial de la
Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit que les
actuacions previstes de conservació del litoral s'acompanyen de la corresponent assignació de
recursos econòmics per a la seua execució, i de campanyes informatives als usuaris de platges.

21) Remetre  certificació  del  present  acord  a  la  Direcció  General  d'Ordenació  del  Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.”

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

 Sr. alcalde: “El dictamen que arriba, com saben vostés, ve de Comissió Informativa
que va tindre  lloc el  dia  20 de gener,  sobre el  PATIVEL, que és  el  pla  d’acció
territorial  de la  infraestructura  verda del  litoral  de la  Comunitat  Valenciana,  que
promou la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que
en aquest moment, fins el 31 de gener es troba en la fase de consultes i participació
pública.  Principalment  el  Pativel  afecta  tres  aspectes,  un  és  la  mateixa
infraestructura verda, com diu el seu nom, l’altre és al planejament i la classificació
del sòl, i l’altre és a les platges. El dictamen que hui va en l’ordre del dia, que no
l’esmena, com saben vostés, es remetia en un punt a un segon informe sobre les
afeccions;  d’alguna  forma  estava  incomplet  perquè  remetia  a  un  segon  informe
sobre  les  afeccions  a  les  platges  i  d’ahí  que  es  derivara  les  al·legacions  que  la
corporació  considerara  convenients.  Finalment  ahir,  dia  25  de  gener,  van  estar
evacuats els informes, no un sinó dos, de les dues funcionàries que solen informar
sobre el tema de platges, per una banda l’informe de l’enginyera tècnica agrícola i
de  medi  ambient,  i  l’altre  el  de  la  topògrafa  municipal,  aprofitant  que
necessàriament  s’havien  d’incorporar  les  al·legacions  que  feien  referència  a  les
platges  al  dictamen,  i  després  d’un  estudi  amb  major  profunditat,  s’ha  cregut
convenient detallar algunes de les al·legacions que estan previstes en el dictamen
que ve a votació, i fins i tot afegir-ne alguna. Ho hem parlat hui al matí, al llarg de
les reunions. Les explique sintèticament, perquè si les llegira crec que tardaria més
de mitja hora. La primera, probablement la més important, és sol·licitar l'anul·lació
del Pativel, perquè hi ha qüestions que no estan ben detallades, totes les incògnites,
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que en són moltes, i les conseqüències que se’n deriven; i ara després, en parlar de
les al·legacions que presentem crec que queda ben explicat quines són les incògnites
i les afeccions. Per tant, la primera és demanar l'anul·lació del Pativel. En cas que no
s’accepte aqueixa, se sol·licita en primer lloc una ampliació del termini d’exposició
pública, perquè puguen presentar-se al·legacions,  de tres mesos; ací he de fer un
incís, i dir-los que al llarg del matí he pogut parlar amb la conselleria i ja se m’ha dit
que obriran un segon termini de participació pública i d’al·legacions, una vegada
hagen  rebut  totes  les  al·legacions  d’aquesta  fase,  n’obriran  una  segona
d’al·legacions, com a mínim; si no s’anul·la, perquè ajuntaments com nosaltres o
particulars,  o  altres  partits,  ho  hagen  demanat.  En  qualsevol  cas,  la  primera  és
anul·lació  i  si  no  s’anul·la,  que  no  s’amplie  el  termini  a  tres  mesos  per  poder
presentar  al·legacions.  Després  n’hi  ha una série  de vint  al·legacions,  que estan
classificades,  una  part,  les  de  planejament,  jo  les  explicaré  sintèticament  i
posteriorment el regidor de Planejament les podrà explicar amb major profunditat.
Després hi ha una altra part d’al·legacions referida al catàleg de platges. La núm.
dos, que és dins del primer bloc de planejament i reclassificacions, el que sol·licita
és no reclassificar el Sector 18 com a sòl no urbanitzable de protecció del litoral,
perquè  entra  en  contradicció  amb  el  nostre  Pla  General,  perquè  impedeix  les
legítimes aspiracions dels seus propietaris i per ser un sòl estratègic per a la futura
oferta turística, tot això incloent les condicions de sostenibilitat que ja van indicar
els tècnics municipals en l’informe que es va passar per comissió informativa i es va
remetre a la conselleria, de 25 de febrer de 2016. La tercera és no reclassificar el Sòl
Urbanitzable  No  Programat  de  la  zona  de  Rabdells,  a  l’altra  banda  de  la
desembocadura  del  Gallinera.  La  quarta  sol·licitar  una  millor  clarificació  de  per
determinar millor que la zona de Sòl Urbà de la denominada Àrea Riuet dels Gorgs
queda exclosa del Sòl No Urbanitzable de Protecció del Litoral. Els tècnics tenien
dubtes,  perquè  en  la  cartografia  no  apareixia  massa  bé;  finalment  s’ha  pogut
determinar  que  sí,  que  el  nucli  queda  exclós,  però  demanen  major  detall  de  la
cartografia  i  que  expressament  es  diga  i  quede més  clarificat.  La  núm.  cinc,  fa
referència a l'article 16.1.b) en el sentit de determinar de forma expressa, que les
instal·lacions  de  Càmping  que  estan  en  funccionament  hui  en  dia,  no  es
reclassifiquen com a sòls no urbanitzables de protecció del litoral; i en qualsevol
cas, si no prospera, passar la modificació de l'article 12.2, en el sentit d’eliminar la
prohibició  d'aquestes  instal·lacions  en  el  sòl  no  urbanitzable  protegit.  La  sisena
esmena fa referència a eliminar les determinacions i limitacions del Pativel, en sòls
urbans i urbanitzables que es consideren consolidats, tant en la franja de protecció
del litoral,  de 500 metres,  com en l'àmbit  ampliat  de 1.000 metres de reforç del
litoral. La setena esmena demana o sol·licita permetre que una vegada acomplert el
procediment descrit en la Llei de Costes de 2013 sobre els nuclis de domini públic,
en aquest cas, Oliva està afectada perquè li afecta el nucli de la Mitja Galta, que
aqueix sòl  que queda exclòs  del  domini  públic,  que evidentment  és urbà,  no es
catalogue com a sòl no urbanitzable protegit, sinó que puga catalogar-se com a sòl
d’ús residencial; aquesta és una al·legació que va presentar l’Associació d’Afectats
de les  Platges  d’Oliva,  que també va fer  seua el  Partit  Popular  i  s’incorpora  en
aquesta  esmena  de  substitució.  La  vuitena  és  augmentar  les  possibilitats
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constructives i les condicions d'aprofitament de les instal·lacions hoteleres permeses
en sòl no urbanitzable de reforç del litoral; en concret això està en l’article 13.2.b).
La novena, i última del bloc primer, que parlava de classificació i planejament, que
en cas que tot açò, no s’accepte, és a dir l’anul·lació, la no reclassificació, etc. que
és el  que nosaltres  volem,  sol·licitar  la  inclusió de mecanismes  de compensació
econòmica i urbanística als propietaris de sòl de parcel·les ubicades en aqueix sòl no
urbanitzable de protecció del litoral, o bé de reforç del litoral. Pel que fa a l’altre
apartat, del catàleg de platges i instal·lacions temporals, l’al·legació desena sol·licita
modificar la catalogació de la platja de Terranova-Burguera, segons el plànol que
tenen els regidors, i passar a categoria U2. L’onzena al·legació sol·licita modificar
el tram, també està en els plànols, núm. 111, i passar també a U2. La número dotze,
permetre que les platges N1, N2 i U2, que també tenen vostés en els plànols, estiga
permesa  la  pràctica  d'esports  d'arena  i  els  elements  associats  als  mateixos.  Les
al·legacions  són més extenses; he dit  que faria una síntesi  per entendre’ns,  i  les
tenen vostés davant. La tretzena, sol·licita la modificació del període limitació per a
la  nidificació  d'espècies  protegides,  i  que  es  permeta  la  possibilitat  d'actuacions
excepcionals degudament justificades. La num. catorze sol·licita la modificació del
catàleg  de  platges  per  fer  compatible  la  protecció  amb  un  servei  adequat  i  la
possibilitat de fomentar esports nàutics, en las platja, que tinguen sòl urbà consolidat
darrere,  ja  que  hem  de  recordar  que  l’única  platja,  segons  el  Pativel,  que  es
considera urbana és la de Pau Pi, que és 1,3 km d’extensió, i després hi ha 6,22 km,
catalogades  com  a  naturals,  però  darrere  hi  ha  sòl  urbà  consolidat.  Aquesta
al·legació estaria referida sobretot als 6,22 km. La núm. 15 fa referència a l’article 6
en el sentit de no limitar la superfície tancada de les instal·lacions desmuntables en
platges de menys de 25 metres d'amplària. Com saben vostés, tenim molta platja
longitudinal,  però  en  molts  trams  tenim  poca  amplitud  de  platja  i  és  una
característica pròpia i necessitem que també es tinga en compte la singularitat de les
platges d’Oliva. La núm. Setze és permetre continuar muntant les instal·lacions de
forma paral·lela a la línia de costa; s’ha explicat aquest matí,  precisament per la
poca amplitud de molts  trams de la nostra platja, no podem complir  amb el que
requereix  normalment  Costes,  i  amb  el  que  requereix  la  llei,  que  és  que  les
instal·lacions  complementàries,  diguem-ne que els xiringuitos vagen davant;  i  en
aquest moment van als costat, en paral·lel a la línia de costa; això no ho recull el
Pativel, i demanem que es reculla també. La núm. disset fa referència a l'article 19
del  Pativel,  respecte  al  catàleg  de  platges,  i  el  que  demanem  és  permetre
instal·lacions desmuntables mínimes associades a escoles o clubs d'esports nàutics
en platges naturals. L’esmena núm. divuit també fa referència a l'article 19, en el
sentit de permetre la celebració d'esdeveniments esportius en platges naturals, com
ara triatlons, travessies nadant, competicions de surf, etc. L’al·legació núm. dinou fa
referència  a  no  retallar  el  temps  d'explotació  de  les  instal·lacions,  sinó  que
s'establesquen mesures de protecció extra per tal de minimitzar els efectes sobre el
medi ambient, com és habitual en aquest moment a Oliva; Oliva cada any sol·licita
això, la conselleria i Costes imposen una série de mesures extra, i nosaltres el que
fem és complir-les, per protegir el medi ambient, però en qualsevol cas no retalla el
temps d’explotació. La penúltima és la núm. vint, que sol·licitem que les actuacions
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de conservació previstes en el litoral s’acompanyen de la corresponent assignació
econòmica per a la seua execució; perquè és molt bonic dir que Oliva té unes platges
molt boniques, i que té una dina que l’hem de vorejar, és molt bonic, però això que
és  per  a  ús  i  gaudi  dels  veïns  d’Oliva,  dels  turistes  i  dels  altres  veïns,  el  que
reclamem, òbviament, és que ja que ens imposen tot això que també ens compensen
econòmicament.  I  la  vint-i-una,  com  ja  saben,  és  remetre  les  al·legacions  a  la
conselleria.”

 Sr. Peiró Sanchis: “El Pla d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral de
la  Comunitat  Valenciana,  des  del  Departament  d’Urbanisme,  des  de  l’equip  de
govern, des de la corporació municipal, considerem que en una gran majoria és un
desgavell, de com es tracta de gestionar des de València la nostra costa i el nostre
litoral.  Aqueixa és  la  primera  premissa;  entenc que tota  la  corporació municipal
sabem que el Pativel és un pla que ha eixit  de la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori,  i  que planteja una protecció del litoral,  que
estem estem d’acord que hi haja una protecció del litoral, però no estem d’acord a
costa de què. En febrer de 2016 ix un primer esborrany, una primera proposta, i
se’ns diu als ajuntaments que plantejàrem suggeriments i a vore què ens semblava el
tema del pla territorial d’acció de la infraestructura verda del litoral de la Comunitat
Valenciana; en aquell moment passa per Comissió d’Ordenació del Territori, i tota la
corporació,  crec  recordar,  tots  els  grups  municipals,  o  la  immensa  majoria,
plantegem una série de singularitats que té el nostre municipi i que el Pativel hauria
de reflectir. En aquell moment es parla del Sector 18, de Rabdells, dels càmpings, de
nuclis aïllats urbans consolidats, i es trasllada a la direcció general, per tal que tinga
en compte quina és la situació de la nostra ciutat o del nostre terme municipal. Com
he dit, el regidor de Planejament que els parla pensa que el Pativel és una autèntica
barbaritat  en  el  moment  que  al  conselleria  busca  protegir  el  litoral,  cosa  que
nosaltres considerem raonable i coherent, però ells des de València tracen una línia
del que consideren que és la protecció del litoral i què no és la protecció del litoral.
Hi ha ciutat que algunes urbanitzacions han fet aberracions i el Pativel les permet; i
al nostre poble hem fet una gestió, crec que almenys en el que és el litoral, raonable,
de protecció del medi ambient; ho demostra com tenim el nostre territori a nivell de
la mar, edificacions baixes, les platges tots sabem com estan, les banderes blaves, les
zones LIC, les dunes; tot això que nosaltres hem estat cuidant durant molt anys, ara
com a premi la conselleria decideix que efectivament ho hem fet molt bé però com
que hi ha poques zones verges i amb les condicions nostres, que Oliva assumesca la
reclassificació del seu terreny. Estem parlant que el Sector 18, que nosaltres tenim
en el Pla General com a sòl urbanitzable programat, per a ells passa directament, per
voluntat d’ells, que siga sòl no urbanitzable de protecció del litoral. 500 metres. I
500 metres més cap endins del sector 18, parlen de sòl de protecció de reforç del
litoral; 500 metres més. 1000 metres sòl no urbanitzable. I boten a l’altra part de
Rabdells,  del  Gallinera,  i  parlen que ni tan sols se n’han adonat  que hi  ha illes
urbanes en el nostre Pla General, com són els Gorgs, l’aglomeració de vivendes que
hi ha allí, des de fa molt de temps, ells automàticament fan la ralla i diuen que fins a
Rabdells, fins a l’Eurocàmping sòl no urbanitzable; en aquest cas nosaltres el teníem
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com no programat i ells automàticament el qualifiquen com a sòl no urbanitzable de
protecció; i diuen, no només això, aqueixos 500 metres i cap al camí vell de Dénia
500 metres més, sòl no urbanitzable de reforç del litoral.  L’argumentació seua és
que volen finestres verges cap a l’interior, coa a les zones, en el nostre cas supose
que serà la zona humida, la zona del Gallinera, però sense cap respecte a la propietat
dels veïns, i els propietaris dels terrenys que han tingut uns terrenys ahí durant molts
anys,  pagant  l’IBI com a sòl  urbanitzable  programat,  i  que en una pinzellada  la
conselleria considera que això ha de ser`sòl no urbanitzable.  Nosaltres vist això,
l’Ajuntament d’Oliva, en el Sector 18, Rabdells, els càmpings, al regularització dels
càmpings,  que  si  no  accepten  les  nostres  al·legacions  implicarà  que  poc  a  poc
hauran de desmuntar, aqueixa és la seua barbaritat, diuen que com és protecció del
litoral,  els càmpings en el moment que no estiguen regularitzats  hauran de botar
d’ahí,  i  una  série  de  zones  que  consideren  que  ni  tan  sols  existeixen,  que  són
vivendes  consolidades  de  fa  molt  de  temps.  Per  tant,  nosaltres,  en  la  Comissió
d’Ordenació del Territori de 20 de gener, una vegada tenim els informes tècnics de
l’arquitecte municipal i del TAG d’Urbanisme, corroborem altra vegada la mateixa
postura que teníem inicialment en febrer, tot dient que això no pot ser, que per a
nosaltres el Pativel és una aberració; i per a nosaltres que hem conservat el medi
ambient,  la conselleria  ens premia limitant  el  dret  de propietat  de tots  els  veïns,
vulguen  o  no  vulguen  és  així;  i  per  tant  la  corpoació  municipal  dictamina
favorablement una série d’al·legacions, en aqueix sentit semblants a les de febrer.
Queda per perfilar el tema de platges. El Pativel també afecta a platges, a l’ús de les
platges,  al  que  nosaltres  diguem  quiosc,  xiringuitos,  instal·lacions,  rentapeus,
passarel·les, tota la série de serveis que l’Ajuntament d’Oliva dóna als turistes, i que
el Pativel decideix que classifica les nostres platges, que estan de meravella i que
són de les millors d’Espanya,  i diran, naturals;  llevat del Pau Pi, totes les altres,
naturals,  unes  amb  especial  protecció  i  les  altres  protecció  natural;  vol  dir  que
aqueixes platges deixarem de poder fer el que fins ara hem fet. Primer cuidar les
platges, cuidar les dunes i disfrutar de la nostra platja. Ens limiten les instal·lacions,
ens limiten la neteja, es limita una série de condicionants, en dates determinades, en
les quals nosaltres, els veïns d’Oliva, no podrem ni netejar la platja, netejarem com
ells diguen i quan ells diguen; ho dic perquè aquestos dies ha hagut un temporal i la
brigada municipal d’Obres i serveis, de la qual sóc el regidor, ha estat netejant fins
on ha pogut; amb els diners que tenim tot el que hem pogut; tot el que queda per
netejar  és  de Costes.  Ací  no ha aparegut  ningú a llevar  una canya,  i  ells  volen
protegir la nostra platja i el nostre medi ambient. Per tant jo crec que és bo, i sense
haver de repetir tot el tema, com bé ha fet l’alcalde, de dir totes les al·legaciosn que
s’han presentat, es fa l’esmena perquè volíem incloure, i així ho hem comentat als
grups municipals, la part de platges, que no hem tingut l’informe, com bé ha dit
l’alcalde, fins ahir. Per tant, una vegada tenim l’informe de l’enginyera agrícola i de
la topògrafa, hem pogut incloure aqueixes al·legacions amb l’esmena aquesta per tal
de  votar-la.  Es  va  comentar  en  la  Comissió  d’Urbanisme  que  deixàvem  les
al·legacions  que  es  van  plantejar  allí,  a  expenses  que  si  en  algun  moment  a
posteriori apareixia l’informe que requerien de medi ambient i platges, l’Alcaldia
tinguera  la  potestat  de  poder  incloure-les  i  poder  remetre-les  directament  a  la
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conselleria. Per tant aqueixes són les esmenes a la totalitat que arriben ací. En cap
cas les esmenes contradiuen el que es va plantejar i dir en la Comissió d’Urbanisme;
simplement es reforça en la part de planejament. No volem que es reclassifique i que
passe a sòl no urbanitzable a tarongers, canyars, esbarzers, el sector 18 i Rabdells;
no volem. L’ajuntament no vol i per això es fan aquestes esmenes i es demana que
desaparega o que s’anul·le el Pativel,  dit això, per acabar, agrair a tots els grups
municipals,  que crec que en aquest  cas  anem en la  mateixa  línia  de protegir  el
territori; podem ordenar el territori sense fer cap desgavell; es pot. La conselleria
només ens ha de deixar que nosaltres gestionem el territori del litoral, com fins ara
hem fet, de la millor forma possible.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Estem davant d’una esmena de substitució de la proposta
que va eixir de la Comissió d’Ordenació del Territori, però hui la majoria dels grups
hem  estat  treballant  de  valent  per  poder  millorar-la  notablement;  la  proposta
d’esmena de substitució que ve hui per presentar al·legacions davant la conselleria,
pensem que és molt més completa, i a més que hi ha uns informes que no estaven,
més completa que la d’origen, la que es va proposar en la Comissió d’Ordenació del
Territori.  Estam davant  d’una ocasió que no podem deixar  passar.  Estam davant
d’una altra presa de pèl, o com vulguem dir, a la ciutadania d’Oliva. Estem parlant,
possiblement d’una acció que si es porta com es proposa des de la conselleria, en
aquest pla d’infraestructures verdes del litoral valencià, crec que és una aberració
tan gran, com al línia marítima terrestre, pel que respecta al municipi d’Oliva. Tots
sabem les conseqüències de l’aplicació de la línia marítima terrestre quina ha sigut,
encara que en alguna zona s’ha millorat o fins i tot anul·lat la proposta que es va fer
al  principi;  però  parlem d’una  proposta  capriciosa,  expropiatòria  i  que  atempta
contra el patrimoni de les persones, o dels propietaris afectats, en aquest cas, també.
El Pativel és una proposta per protegir part de la costa, però mai millor dit, a costa
dels mateixos propietaris afectats. A costa del patrimoni dels propietaris. Oliva, s’ha
dit ja, ha sigut un poble molt respectuós amb els aspectes mediambientals; no cal ni
parlar de la qualificació del cordó dunar que tenim i en les condicions en què s’ha
construït i el tipus d’edificació, de tipus aïllada, de baix impacte que existeix en la
majoria  de  les  nostres  platges.  Tot  això  ara  pot  premiar-se,  si  nosaltres  no  ens
apressem, mai millor dit, en el fet que se’ns prive la possibilitat de poder disfrutar, i
desenvolupar  socioeconòmicament  una  de  les  zones  més  importants  del  nostre
municipi. Jo pense que no podem deixar passar aquesta oportunitat; a més d’alçar la
veu i oposar-nos frontalment a aqueix Pativel,  com ve en el primer punt,  que el
primer que hem de demanar és que s’anul·le totalment aquest Pativel, i en cas que
no siga així, presentar aquestes dinou al·legacions perquè d’una forma o altra se
minimitze  o  anul·le  l’impacte,  i  sobretot  a  una  molt  mala,  que  els  mateixos
propietaris afectats es compensen econòmicament; perquè no val allò de protegir a
costa d’uns i altres. Amb la butxaca dels altres és molt bonic decidir, però amb la
pròpia d’un no; qui ha de decidir és l’afectat, qui té la propietat en qüestió, però no
val a protegir a costa de la butxaca dels altres; i no cap dubte que això no ho podem
consentir. Ja s’ha dit, és un pla que limita moltíssim qualsevol activitat a vora mar,
no només la urbanística,  que es retrotrau,  no només als  500 primers metres  que
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qualifica com a sòl ni urbanitzable de protecció del litoral, sinó també els de reforç,
que són 500 metres darrere, i  arribem pràcticament  a un quilòmetre sense poder
portar  a  cap  qualsevol  activitat  i  desenvolupament  urbanístic,  diguem-ne  més  o
menys racional, encara que siga sostenible, amb normalitat; i per tant estem parlant
d’una barbaritat que es portaria a cap ací, al nostre municipi. Si tenen en compte no
es clarifica massa, com intentem nosaltres que es clarifique del tot, per exemple la
zona urbana de riuet dels Gorgs; encara que ho diu, no ho acaba de dir, i pretenem
que ho esclaresquen;  la  part  de  Rabdells  també  estaria  afectada  notablement;  el
Sector 18, amb tota la projecció i expectatives que podria crear de cara al futur, es
voria minvada totalment; i per tant tot aqueix patrimoni immens que es podria tindre
per al desenvolupament econòmic i turístic de la nostra ciutat,  es quedaria tot en
l’aire. Estem en una oportunitat; queda molt per lluitar, crec que no podem encantar-
nos ni un minut en aquest tema, i hem d’anar tots de la mà. No podem consentir que
una  vegada  més  Oliva  isca  perjudicada  notablement.  Tot  aquell  que  vulga
proteccions que les pague, i que les pague com Déu mana. El que no val, com he dit,
és que vinguen de fora a intentar gestioanr el nostre patrimoni. Totes les activitats a
vora mar, incloent càmpings,  i totes les que es porten a vora mar, i les d’oci, es
vorien  totalment  limitades.  Per  tant,  l’economia  nostra  també  es  voria  limitada
d’igual  forma.  I  hem  de  lluitar  perquè  una  vegada  més  Oliva  no  siga  la  gran
perjudicada. Ja hem estat massa perjudicats moltes vegades; començant per la línia
marítima terrestre. Ara volen crear balcons a la mar, finestres a la mar, però a costa
nostra; perquè nosaltres, com he dit, hem respectat, no hem urbanitzat, no hem creat
grans infraestructures  urbanístiques.  Altres  ciutats  i  altres  municipis  que estan al
costat nostre sí que han urbanitzat pràcticament tot el seu municipi i no els afecta
això, aquest pla d’acció territorial;  a nosaltres sí que ens afecta,  nosaltres sí que
tenim per urbanitzar, sí que tenim per desenvolupar i per tant no podem consentir
que una vegada més ens atropellen els interessos dels olivers. I per tant, estic segur
que així serà, defensarem a capa i espasa les esmenes que ací presentem. I com he
dit,  no  podem  deixar  escapar  l’oportunitat  d’alçar  la  veu  en  contra  d’aquesta
barbaritat que es proposa, en aquest cas des de la conselleria.”

 Sr. Salort Rubio: “Not in my backyard, una expressió anglesa que significa no al
meu pati del darrere. Per què dic això? Perquè moltes vegades el que fem és voler
certes coses, però no Pensar; voler-les però no voler-les en les nostres proximitats; i
això  passa  sobretot  si  parlem  del  medi  ambient.  Nosaltres,  el  nostre  grup,  no
recolzarà aquesta esmena, sobretot per la part del planejament; perquè creiem que en
el  tema  de  la  natura  tot  no  val;  no  tot  el  terreny ha  d’anar  necessàriament  ple
d’urbanitzacions. Creiem que existeix una forma de turisme combinada amb el medi
ambient, sota el paraigua de la sostenibilitat i que no per això aquest pla va en contra
del turisme i del desenvolupament que puga tindre Oliva en aquest aspecte. Si tant
parlem del medi ambient i del procés de cuidar-lo hem de tindre en compte aquestes
mesures que del que tracte és de mitigar aquesta petjada ambiental de què parlava
abans. No podem anar en contra de la natura, i això ho hem vist molt bé fa un mes
en totes aquestes riuades, que hem tingut la sort, com han comentat abans, de no
haver fet massa empastrades en tema de planejament, que n’hi ha; però si haguérem

33



AJUNTAMENT D’OLIVA

fet totes les que han fet a altres llocs, us puc assegurar que seria molt més greu. Puc
remetre’m perfectament al PAMRI, que és una pla que dictamina i deixa molt clar
que Oliva és una zona susceptible d’inundacions; per tant, el que no podem fer és,
sobretot en matèria mediambiental, que en cada poble té la seua característica fer
alguna cosa conjunta i pensar en el altres llocs; hem de pensar sobretot en el nostre
medi  ambient,  i  aquest  pla  el  que  busca  és  protegir-nos,  però  protegir-nos  de
nosaltres mateix, perquè hem estat castigant les zones tant urbanes com les de costa,
i per tant nosaltres creiem que sí que es pot fomentar un turisme que siga compatible
amb aquest pla. Això sí, la crítica que li podem fer al pla, i això ho tindrem, sempre,
és que ja que s’imposen unes lleis, que vagen aparellades d’una major cura, i que
ta,bé,  ja  qeu  ens  posen  les  lleis,  que  ens  posen  els  recursos  per  tindre  cura
efectivament de les zones que ens proposen.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Per parts.  La primera,  Sr.  Peiró,  es nota que no ha
treballat molt aquesta proposta i que hui no ha estat en les reunions, a la fi l’esmena
que donàvem potestat al Sr. alcalde, no està. Es nota que ha treballat molt poc aquest
pla. Després intentaré entrar en el fons del treball que s’ha realitzat; i disculpe que
agarre una frase que va produir el Sr. Peiró, crec que en el govern respon, que va dir
que la situació del govern era una situació de normalitat i ho va repetir distintes
vegades; ara ho entenc també. Allò normal és allò habitual, no és millor, ni pitjor, és
allò habitual. La normalitat és caòtica. I el que ha fet el govern amb aquesta esmena
i aquestes propostes és caòtic; i anem per parts. Des de febrer, com bé ha dut el Sr.
Peiró, ha estàvem informats del tema del Pativel, encara que fins a novembre no ha
estat publicat; ha érem conscients i ja havíem plantejat una série de qüestions; això
al febrer. Però a l’abril el Sr. Peiró ix a la premsa, a dir que al Sector 18 anem a fer
una  zona hotelera;  quan tenim el  Pativel  en marxa,  i  ni  tan  sols  podíem dir-ho
públicament. Ja estàvem creant al ciutadà una esperança, que potser no era real, però
nosaltres  la  vam llançar;  continuem endavant,  el  16  de  novembre  apareix  ja  el
Pativel; i nosaltres fins ara no hem acabat de finalitzar el document, que ni tan sols
el presenta el regidor de Planificació Urbanística, ni col·labora, o no està al costat en
explicar-ho la regidora de Platges; ho fa el regidor d’Hisenda, que crec que ja no
porta res d’Urbanisme. Jo crec que cadascú té la seua delegació. Ens reunim hui, el
regidor de Planificació Urbanística no ve, a les nou, jo estava. Ni a la una.”

 Sr. alcalde: “Per favor, qui no tinga el torn que s’abstinga d’intervindre.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Ni a la una tampoc està. I deu minuts abans del plenari
ve a fer-nos una proposta d’eliminació d’un punt. És el caos polític. Perquè a la fi és
la representació del que ocorre en aquest ajuntament; tard i malament. Gràcies, i
això sí que hi he de dir, el Sr. Canet ha treballat de calent, encara que siga a última
hora, per poder traure-ho endavant, i el Sr. alcalde. També crec que fa un registre
d’entarda demanant-li al sr. Alcalde que porte al director general per a divendres a la
reunió; no té el teléfon de l’alcalde? Jo després li’l passe.”

 Sr. alcalde: “Sr. Llopis, faça el favor de comportar-se.”
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 Sr.  Mengual  Manzanares: “Aqueix  és  el  caos  polític  que  apareix  en  aquest
ajuntament. Anem a fer una reunió divendres, amb els ciutadans, i si, i espere que
així siga, perquè així ho ha dit el sr. González, s’afig més temps per poder presentar
esmenes i al·legacions, si no haguera sigut així, la gent quan ho presenta si acabava
dimarts; i vostés van a fer la reunió divendres. Tenien temps jo crec que més que
suficient per poder fer-ho. Però anem més enllà del caos polític, no es podria haver
fet una al·legació marc per a tots els ciutadans afectats? Ho ha hagut de fer el Partit
Popular. I després de fer-ho el Partit Popular vostés prenen la iniciativa; són part del
govern.  Continuem amb  el  caos  polític  d’aquestes  esmenes.  Continuem amb  el
desgavell, i acabe d’escoltar-ho actualment, i és una de les coses que poc duraré en
la  política,  perquè  no  m’agrada  aquesta  demagògia,  no  m’agraden  aquestes
mentides;  jo  m’equivoque  moltíssimes  vegades,  i  tinc  milers  de  defectes,  però
aquest no; el Pativel no és una barbaritat, no és un desgavell. Ni és una barbaritat, ni
és un desgavell. A la fi jo crec que hi ha una barbaritat urbanística, que s’ha realitzat
durant els últims vint anys, propiciada i mantinguda pel govern del Partit Popular i
que ara s’intenta salvaguardar d’alguna forma. S’intenta salvaguardar. Oliva no ix
ben parada,  i  per això es treballa  una série d’al·legacions,  perquè nosaltres  hem
proposat que es lleve el Pativel, com el Sr. Peiró no estava en la reunió no ho ha
pogut proposar, ho hem proposat nosaltres, i el Sr. Salazar. Vaig més enllà amb el
caos del Pativel. Quan ens vam reunir en març, i això sí que va ser el Sr. Salazar, va
afegir  Rabdells;  recorda?  Tampoc  estava.  Ho  hem hagut  de  tornar  a  parlar  per
tornar-ho a  posar,  perquè  en  la  Comissió  d’Urbanisme no estava.  Un altre  caos
urbanístic en aqeust tema. I ara ja entre en el fons del Pativel. Jo estic amb vosté, Sr.
Salort. Estic convençut d’un turisme sostenible, i d’un urbanisme sostenible; el que
no s’ha fet en aquesta comunitat; però no per això recolze el Pativel. Jo crec aue el
Pativel està nugant-nos de peus i mans per a una futura planificació urbanística. Però
que si es produira, que dubte molt, per les dificultats de les lleis europees, i crec que
això hi hem parlat, si es puguera produir aquesta planificació urbanística, jo seria el
primer,  estant  a l’oposició,  estant  al  govern,  o  estant  a  ma casa,  que exigiria  al
govern que hi haguera que em respectara el medi ambient; però no per això estic
d’acord amb el Pativel, perquè ens nuga de braços i peus. Però he escoltat això, i he
escoltat  sobre  el  Pativel,  aberrant,  barbaritat,  desgavell,  i  una  cosa,  i  si  un  vol
protegir,  Sr.  Salazar,  ha  de  gastar-se  els  diners.  No;  un  ha  de  protegir  el  medi
ambient, i vosté ha sigut regidor de Medi Ambient. El medi ambient s’ha de protegir
i molt, perquè és el gran defecte de la nostra societat, que ens l’estem carregant any
a any de forma imperiosa, i hem de protegir-lo siga com siga i coste el que coste.
Sense medi ambient segur que no hi ha vida. Però el Pativel, i nosaltres estem en
contra i anem a acceptar aquesta proposta, que hui crec que hem estat tot el dia
treballant i hem intentat  arribar a una entesa, i així crec que ho hem aconseguit,
almenys els grups representats, perquè crec que el que ha de fer conselleria, o el
ministeri, en aquest cas conselleria, és treballar urbanísticament com hauria d’haver
fet fa vint anys, encara que segurament és massa tard –encara queda alguna cosa,
però  és  massa  tard–  estar  molt  al  damunt  dels  plans  urbanístics  i  dels  plans
urbanitzadors dels distints  ajuntaments,  de les distintes administracions.  És a dir,
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que si nosaltres al Sector 18 poguérem fer alguna cosa, que si a Rabdells poguérem
fer alguna cosa, que Conselleria de Medi Ambient estiguera al damunt perquè es
compliren els requisits de sostenibilitat urbanística; i amb això sí que estic d’0acord,
i per això crec que el Pativel no ha de servir, o no hem d’utilitzar. Ja acabe; i hi hem
parlat; però sobretot no donem falses esperances; no siguem demagogs; perquè a la
fi enganyem els ciutadans, i els ciutadans potser es creen alguna cosa que potser
després no és veritat. Tinguem cura en aquest tema, perquè no podem anar a fer un
desenvolupament  urbanístic  de barbaritats,  no podrem fer  hotels,  ni  gratacels,  ni
zones comercials al sector 18 com vosté va anunciar. Per això, anem amb cura, no
enganyem els ciutadans, perquè després, estiguen vostés o estiguen uns altres en el
govern, en algun moment alguna cosa haurem de fer. Per tant menys demagògia i
més treball.”

 Sr. Canet Llidó: “He de començar agraint la felicitació del Sr. Mengual, tot i que
sospite  que hi  ha una intenció  de minar  un poc la  cohesió del  govern,  però ho
agraesc sincerament. Parlant del tema que ens ocupa, que és un tema molt important
per a la nostra ciutat i per a la nostra ciutadania, començar dient que el nostre grup
votarem a favor les esmenes que es plantegen; òbviament hem estat treballant-les
aquest  matí,  les  proposa  l’Alcaldia,  és  a  dir,  les  votarem  a  favor,  tot  i  que
reconeixem que com a grup municipal i com a partit, ens trobem davant d’una certa
dicotomia, que està entre el fet que entenem que el litoral de la costa valenciana s’ha
de  protegir,  jo  crec  que  en  això  som  bastants  els  qui  coincidim  amb  aqueixa
necessitat,  que  ha  hagut  uns  anys  en  els  quals  s’ha  consumit  molt  de  territori,
concretament de la cosa, i que això requereix d’un punt d’inflexió i d’un canvi en
aqueixes inèrcies de consum del territori; entre altres coses perquè aqueix consum
no és sostenible des del punt de vista econòmic, ni des del punt de vista ambiental;
però per un altre costat, la dicotomia té una segona part, i és que aqueixa protecció, i
són diversos els companys que ja ho han apuntat en les seues intervencions, no pot
ser a costa del patrimoni personal de determinades persones, de la propietat privada
en definitiva. I s’ha fet al·lusió ací al que a Oliva coneixem bastant bé, que és la
qüestió de la línia marítima terrestre, que de forma un poc capriciosa, al llarg dels
anys i al llarg de les diferents modificacions de la llei,  i al llarg de les diferents
modificacions  dels  reglaments  i  de  la  seua  cartografia,  modifica  les  propietats
privades i les zones d’afecció posteriors, siga de 20 o de 1200 metres, que hi ha a
partir de la ribera del mar cap a l’interior; en el nostre cas cap a l’oest. Però també
ho hem vist  en qüestions com el patrimoni,  jo parle com a persona que té certa
sensibilitat  cap  al  patrimoni  i  com  a  regidor  d’aqueixa  àrea  que  el  fet  que  la
protecció del patrimoni vaja a costa d’aquells que tenen aqueix patrimoni no sempre
va en benefici del patrimoni que tots volem; perquè si el benefici que la col·lectivitat
volem per a tots, per al medi ambient i per llegar a les futures generacions és a costa
d’unes persones particulars, es perd el principi de justícia; i en perdre’s el principio
de justícia també es perd el fet que d’alguna forma, voluntàriament, hi haja sinergies
que vagen a defensar aqueix patrimoni o vagen a defensar aqueix medi ambient, que
a  la  fi  és  una  consideració  `que  tots  compartim.  Dit  això,  des  del  sentit  de
responsabilitat,  i  fet  aqueix  apunt  sobre  la  dicotomia,  coma  sentit  de  la
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responsabilitat d’un grup municipal que ostenta diverses responsabilitats de gestió,
entre elles l’Alcaldia, i com a membres d’un grup municipal que està integrat dins
d’un  equip  de  govern  que  ostenta  moltes  altres  àrees  de  gestió,  hem  procurat
plantejar  unes esmenes que pugueren recolzar-les tots  els  grups municipals,  o la
majoria  dels  grups  municipals  que  formem  actualment  aquesta  corporació.
Òbviament en fer una proposta comunia, cadascú ha de plantejar algunes cessions,
perquè si no seria impossible arribar a un punt comú; això vol dir que per part del
nostre grup municipal i per part del nostre partit, Compromís, òbviament s’ha hagut
de cedir davant d’algunes qüestions per poder portar una proposta que poguérem
sostindre la majoria, i sempre pensant en el benefici de la nostra ciutadania i allò que
beneficia  la  nostra  ciutat;  crec  que  la  proposta  ha  estat  bastant  ben  explicada;
bàsicament té una primera part que el que demana és deixar sense efecte l’entrada en
vigor del Pativel, el pla d’acció territorial del litoral de la Comunitat Valenciana, i
després que en cas que això no siga possible,  que el  termini  d’al·legacions  fóra
major, perquè si a l’ajuntament ja ens costa seguir el ritme del plantejament de les
al·legacions,  òbviament  als  propietaris  particulars  encara  els  costa  més;  hem
demanat una ampliació d’aqueix termini. I després ja passem a aspectes concrets; el
dos primers aspectes concrets, pel que fa al planejament, tenen una incidència molt
gran, perquè planteja que no es reclassifique un sòl que ara mateix tenim com a sòl
urbanitzable  programat,  el  Sector  18  d’Aigua Blanca,  també  incloem la  part  de
Rabdells, tot i que ahí hi ha algunes qüestions que s’haurien de matisar. I després
passem a consideracions de menor entitat,  l’àrea de riuet dels Grogs, que ja està
reflectida en al cartografia però volem que quede millor expressat, perquè a penes
s’aprecia en la mateixa cartografia, i altres coses, com ara allò dels càmpings, la
retribució econòmica, etc. I després hi ha una segona part que fa referència a la part
de  platges,  on  d’alguna  forma  s’ha  bolcat  tota  l’experiència  que  aquesta
administració té de la gestió de platges i de la gestió d’instal·lacions temporals dels
últims anys, perquè ja fa molts anys que com a membre de la corporació escolte la
companya  Imma Ibiza  que portava  l’àrea  de platges,  i  en l’actualitat  tant  el  Sr.
Gabriel Oltra com la Sra. Mireia Morera, les dificultats que hi ha cada any per poder
articular la defensa del medi ambient amb el nostre sistema dunar i el nostre sistema
de platges, amb el gaudi de l’oci o de les instal·lacions temporals; en definitiva l’ús
de les platges, per a un ús esportiu o per a un ús d’oci o purament turístic. Hem
aplicat ahí tota l’experiència d’aquestos anys. Finalment dir, perquè no repetiré tot el
que ja s’ha dit, que això, a banda d’explicar-se hui en les intervencions que fem
cadascú al plenari, demà s’explicaran també a totes aquelles persones interessades
en la matèria que vulguen assistir, al polivalent; i també l’ajuntament, supose que
després s’explicarà un poc millor, facilitarà models d’al·legacions perquè cadascú,
cada  persona  en  funció  dels  seus  interessos  puga  elevar  a  la  conselleria  les
al·legacions que considere al pla d’acció territorial. Acabat ací un poc el que seria la
intervenció purament sobre la qüestió del Pativel, també pel sentit de responsabilitat
i pel fet d’haver gestionat l’àrea d’Urbanisme durant alguns anys, i coincidint amb el
que deia  el  Sr.  Mengual,  perquè també ho hem parlat  aquest  matí  en la  segona
reunió que hem mantingut, crec que hem de parlar amb molt de realista de quina és
la  realitat  actual  de  l’urbanisme europeu,  de l’urbanisme de l’estat  espanyol,  de
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l’urbanisme del  País Valencià,  de la  Comunitat  Valenciana,  i  que vulguem o no
afecta el nostre territori i el nostre terme municipal, per poder afrontar els reptes que
tenim en el futur, però sabent quina és la situació real en què ens trobem, i hem de
recordar  la  llei  de  costes,  tant  la  que  es  va  aprovar  en l’any 1988 com la  seua
modificació del2013, que en poc modifica les previsions que feia per al litoral, i que
en el nostre terme municipal han afectat diverses zones; al nord a la zona de la Terra
Nova, però també al sector 18, només s’acaba el Sector 5 hi ha dues afeccions molt
importants; en primer lloc la modificació de la ribera del mar, que implica que al
voltant d’entre 14.000 i 16.000 metres quadrats han passat del que el PGOU del 82
considerava un sòl urbà a ser domini marítim terrestre, que no és poca cosa; però a
més,  la zona d’afecció dels 100 metres  posteriors a la ribera de mar,  on no està
permesa cap edificació des de l’any 1988, fan extremadament difícil que es puga
desenvolupar  urbanísticament  aqueixa  primera  línia  de  costa.  Després  tenim  la
qüestió del Patricova, el risc d’inundació; ho apuntava abans el company Salort. Ja
en l’any 2013 s’apuntava que aqueixa àrea tenia un alt risc d’inundació, similar al
risc  d’inundació  de  la  marjal;  nogensmenys,  en  l’any  2003,  però  és  que  en  la
modificació que es va en l’any 2015, també es parla d’un risc d’inundabilitat que és
el major, el risc núm. 1 per a un període de retorn inferior a 25 anys, i això ve a
conseqüència, en part, de les obres de canalització de la rambla del Gallinera; jo he
de dir que he escoltat moltes persones que han vingut a parlar amb mi, o no tantes,
algunes  persones,  que pensaven que la  construcció de la  rambla  de la  Gallinera
anava a solucionar tots els problemes d’inundabilitat del nostre terme municipal; i
això no és així, elimina els problemes d’inundabilitat del sud del casc consolidat,
però justament en la seua desembocadura, és a dir sector 18 Aigua Blanca, i Sector
Rabdells  el  risc  d’inundabilitat  és  molt  elevat,  el  major,  els  dos  majors  que
existeixen; i això són qüestions que a l’hora de plantejar qualsevol desenvolupament
urbanístic hem de tindre en compte i hem de saber; i sobretot hem de tindre en
compte tot allò que ve a conseqüència de la Llei 9/2016, d’Avaluació dels Efectes de
Determinats Plans i Programes en el Medi Ambient. Tant és així que la tramitació de
revisió del nostre Pla General es va entrebancar, es va encallar justament per això,
per no tindre en compte aqueixa legislació que ve de l’any 2006, i quan ens van
enviar  el  document  de  referència  en  octubre  de  2010,  pràcticament  havien  de
començar tots els treballs que ja havíem enviat a la conselleria com a definitius en
qüestió de revisió del planejament. I si això no ho tenim en compte, cada vegada que
intentem tramitar qualsevol pla parcial, qualsevol nou pla parcial, ens trobarem en el
mateix  que  ens  deia  el  document  de  referència  i  probablement  amb  exigències
majors. Ens tornaran a parlar d’evitar la conurbació, els continuum edificats, ens
tornaran  a  parlar  del  creixement  compacte,  la  ciutat  compacta  per  evitar  majors
despeses energètiques  i  de desplaçament  i  la mateixa  conurbació,  ens tornaran a
parlar  de corredors,  verds,  d’infraestructura  verda,  etc.  I  si  això no ho tenim en
compte,  que  està  actualment  en  vigor,  i  la  mateixa  estratègia  territorial  de  la
Comunitat  Valenciana,  aprovada  en  2011,  en  gener,  que  recull  totes  aquest  nou
urbanisme, a conseqüència de directrius europees i que comença en 2006, si tot això
no  ho  tenim  en  compte,  anirem  veient  com  les  propostes  de  plans  parcials
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s’entrebancaran, una darrere l’altra, en la conselleria, siga del signe que siga, perquè
això ja passa de fa anys, i qualsevol intent de revisió del pla general, el mateix.”

 Sra. Pous Marí: “Primer de tot donar les gràcies al Sr. Peiró per repetir tot el que el
Partit Popular fa dies que està airejant. Sembla que ara tots hem demanat la retirada
del Pativel, però el cert és que els únics que han demanat l’anul·lació, que portem
setmanes demanant l’anul·lació, a la Comunitat Valenciana, és el Partit Popular; i
ací  a  Oliva els  únics  que hem preparat  i  hem fet  al·legacions  per  a  repartir  als
ciutadans, som el Partit Popular d’Oliva. Voldria explicar un poc el que és el Pativel
perquè la gent conega un poc el tema. El Pativel és un pla d’ordenació del territori
de competència autonòmica i per tant està per damunt dels plans generals i pot fins i
tot  modificar-los.  El  seu  objectiu  és  regular  el  territori  litoral  de  la  Comunitat
Valenciana, i afecta directament a una franja terra endins de 500 metres de tot el
nostre litoral, i 500 metres més de sòl de reforç; al respecte vull dir que no només
afecta el Sector Rabdells i Sector 18 sinó a tot el litoral que no siga urbà. Hi ha dos
tipus de catalogació de platges, naturals i urbanes; en concret, el nostre terme es veu
molt  afectat  perquè  la  majoria  de  les  platges  tenen  qualificació  de  naturals;  la
qualificació de platja natural implica, per suposat, no poder posar ni una rejola, però
va més enllà i no permet instal·lacions de caràcter fix, com serien els càmpings, no
es permeten instal·lacions destinades a la pràctica d’activitats esportives nàutiques,
com seria una escola de vela, ni es permet l’explotació econòmica, per tercers, per la
pràctica  d’activitats  esportives  nàutiques,  com  ara  el  kite-surf,  no  es  permet  la
celebració  d’esdeveniments  regionals  o  internacionals,  com  ara  els  tornejos  de
cavalls  a Oliva-Nova, no es permeten les celebracions  d’esdeveniments  d’interés
general local, amb repercussió turística, és a dir que qualsevol dia ens prohibiran
realitzar  el  desembarcament  de  Moros  i  Cristians.  El  Pativel  afecta  a  sols
urbanitzables que no tinguen programa aprovat, i a sòls no urbanitzables. A partir de
500 metres es permetran les dotacions públiques, usos esportius i recreatius, camps
de golf sense vivendes, campaments de turisme i usos hotelers fins un dos per cent
d’ocupació  màxima;  per  fer-nos  una  idea,  un  hotel  d’unes  60  habitacions
necessitaria cent mil metres de parcel·la per poder edificar-lo; en aquest sentit també
vulnera les competències de l’ajuntament en fixar l’edificabilitat. En definitiva ataca
directament  al  desenvolupament  turístic  i  econòmic  del  nostre  poble,  i  és  una
expropiació encoberta a cost zero; el propietari no té dret a cap indemnització, però
de segur que haurà de pagar l’IBI i mantindre nets els solars. El Pativel és molt
restrictiu i pensem que molt negatiu per a la nostra economia; però allò més dolent
és el comportament que ha tingut el govern, i en especial el regidor de Planejament
Urbanístic; no entenc per què un tema summament important com aquest s’ha portat
endavant  amb tant  d’obscurantisme;  crec que el  regidor  en qüestió  ha sigut  poc
responsable i irrespectuós amb els ciutadans afectats. El pla es va publicar el 16 de
novembre, per la qual cosa el termini d’al·legacions acabava el 16 de gener, amb
unes festes de Nadal pel mig, aleshores molta gent en el termini d’al·legacions el
desconeixia, i fins i tot la majoria, per no dir ningú, no havien rebut les notificacions
de  l’ajuntament  per  poder  informar-se  i  al·legar  el  que  consideren  oportú;
afortunadament el termini s’ha allargat dins el 31 de gener i ens dóna un poc de
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marge per tractar que el pla es deixe en suspens. No entenc com les cartes per als
afectats  no eixien de l’ajuntament  fins el  9 de gener.  Són quasi  800. No entenc
tampoc la desídia del regidor de Planificació del Territori; com davant d’un tema tan
important no ha convocat cap comissió urgent; si des de març teníem notícies que
estava el Pativel en marxa; i si hui estem discutint aquest tema és perquè el Partit
Popular, en dos ocasions, ha demanat per registre d’entrada informació sobre aquest
tema. Davant de les nostres pressions han portat aquest punt a la comissió de gener,
és a dir que ni tan sols estava programat que anara a comissió, i molt  menys al
plenari.  La dita comissió es va realitzar  el  20 de gener,  és a dir  fora de termini
d’al·legacions si no s’haguera prorrogat fins al 31. On estava el Sr. Peiró des de
novembre? Els informes i al·legacions del nostre govern i no de la corporació com
ha  dit  el  Sr.  Peiró  anaven  en  el  camí  d’intentar  desafectar  algunes  zones,  però
desconeixem quin criteri  s’utilitzava per a dir a tu et  salve i a tu et  condemne i
t’arruïne. El Partit Popular pensa que aqueixa no és la fórmula, no estem d’acord a
salvar uns i castigar els altres. Ací no hi ha ciutadans de primera i de tercera, tots
som iguals i  tenim l’obligació de defensar a tots per igual.  Per tant,  l’únic camí
viable és suspendre el Pativel.”

 Sr. Alcalde: “Abans d’obrir el segon torn, s’han fet una série d’al·lusions que a mi
m’agradaria que quedaren clares. Hui, abans de les 9.00 ha hagut una reunió, estava
jo, el regidor de Planejament i el sr. Canet, que com a membre de l’equip de govern i
exregidor d’Urbanisme també ha volgut tirar una mà. Allí el regidor de Planejament
m’ha informat del registre d’entrada en què se sol·licita a l’Alcaldia que convocara a
membres de la conselleria per a la reunió de demà, i també m’ha informat que no
podria estar present en la reunió de les 9.00 del matí. Respecte a les al·lusions sobre
el caos del govern m’agradaria contar una anècdota d’una periodista, que en una
entrevista em preguntava sobre les relacions del govern, d’amistat, i si anàvem de
cerveses, i la resposta va ser la mateixa que donaria si em preguntaren pel meu grup
municipal; ací no estem ni per fer amistat, ni per fer-nos cerveses, sinó que estem
per tirar endavant la gestió; i per a mi el més important és que hui, encara que siga a
última hora, fent ús dels terminis i apurant-los, el més important és que eixirà un
document recolzat per la majoria del plenari, i un document complet d’al·legacions,
que  són molt  importants  perquè  parlem d’un tema molt  important  per  al  nostre
municipi; jo com a alcalde em quede amb això. Després ja, si tenim amistat o no és
una altra cosa, i efectivament l’equip de govern el que fa és treballar com a equip i
això comporta que de vegades algú pot anar més apretat, però a la fi la gestió ha
d’eixir. Dir, com ja s’ha dit ací, que demà hi ha una reunió informativa al Centre
Polivalent,  que  el  director  general  d’Ordenació  del  Territori  ha  confirmat
l’assistència per vindre a explicar el Pativel; hi haurà també membres de l’equip de
govern; qui vulga, és oberta, també hi haurà tècnics municipal. Dir, com s’ha dit ací,
que prepararem una proposta d’al·legacions  perquè els  ciutadans que vulguen la
puguen firmar i presentar; i per això, la setmana que ve, com que dimarts s’acaba el
termini, dilluns, de forma extraordinària, fins les 20.30 h obrirem l’oficina d’atenció
al ciutadà perquè aquelles persones que no puguen vindre de matí a registrar la seua
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al·legació, puguen fer-ho en horari de vesprada i donar més facilitat; i recordar que,
se’ns ha dit ja, s’obrirà un segon termini d’exposició pública i d’al·legacions.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo després d’escoltar l’oposició estic un poc estranyat. Com bé
ha dit l’alcalde, hui a les 8 del matí, l’alcalde i el primer tinent d’alcalde, juntament
amb Vicent Canet, estàvem al despatx de l’Alcaldia debatent les al·legacions que
teníem en la taula; a les 9 no em trobava, perquè aquest regidor té altres delegacions,
i una vegada l’alcalde i primer tinent d’alcalde ham decidit què s’ha de plantejar no
cal que estiguen les dues persones davant; som un equip, l’alcalde ho ha dit. Tota la
resta  sobra,  dir-li  al  Sr.  Mengual  que  efectivament  vosté  no  pensa  qeu  és  un
desgavell el Pativel, el Pativel és de la conselleria i la seua companya del PSOE és
qui  fa  el  plantejament.  Vosté  diu  que  no  és  un  desgavell  però  demana  ara  en
l’esmena que s’anul·le totalment; per alguna cosa serà. Dir-li que l’equip de govern
no  tenim el  plantejament  surrealista  de  voler  fer  desgavells,  em ratifique  en  el
mateix que vaig dir a l’abril, el Sector 18 anem a lluitar el meu grup municipal per
defensar-lo;  això no vol dir  que no busquem corredors,  clar  que hi ha corredors
verds, està el Gallinera, tenim el litoral, però tot és compatible si es fa amb un poc
de trellat; i la conselleria no pot decidir desclassificar o requalificar els terrenys de
l’ajuntament o del poble d’Oliva sense, almenys,  coordinar-se amb la corporació
municipal  per  vore  quina  és  l’ordenació  d’aqueix  espai.  Ordenar  no  vol  dir
malordenar; ordenar vol dir crear un espai on medi ambient, corredors, i drets dels
propietaris puguen conviure; cosa que sembla que deu ser molt difícil, per a alguns;
és més fàcil dir ja està clar, ahí no es pot fer res; nosaltres creiem que no, i per
suposat que creiem en el Sector 18, i creiem en el desenvolupament del nostre poble
amb una série de serveis que altres municipis han tingut, i nosaltres no hem sigut
capaços  de  crear.  Dir-li  això.  Dir-li  que,  com bé  ha  dit  l’alcalde,  s’han  enviat
comunicacions als propietaris a proposta del regidor de Planejament, les 800 cartes.
Aqueixes 800 cartes cap corporació municipal les ha enviades, per què? Perquè el
pla no és nostre; qui té l’obligació d’informar és la conselleria, que és la directora i
qui proposa el pla. Nosaltres, aquesta corporació i aquest regidor, juntament amb
l’alcalde,  vam  plantejar  notificar,  cosa  que  no  s’ha  fet  en  cap  municipi  de  la
Comunitat  Valenciana,  crec,  que jo sàpiga fins ara;  enviar  800 cartes  perquè els
propietaris sàpiguen que la conselleria havia publicat això, que la gent no llig el
DOGV, que l’ajuntament estava preparant al·legacions i que els particulars tenen tot
el dret, cosa que la conselleria no ha informat –la seua consellera– als propietaris,
que tenen un dret per presentar al·legacions. No és el regidor de Planejament qui ha
de comunicar o notificar alguna cosa que fa la conselleria o el ministeri; és l’entitat
que fa l’actuació qui deu comunicar i donar informació pública. Al Centre Polivalent
hi  haurà  demà  una  reunió  perquè  el  regidor  de  Planejament  i  l’alcalde,
conjuntament, i la regidora de Participació, van decidir que es faria una reunió amb
els veïns.  No estem fora de termini,  Sr.  Mengual,  no estem fora de termini  que
s’acaba  el  dia  31,  i  nosaltres  anem  a  informar  als  propietaris;  i  aquest  grup
municipal tenim el teléfon del Sr. alcalde, no per això perquè aquest matí a les vuit
estàvem parlant, perquè sabera la postura del grup municipal, ehem dit que ja que la
conselleria depén del Partit Socialista i de Compromís, que s’hauria de fer la gestió
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perquè algú vinguera de la conselleria, donara la cara i explicara als propietaris què
van a fer amb aqueixos terrenys. Aqueix és el sentit de l’escrit, el grup municipal de
Projecte Ciutadans així ho ha decidit, i estem en el nostre dret, clar que sí. I això no
vol dir que el Sr. alcalde i el primer tinent d’alcalde tinguen cap discrepància, ho
hem parlat aquest matí. Dir-li també que les al·legacions als particulars, com diuen
que el PP ha fet al·legacions als particulars, nosaltres, l’equip de govern, hem pensat
que hui les al·legacions que isquen d’ací, recolzades per tota la corporació, seran les
que puguem traslladar als particulars demà, per tal que s’adheresquen; les que estan
aprovades per tota la corporació, no les que fa un partit polític, les que aprova aquest
Ple hui; demà es fotocopiaran i es passaran als particulars. Creiem que això és el
correcte. Dir-li per altra banda que efectivament ningú s’havia deixar Rabdells en
cap de lloc, perquè l’informe de l’arquitecte que és redacta en febrer, si se l’ha llegit
vosté, parlava de Rabdells i del sector 18, dels dos sectors, i en la comissió es va dir
que s’incorporava l’informe dels tècnics de febrer al dictamen de la comissió, si és
que vosté entenc que estava allí. Per altra banda, també volia dir-li que jo hui a la
una no estava,  ja li  he dit  que estava en un altre  lloc,  però hi havia  una tinent
d’alcalde, del grup municipal i de confiança plena del regidor de planejament. Per
tant, no menyspree els companys de l’equip de govern quan un substitueix un altre;
tots tenim veu i vot en el meu grup municipal; tots, no ha d’anar el núm. un, o el dos
o el tres. Qualsevol regidor representa la resta; i estàvem allí. Continue pensant el
que estava comentant,  nosaltres estem a favor que es desenvolupe el Sector 18 i
Rabdells de forma ordenada; si no es desenvolupa de forma ordenada, amb cura del
medi ambient, el Gallinera, els metres que marca de protecció el riu, els metres que
marca el litoral; si no ho fem nosaltres, passarà com ha passat els últims anys quan
ha governat un partit majoritari, cadascú ha fet el que li ha donat la gana.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat  és que jo he sigut regidor de Medi Ambient
durant pràcticament tres anys, però això no vol dir que un regidor de Medi Ambient
tinga  la  concepció  de  la  protecció  del  patrimoni  natural,  com una  cosa  que  és
protegir-se al màxim i que no es puga fer cap activitat,  diguem-ne a l’ús, en una
zaon concreta;  sempre respectant  els  cànons ambientals  que corresponen des del
punt de vista sostenible. Però jo el que li he dit, el que volia dir que no sé si vosté
m’ha entés o no, és que efectivament jo el que vaig en contra d’aqueixa protecció a
costes dels veïns; que en cas que el pla territorial s’aplicara tal com el proposa la
conselleria que els veïns no es compensaren de cap forma. És que de vegades la
protecció  o  l’excés  de  protecció  comporta  l’abandonament,  i  això  ja  sap  el  que
passa,  si  no hi  ha  compensació  econòmica.  L’abandonament  significa  esbarzers,
feristeles, brutícia, i això enlletgeix molt el panorama, i sobretot l’interés d’una zona
concreta. Aqueixa és la meua idea de la protecció. S’ha de protegir, des d’un punt de
vista racional, però no a costes dels afectats, dels propietaris dels terrenys; i a la fi, si
s’opta per aqueixa protecció, que se’ls compense adequadament, com toca; perquè
ací sempre hem tingut, diguem-ne, la mala sort que qualsevol pretensió ha anat en
contra dels interessos dels veïns, començant per la línia marítima terrestre, i tot el
tema del sòl que ella abasta; a la fi sempre els perjudicats són els qui tenen qualsevol
patrimoni dins d’aqueix tipus de protecció; i en aquest cas també, vulguem o no. Ja
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s’ha dit, no hem de repetir el mateix. Si això s’aplicara tal qual, per a mi seria un
desgavell i també una barbaritat, perquè a la fi estem deixant de poder desenvolupar
socioeconòmicament una zona molt important per a nosaltres. Sí que és veritat que
s’ha portat  durant anys  un urbanisme un poc descontrolat,  però això no ha sigut
responsable el Partit Popular sinó tots els qui han estat governant, fins i tot el Partit
Socialista; això és així, és la realitat. I hui té certes dificultats poder desenvolupar
aqueixa zona urbanísticament, però no vol dir que no es podria desenvolupar en cas
que no ens aplicaren totes les correccions i sobretot aquest pla territorial que ens
proposen, que repetesc per a mi és una barbaritat. Per tant jo sí que pense que hem
d’oposar-nos; és que ens evita en tots els aspectes, no només en el tema urbanístic,
que també,  sinó qualsevol activitat  a vora mar que es puga portar;  els càmpings
també,  qualsevol  prova  esportiva,  o  qualsevol  instal·lació  destinada  a  l’oci;
qualsevol activitat  que genere economia i alhora turisme, i un atractiu més per a
Oliva,  es  pot  defenestrar  si  efectivament  s’aplicara  com he  dit  de  forma  literal
aquesta  proposta  que ens fa  la  conselleria.  Per  a  l’economia  dels  olivers  és  una
barbaritat pel meu concepte. A mi la protecció per protegir no val; s’ha de fer des
d’un punt  de vista  racional  i  sempre  que la  protecció siga efectiva  i  no pot  ser
protegir i que no es puga fer absolutament res; això no és protegir. Aqueix és el meu
concepte de protecció i no cap altre; i no tenen per què pagar aqueixa protecció els
qui tenen ahí un patrimoni en aqueixa zona afectada. Jo crec que hui s’ha treballat,
no sé si estaria però efectivament sí que s’ha proposat que en aquesta esmena que
hui tenim estiguera Rabdells, que no estava no sé perquè, potser s’havia traspaperat
la idea aquesta, igual que el tema de la nul·litat de la proposta de la conselleria. El
que demanem primer de tot és que s’anul·le; la nul·litat de la proposta, que repetesc,
i ho repetiré les vegades que calga,  és una barbaritat per a l’economia nostra. Si
volen corredors verds, o finestres a la mar, que ho paguen. Jo preferesc que no ens
paguen res, que ens deixen que nosaltres decidim el nostre futur a la nostra forma,
sempre des d’una forma sostenible i racional; si pot ser, no vull que ens paguen, ni
ens subvencionen res; però el que no pot ser és que ens expropien directament i que
ens quedem, una vegada més amb cara de bojos. Jo crec que ens hem quedat massa
vegades amb cara de bojos ací a Oliva; per tant s’ha d’alçar la veu i reclamar a qui
siga, en aquest cas a la conselleria, que és un ens supramunicipal, que té potestat per
damunt  del  municipi,  però  això  no vol  dir  que  ens  hem de callar;  sabem de la
dificultat, serà molt difícil combatre’ls, però no impossible i per tant hem de lluitar
amb totes les conseqüències  i  fins a  l’extenuació si  cal,  i  de la  forma que siga,
perquè se’ns escolte d’una vegada per totes, que per desgràcia Oliva sempre l’han
tinguda  un  poc  de  constat  en  molts  aspectes;  molts  aspectes  que  han  influït
notablement en l’economia del poble d’Oliva. Jo crec que ja està bé.”

 Sr.  Salort  Rubio: “Vaja  per  davant  que  amb  aquestes  esmenes  es  diuen  coses
realment  interessants;  sí  que aquest  Pativel  contempla  certes  injustícies.  Torne  a
remetrem que sobretot  en  el  tema  del  planejament  es  tracta  d’una  mesura  prou
antipopular, com en el seu dia la llei antitabac, que sabem que va portar molt de
revolt; però mirem el transfons; el transfons és que deixarem un terreny en el qual es
puga  viure.  Aquest  informe  el  que  fa  és  una  crida  a  la  responsabilitat,  ja  que
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nosaltres durant molt de temps, i això no és culpa dels qui estem ara, però durant
molt de temps ací s’ha cregut metre de terreny rejola, metre de terreny, quitrà, i això
al que ens ha portat ha sigut condicions realment adverses. Si realment ens creiem el
que hem aprovat hui del pla d’alcaldes i tot, el que hem de fer és intentar posar
pedra a pedra ací; no parlar de condemnar o castigar les persones que no puguen
construir. Està clar que sobre les expectatives que s’havien fet, sí, es voran despagats
en aqueix aspecte; però crec que tampoc hem d’anar comptant els metres que caldrà
per plantar un hotel de sis o set plantes. El que hem de fer és repensar en termes de
sostenibilitat el turisme que volem; i el turisme de qualitat crec que va agermanat en
el  que  es  planteja  des  d’Europa.  El  que  em sembla  molt  trist  és  que  siga  des
d’Europa i en aquest cas des de la conselleria que ens diguen que tinguem cura del
nostre medi ambient; el que hem de saber nosaltres és cuidar-lo per nosaltres, no que
vinga un ens superior a dir-nos-ho. Per tant, repensem el turisme i el medi ambient
que volem tindre, i tinguem en compte que la natura no perdona, i tot allò que fem,
l’obra que fa el ser humà té les seues conseqüències en la natura.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Sr. Canet, ja no el felicitaré més pel seu treball, perquè
sembla que s’ha sentit afectat; però de veritat que ho pense i per això li ho he dit.
Primer respecte al Partit Popular, no estic d’acord Sra. Pous que són els únics que
s’han posat en contra del Pativel; des de març que vam tindre la primera reunió, que
va estar del seu grup el Sr. Morera, crec que estaven tots més o menys d’acord, si no
l’abolició de la llei sí a presentar al·legacions; de fet ja es van treballar els distints
terrenys.  Sí que és veritat  que el Partit  Popular d’Oliva pot parlar, però el Partit
Popular de la Comunitat Valenciana, deixem que em tape les orelles; si els últims
vint anys en aquest litoral s’han fet barbaritats urbanístiques és per culpa del Partit
Popular de la Comunitat Valenciana. Sr. Salort, m’ha agradat més ara, perquè crec
que és més raonable;  però continue dient que eliminem el Pativel,  que crec que
usurpa molts  drets  dels  nostres ciutadans,  i  jo amb vosté,  estiguem on estiguem
defensaré l’urbanisme sostenible; exactament igual que el Sr. Salazar. Ho diguem
segurament de forma diferent, però crec que arribem al mateix punt. Sr. Peiró, jo
tinc igual que vinga a les reunions el número un, el dos, el tres, el quatre, el cinc o el
sis; em fa igual; però el regidor delegat sí. Clar. A mi em fa igual a les vuit del matí.
Si vosté ens convoca a les nou i després ens convoca a la una, vosté és el regidor
delegat;  convoque a una altra hora que vosté puga.  A mi em fa igual  qui ve de
representant, però el regidor delegat a explicar-me què s’està, crec que és raonable. I
vosté diu que ja ho tenien clar a les vuit del matí, i deu minuta abans del plenari
envia la seua núm. dos per a dir-me que canviem un punt; un punt que no s’ha tocat
en cap moment durant aquest matí; què poc havia parlat vosté amb el Sr. González.
Després sobre al conselleria, si la porta el Partit Socialista; no sé qui ho porta. No ho
sé. La veritat qeu no ho sé, pe`ro m’importa ben poc. Siga el PSOE, el Bloc, si el
director general que ve divendres és del PSOE, és de Podem o de Ciutadans, perquè
pense que si una cosa no està ben feta, la defensaré, i si està ben feta, igual; em fa
igual  quin  partit  polític  siga,  i  crec  que  jo  i  el  meu  grup  ho  hem  demostrat
sobradament. Respecte a la notificació de conselleria; és possible que li pertocara
fer-la a conselleria, però si conselleria no ho fa, com moltes coses, a la fi acaba sent
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competència de l’ajuntament; però és que vostés des del mes de febrer, i per tant del
mes de març que vam tindre la primera reunió, vostés haurien pogut informar el
ciutadà; igual que s’ha fet amb l’ARRU, que ja s’està informant els ciutadans de les
distintes coses que es poden fer i encara no estan les bases finals, vosté ja podria
haver fet,  vosté ja podria haver informat sobre el que era el Pativel i la possible
normativa que anava a produir-se, clar que sí. Informar el ciutadà; no, vosté diu
estem fora de termini, no estem fora de termini, vosté va informar divendres per
presentar-les dimarts, sí que dóna temps i possibilitats als ciutadans; quasi com al
final les al·legacions podran allargar-se tres mesos; si no fóra així ja em dirà vosté
com es  presentarien  les  al·legacions.  Però  si  de  cara  als  particulars  volem que
participen, ja que ho han fet malament, sí que demanaria al govern si és possible, i
no allargar-se tres mesos, si la nostra intenció és que els particulars presenten les
al·legacions  abans  de  dimarts,  i  està  dient  vosté  que  és  així  perquè  dilluns  de
vesprada volen obrir, a vore si des del govern es puga fer dissabte de matí que hi
haja  una persona que puga estar  informant  i  reculla  al·legacions  dels  ciutadans,
perquè el temps se’ns tira damunt i hi ha molt poc de temps.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Jo  crec  que  tots  els  grups  coincidim poc  dalt  o  baix  en  les
mateixes qüestions al voltant de la postura general davant del Pativel; tot i que els
discursos  no són coincidents  al  cent  per  cent.  Jo continue  parlant  un  poc  de la
situació de l’urbanisme actual a Oliva, per entendre bé allò que significa el Pativel i
per entendre bé allò que significa la nostra situació, ho faré de forma més breu que
ne la intervenció anterior.  Crec que a Oliva tenim prou experiència  pel que fa a
canvis normatius que qfecten a persones de la nostra ciutat; perquè no només ens
veiem afectats per les afeccions que tenen a vore amb els recursos hidràulics, amb la
Confederació  Hidrogràfica  del  Xúquer,  que  tenen  incidència  sobre  bastants
infraestructures hidràuliques del nostre terme municipal, sinó que també hem vist
com la catalogació de zones humides que es va fer pel voltants de l’any 2002 va
afectar a Unitat d’Execució, de sectors com ara el mateix Rabdells, i sabent tots els
problemes que això ens ha comportat en la zona verda, que nosaltres diguem zona
verda però no és així a efectes del planejament que discorre paral·lela a la séquia del
Vedat,  i  on està plantejada l’estació de depuració;  sabem perfectament  el que ha
significat les modificacions de la línia del límit del domini marítim terrestre, al llarg
dels anys, i com això ha afectat a propietaris particulars de la nostra ciutat; i també
sabem el que ha significat en determinats moments la gestió del parc natural. És a
dir  que  a  Oliva  tenim  una  llarga  experiència  de  modificacions  que  vénen
d’instàncies supramunicipals i acaben tenint forta incidència sobre el nostre territori.
Però allò important és assumir quin és el llenguatge urbanístic actual, que en moltes
ocasions el qui els parla, com a regidor d’Urbanisme, en moltes visites que ha fet a
la conselleria, a Castany Tobeñas, com a la direcció territorial a Gregorio Gea, s’ha
trobat que aquestes qüestions que ara comencem a escoltar amb molta insistència ja
fa  anys  que  es  plantegen  en  l’urbanisme;  i  això  hem  escoltat  termes  com
inundabilitat, paisatge, informe de sostenibilitat ambiental, la declaració d’impacte
ambiental,  la qüestió del sanejament, la qüestió energètica, ho hem escoltat en la
zona verda de Rabdells, ho hem escoltat  en totes les modificacions puntuals que
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hem intentat tramitar, en les tramitacions de les DIC, ho hem vist en la prolongació
de l’avinguda dels Llauradors, en l’enllaç sud de l’autopista, en el Sector 1, la UA
11, els sector industrials 4 i 17, i en la mateixa revisió del PGOU. Què vol dir tot
això?  Que  hem de  fer  les  al·legacions  que  considerem amb  justícia  davant  del
Pativel, però hem de començar a treballar en el llenguatge urbanístic actual, perquè
les  persones  que  tenen  legítimes  aspiracions  en  la  defensa  dels  seus  interessos
urbanístics, sàpiguen exactament on estan, davant tots els canvis legislatius que en
els  últims  anys,  en  l’última  dècada,  l’anterior  i  aquesta,  s’han produït;  sobretot,
torne a insistir, l’estratègia territorial de la Comunitat Valenciana que des de 2011
tenim en vigor.”

 Sra. Pous Marí: “Sr. Mengual, sembla que a Oliva el PSOE no ha governat mai i
per  tant  no  ha  urbanitzat  res  malament.  Sr.  Peiró,  estava  dient-nos  que  és  la
conselleria la responsable de notificar als afectats, però vosté està ací per defensar
els interessos dels ciutadans d’Oliva, i hauria d’haver-se posat les piles fa mesos; les
al·legacions per als particulars diu que eixiran demà i en teoria el 31 de gener és
l’últim dia per al·legar; el 31 de gener és dimarts, demà és divendres; i si finalment
aconseguim que es prorrogue tres mesos serà per l’alarma social que hem creat el
Partit Popular amb els nostres moviments, encara que a vosté li moleste. Pel que fa a
les comissions sí que és veritat qeu sempre s’ha parlat de desafectar el Sector 18 i
desafectar Rabdeklls, però quan se’ns proposa en comissió sembla que siga ja una
cosa feta, i de fet allí els únics que ens posem en contra, per dir-ho d’alguna forma,
som el Sr.  Salazar i jo que diguem per què desafectar  només aqueixos dos i no
desafectar la resta. El Pativel no sols limita injustament el dret dels propietaris de
sòls  urbanitzables,  impedint  el  dret  legítim  a  urbanitzar  la  seua  propietat,
desclassificant-los;  també  afecta  els  propietaris  de  sòls  urbanitzables  que  no  es
desclassifiquen, sinó que veuen modificada la seua ordenació. Per altra banda, els
propietaris de sòl urbanitzable que el Pativel classifica com a sòl no urbanitzable de
protecció  del  litoral  voran  limitats  els  seus  drets;  perquè  el  Pativel  diu  que vol
preservar l’agricultura,  però la prohibeix en tota aquesta zona, i també prohibeix
l’agricultura intensiva i els hivernacles. El Pativel també diu que vol preservar el
territori  per  millorar  el  turisme,  però  prohibeix  en  aquest  sòl  la  instal·lació  de
campaments  de  turisme;  cal  recordar  que  a  Oliva  tenim  una  de  les  xarxes  de
càmpings més important de la nostra comunitat, que fins i tot en temporada d’hivern
manté el 70% de l’ocupació. El Partit Popular hui anava a presentar vàries mocions
demanant que se suspenguera el Pativel, però afortunadament, després d’hores de
conversació i diverses reunions, que és com s’han de tractar els temes importants,
hem arribat a un consens, que és demanar la retirada del Pativel; i en cas contrari
que es prorrogue el termini d’al·legacions tres mesos, per tal de poder defensar-nos
davant d’una norma abusiva. Per cert, en totes aquestes reunions el Partit Popular ha
trobat a faltar al sr. Peiró que és en realitat el regidor de Planejament Urbanístic. Al
sr. Canet i a la resta de grups he d’agrair la disposició que han tingut per fer-se
càrrec que aquest informe isquera hui endavant per tal de suspendre el Pativel. Si no
recorde malament vosté és el regidor d’Hisenda i aquesta feina l’hauria d’haver feta
el Sr. Peiró. Però com ja ha passat en altres ocasions, el  Sr. Peiró ni està, ni se
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l’espera; l’única cosa que hem sabut de vosté aquestes últimes setmanes en relació a
aquest tema és el registre que aquest matí ha presentat sol·licitant a l’Alcaldia la
presència d’un representant de conselleria per a la reunió que tindrà lloc demà al
polivalent; però si haguera vingut a la reunió d’aquest matí s’hauria assabentat que
l’alcalde ja ho havia demanat amb anterioritat. El Sr. Peiró ha tingut des de març
temps per demanat informació, preparar al·legacions, donar compte als afectats del
poble en general, i a data de hui, a cinc dies de finalitzar el termini d’al·legacions, la
majoria dels afectats no tenen pràcticament idea de com els afectarà el dit pla. El
Partit  Popular  és  qui  ha  hagut  de  fer  la  seua  feina;  informar  la  gent,  preparar
al·legacions, rebre els afectats, tot per tal d’evitar que una norma ruïnosa per a tota
la societat s’acabe aprovant per la seua desídia. Per acabar, per tot el que he exposat,
el  Partit  Popular  creu que els  impulsors  del  Pativel  han caigut  en una conducta
fraudulenta, perquè priva al sòl de qualsevol ús i aprofitament privat. Per tot això
estem davant d’una expropiació encoberta, sense compensació per als propietaris; és
a dir, a cost zero. El pla és summament restrictiu i va en contra dels interessos del
nostre  poble,  per  la  qual  cosa  el  Partit  Popular  creu  que només  cal  demanar  la
suspensió o paralització del Pativel.”

 Sr.  alcalde: “Un matís,  no se m’ha informat  que  va a  ampliar-se tres  mesos  el
termini d’al·legacions, que sembla que ho han dit. El que se m’ha informat que una
vegada reben tota  la  documentació  estaran  uns  mesos analitzant-la  i  s’obrirà  un
segon termini  de  participació  pública;  quan? No ho sé.  No serà  immediat,  però
s’obrirà un segon termini  per poder presentar al·legacions. Això se m’ha informat
exactament. M’ha semblat que algú havia dit que s’allargaria tres mesos.”

 Sra. Pastor Bolo: “Carlos, a mi no m’ha enviat ningú; quan jo puge al despatx de
qualsevol grup municipal vaig jo voluntàriament; això que vosté envia el seu núm.
dos ha quedat un poc lleig.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Simplement  dir  que  sembla  que  el  Pativel  l’hem  muntat
nosaltres i nosaltres hem fet el plantejament. Crec que l’equip de govern ha fet la
tasca en el moment i en la forma, quan les coses s’havien de fer. No estem fora de
termini. S’ha informat als propietaris; l’ajuntament ha fet la seua feina. I ja li dic que
si vosté va davant, davant i pensa que s’han fet malament les coses, puc assumir la
meua responsabilitat; però hem fet en participació, comunicació, alguna cosa que no
s’havia fet mai.”

Sotmesa  a  votació  l’esmena  transcrita  anteriorment,  per  majoria  amb  amb  18  vots
favorables (6 del PP, 5 del Bloc-Compromís; 3 del PSOE, 3 del Grup Projecte Ciutadans
d’Oliva, i 1 del Grup Gent d’Oliva), amb 1 vot en contra (del Grup Esquerra Unida del
País Valencià), s’aprova i s’incorpora al dictamen.

47



AJUNTAMENT D’OLIVA

El Ple de l’Ajuntament,  per majoria,  amb 18 vots favorables (6 del PP, 5 del Bloc-
Compromís; 3 del PSOE, 3 del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva, i 1 del Grup Gent
d’Oliva), amb 1 vot en contra (del Grup Esquerra Unida del País Valencià), acorda:

Primer.- Sol·licitar l'anul·lació del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del
Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL).
En  cas  contrari,  davant  la  transcendència  i  magnitud  de  les  qüestions  tractades  al
mateix,  i  tenint  en  consideració  les  conseqüències  que  se'n  deriven,  tant  de  les
modificacions de les reclassificacions de sòls urbanístics com de les catalogacions de les
platges, sol·licitar una ampliació del termini d'al·legacions, no inferior a 3 mesos, per tal
que tots els propietaris de sòl afectats per les referides reclassificacions, i la població en
general, disposen de major temps per estudiar i analitzar millor el document.
Així com les al·legacions que seguidament s'exposen.

Al·legacions referents al Planejament - Reclassificacions urbanístiques de sòls

Segon.- Sol·licitar que s'esmene el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del
Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de no reclassificar el Sector
18 Aigua Blanca  com a Sòl  No Urbanitzable  de Protecció  del  Litoral,  així  com de
desclassificar el sòl adjacent oest i nord-oest de la categoria de Sòl No Urbanitzable de
Reforç del Litoral (s'adjunta plànol).
Tot això en el sentit indicat a l'informe de data 25 de febrer de 2016, remés a la Direcció
General del Medi Natural i Avaluació Ambiental en data 8 de març de 2016.
El  vigent  Pla  General  classifica  una  superfície  d'uns  183.300  m2  com  a  Sòl
Urbanitzable Programat-Sector 18, situat al sud del Sector 5, delimitat pel mateix, la
zona marítim-terrestre i rambla del riu Gallinera, amb ús principal residencial i tipus
d'ordenació d'edificació aïllada.
El règim jurídic previst pel PATIVEL per a este espai, i per al seu sòl adjacent oest i
nord-oest, fan inviable la proposta d'urbanització prevista pel PGOU de la nostra ciutat,
significant una limitació a les previsions de creixement de la zona litoral del municipi,
amb els  consegüents  perjudicis  econòmics  i  turístics.  A més,  este  nou règim jurídic
proposat  pel  PATIVEL perjudica  les  legitimes  perspectives  dels  propietaris  del  sòl
afectat, els quals tenen reconegut el caràcter de Sòl Urbanitzable Programat des de l'any
1982. I han vingut tributant IBI de naturalesa urbana (amb els pertinents coeficients
correctors) fins l'entrada en vigor de la Llei 13/2015 de Reforma de la Llei Hipotecària i
de la Llei de Cadastre Immobiliari.
Aquest Sector és, sense dubte, un sòl de desenvolupament estratègic i àmbit natural de
creixement  del  sòl  urbà  del  litoral  d'aquest  municipi  i  resulta,  per  les  seues
característiques i dimensions, el marc idoni per a la implantació i dinamització tant d'un
tipus d'oferta turística i hotelera, com d'una tipologia d'edificació residencial totalment
diferent de la implantada en altres sectors litorals del municipi.
El  seu  desenvolupament  pot  resultar  perfectament  sostenible  i  respectuós  amb  els
criteris de protecció ambiental del litoral, i compatible amb la consecució i protecció de
sòl per a la funcionalitat de la Infraestructura Verda en els termes que es regulen en la
Llei 5/2014 de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), i
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amb  allò  previst  a  l'Estratègia  Territorial  de  la  Comunitat  Valenciana  aprovada
mitjançant Decret del Consell 1/2011, de 13 de gener.
A l'informe de data 25 de febrer de 2016 es plantejava la concentració de les zones
verdes del Sector en un gran parc públic paral·lel a la línia litoral, reforçant la protecció
de l'ecosistema dunar. Aquest parc públic actuaria com a corredor verd, atés que estaria
connectat amb la rambla del riu Gallinera i el Sòl No Urbanitzable de Protecció del
Litoral  i el Sòl No Urbanitzable de Reforç del Litoral  presents al sud de la referida
rambla. D'aquesta forma quedaria garantit plenament el corredor terrestre i fluvial entre
el parc natural de la Marjal Pego-Oliva i la costa i el sistema dunar, d'acord amb el
disseny  d'infraestructures  verdes  del  litoral,  previst  a  l'Estratègia  Territorial  de  la
Comunitat Valenciana.
Aquestes cessions, juntament amb l'habilitació del sòl necessari per a la implantació
d'instal·lacions  hoteleres  econòmicament  viables  que resultaren  compatibles  amb els
criteris d'integració paisatgística, i juntament amb la urbanització del sòl necessari per a
l'ús  residencial  amb  tipologia  aïllada,  comportaran  una  necessària  redelimitació  de
l'àmbit  superficial  del  Sector  per  a  la  consecució  d'una  àrea  de  repartiment  que
garantisca  el  principi  bàsic  d'equidistribució  i  possibilite  una correcta  urbanització  i
gestió del sòl.

Tercer.- Sol·licitar que s'esmene el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda
del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de no reclassificar el Sòl
Urbanitzable  No Programat  de la  zona  de  Rabdells  com a Sòl  No Urbanitzable  de
Protecció del Litoral, així com de desclassificar el sòl adjacent oest i nord-oest de la
categoria de Sòl No Urbanitzable de Reforç del Litoral (s'adjunta plànol).
Esta modificació afectaria, aproximadament, a una superfície d'uns 385.000 m2, fins al
límit amb el Pla Parcial Rabdells UE-2, a més de la superfície necessària confrontant
per  l'oest  i  nord-est  per  tal  de  possibilitar  l'equidistribució  de  les  càrregues
d'urbanització. Atés que, com s'ha al·legat per al Sector 18 Aigua Blanca, la totalitat de
sòl dotacional de zona verda es concentraria en la franja paral·lela amb el domini públic
marítim i el marge sud de la rambla del riu Gallinera, essent d'aplicació per a aquesta
zonificació la major part dels motius i raons exposats anteriorment per al Sector 18. Tot
i advertint que es tracta d'un sòl amb distinta classificació respecte a l'anterior.

Quart.-  Sol·licitar  que  es  clarifique  la  cartografia  del  Pla  d'Acció  Territorial  de  la
Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de
determinar, de forma expressa, que el Sòl Urbà de la denominada Àrea Riuet dels Gorgs
no  forma  part  de  la  zonificació  de  Sòl  No  Urbanitzable  de  Protecció  del  Litoral
proposada al sud de la rambla del Gallinera (s'adjunta plànol).
El Pla General vigent classifica com a Sòl Urbà esta xicoteta àrea que, tot i que no ha
sigut objecte de programació i urbanització, es troba consolidada per l'edificació en més
d'un 70% de les parcel·les del seu àmbit.

Cinqué.- Sol·licitar  que  s'esmene  l'article  16.1.b)  del  Pla  d'Acció  Territorial  de  la
Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de
determinar, de forma expressa, que les instal·lacions de Càmping (obertes a la mar), que
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ja es troben ubicades i en funcionament a la franja litoral de 200 metres des de la ribera
de la mar, no seran reclassificades com a sòls no urbanitzables protegits o qualificats
com a infraestructura verda o zones verdes.
En cas contrari, com ja s'ha indicat anteriorment, modificar l'article 12.2 del PATIVEL,
eliminant del seu l'articulat la prohibició d'aquestes instal·lacions de Càmping als sòls
no urbanitzables protegits.
Cal tindre en compte que el vigent Pla General classifica estes instal·lacions, de tanta
tradició en el municipi d'Oliva, com a Sòl Urbanitzable No Programat, però amb un
notable grau d'ordenació detallada a través del propi planejament general (arts. 269-274
de les NNUU del PGOU).
A més, la seua prohibició suposaria acabar amb una important i singular oferta turística,
fent desaparéixer activitats implantades des de fa dècades, la qual cosa podria comportar
fortes indemnitzacions que el PATIVEL, en no disposar d'una memòria econòmica i una
adequada dotació pressupostària, no contempla ni regula.

Sisé.- Sol·licitar  que, amb caràcter general,  s'esmene el Pla d'Acció Territorial  de la
Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de
determinar, de forma expressa, la inaplicació de les determinacions del mateix als sòls
que, segons el planejament general, es classifiquen com a urbans i als urbanitzables que
es  consideren consolidats  per  l'edificació  i  urbanització,  tot  i  que es  troben dins  de
l'àmbit estricte de 500 metres de la zonificació de Protecció del Litoral, o de l'àmbit més
ampliat  de 1.000 metres  de la  zonificació  de Reforç del  Litoral,  i  deixant  expressa
constància que estos sòls es programaran i gestionaran pel propi municipi a través dels
adequats instruments de planejament.

Seté.- Sol·licitar  que  s'esmene  l'article  16.1.g)  del  Pla  d'Acció  Territorial  de  la
Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de
permetre que, completat el procediment descrit a la disposició addicional setena de la
Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral, la planificació urbana
del municipi d'Oliva puga recollir les zones descrites a l'Annex de l'esmentada llei com
a zones residencials amb les limitacions corresponents establides a l'efecte.

Vuité.- Sol·licitar  que  s'esmene  l'article  13.2.b)  del  Pla  d'Acció  Territorial  de  la
Infraestructura Verda del Litoral  de la Comunitat  Valenciana (PATIVEL) en el  sentit
d'augmentar  les  possibilitats  constructives  i  les  condicions  d'aprofitament  de  les
instal·lacions hoteleres en Sòl No Urbanitzable de Reforç del Litoral.
Amb una ocupació màxima del 2% de la parcel·la i unes edificacions hoteleres d'un
màxim de dues plantes, es requereixen enormes superfícies de sòl, incompatibles amb el
règim  de  distribució  de  la  propietat,  bàsicament  minifundista,  i  propicien  unes
edificacions que no resulten ni funcional ni econòmicament viables.
La competència  per  a  la  regulació  d'aquest  ús  hoteler,  així  com la  regulació  de les
condicions  constructives  d'aquests  edificis  forma  part  de  l'ordenació  detallada  i,  en
conseqüència,  hauria  de  ser  competència  municipal,  en  sintonia  amb les  condicions
bàsiques que es regulen en l'apartat 3r de l'article abans esmentat.
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Nové.- Sol·licitar que, amb caràcter general, s'esmene el Pla d'Acció Territorial de la
Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de
contemplar mecanismes que faciliten compensacions econòmiques i/o urbanístiques a
aquells propietaris de sòl de parcel·les ubicades en els espais reclassificats al PATIVEL
com a "Sòl No Urbanitzable de Protecció del Litoral" i "Sòl No Urbanitzable de Reforç
del  Litoral"  que  tingueren  legítimes  perspectives  d'urbanització  amb  anterioritat  a
l'aprovació del mateix.

El motiu és que estos sòls estan destinats a convertir-se en espais d'ús públic d'accés al
mar, tant per al trànsit humà com per a la continuïtat ecològica, funcional i visual, essent
de  justícia  retribuir  adequadament  als  propietaris  d'aquestos  sòls  pels  beneficis  que
aporten a la col·lectivitat.

Al·legacions referents al Catàleg de Platges - Instal·lacions temporals
Desé.- Sol·licitar  que  s'esmene  la  catalogació  de  part  del  tram  núm.  109  de  la
cartografia del Catàleg de Platges del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda
del  Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana  (PATIVEL)  en  el  sentit  de  modificar  la
catalogació de l'àmbit de platja denominada Terranova-Burguera que, s'estén des de la
Plaça Olival fins el C/Pomer, passant a la catalogació U2 (s'adjunta plànol).

Onzé.- Sol·licitar que s'esmene la catalogació del tram núm. 111 de la cartografia del
Catàleg de Platges del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de
la Comunitat Valenciana (PATIVEL) en el sentit de modificar la catalogació de l'àmbit,
passant a la catalogació U2.

Dotzé.- Sol·licitar  que s'esmene la normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció
Territorial  de  la  Infraestructura  Verda  del  Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana
(PATIVEL) en el sentit de permetre, en les platges catalogades N1, N2 i U2, la pràctica
d'esports d'arena (com ara xarxes de Vòlei) i els elements associats als mateixos, amb
les pertinents mesures de protecció.

Tretzé.- Sol·licitar que s'esmene la normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció
Territorial  de  la  Infraestructura  Verda  del  Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana
(PATIVEL) en el sentit que es revisen les possibles mesures de protecció ambientals
relacionades amb el període de nidificació d'espècies prioritàries, i que el període de
limitacions i exclusions es limite al període comprés entre l'1 d'abril al 30 de juny, com
s'ha realitzat en anys anteriors. Així mateix, que es contemple la possibilitat d'actuacions
excepcionals degudament justificades en el referit període.

Catorzé.- Sol·licitar que, amb caràcter general, s'esmene la normativa del Catàleg de
Platges del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat
Valenciana (PATIVEL) en el sentit de fer compatible la protecció de les platges i els
seus hàbitats, amb un servei adequat a aquestes i la possibilitat de fomentar la pràctica
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d'esports nàutics en aquelles platges que compten amb un sòl urbà consolidat darrere,
tenint en compte l'especial morfologia de la platja d'Oliva, i adaptant a la mateixa les
necessàries i recomanables mesures de protecció.
Cal tindre en compte que Oliva disposa d'una longitud total de 8,9 km de platges, dels
quals 7,52 km compten amb sòl urbà consolidat adjacent a les platges. D'aquests, 1,3
km estan catalogats  com a platja  urbana (Platja  de Pau Pi).  La resta,  6,22 km,  són
platges catalogades com a naturals que limiten amb sòl urbà consolidat. I és en estes
platges on es produeix major afluència de persones, i on són necessaris els serveis de
platges.

Quinzé.- Sol·licitar que s'esmene l'article 6 de la normativa del Catàleg de Platges del
Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana
(PATIVEL)  en  el  sentit  de  no  limitar  la  superfície  tancada  de  les  instal·lacions
desmuntables en platges de menys de 25 metres d'ample.
Sobre el llindar d'ocupació en les platges, l'ocupació actual de les instal·lacions amb
ànim de lucre és la següent:

Platja
Denominació

Catàleg
Longitud

Catalogació
Superfície

Ocupació PT
2016

Perc.

Terranova-Burguera Piles_3_Oliva_1 2.290 57.250 340 0,5%

Pau Pi Oliva_2 1.337 730

Aigua Blanca Urbana Oilva_3 553 11.613 215 1,85%

Aigua Blanca No Urbana Oliva_4 515 12.875 0%

Rabdells, Aigua Morta, 
Deveses

Oliva_5_Denia_1 5.360 160.800 1375 0,85%

Com s'observa, no s'arriba en cap cas a superar els llindars establits per la Normativa del
Catàleg, però, donada l'amplària de les nostres platges, resulta difícil complir amb les
distàncies entre el peu de la duna, la corda de protecció i les instal·lacions.

Setzé.- Sol·licitar que s'esmene l'article 9 de la normativa del Catàleg de Platges del Pla
d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana
(PATIVEL) en el sentit de de determinar, de forma expressa, que es permetrà continuar
muntant les instal·lacions de forma paral·lela a la línia de costa, sense una separació
mínima entre elles de 12 metres.
Cal tindre en compte que, a Oliva, degut a l'escassa amplària de les platges, i seguint les
indicacions  de  la  Demarcació  de  Costes,  s'ha  vingut  autoritzant  des  de  fa  anys  el
muntatge  en  paral·lel  a  la  costa  de  les  instal·lacions  temporals.  I  davant  esta
particularitat  s'ha  permés  minorar  la  distància  preventiva  de  12  metres  entre
instal·lacions, atés que mantindre esta distància generaria una major ocupació efectiva
de les platges, efecte contrari al desitjat per la normativa.
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Disseté.- Sol·licitar que s'esmene l'article 19 de la normativa del Catàleg de Platges del
Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana
(PATIVEL) en el sentit de permetre les instal·lacions desmuntables mínimes associades
a escoles o clubs d'esports nàutics en trams naturals de les platges.
Cal tindre en compte que, per a la practica d'estos esports, solen recomanar-se els trams
on es produeix menor afluència de persones a la platja.

Divuité.- Sol·licitar que s'esmene l'article 19 de la normativa del Catàleg de Platges del
Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana
(PATIVEL)  en  el  sentit  de  permetre  la  celebració  d'esdeveniments  esportius  en  les
platges  naturals,  que  no comporten  l'ocupació  de l'arena,  com a triatlons,  travessies
nadant, competicions de surf, paddle surf, kite surf, etc...

Dinové.- Sol·licitar que s'esmene la normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció
Territorial  de  la  Infraestructura  Verda  del  Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana
(PATIVEL) en el sentit de no retallar el temps d'explotació, sinó que s'estudien i adopten
les mesures de protecció necessàries per tal de minimitzar els impactes sobre el Medi
ambient, mesures que a Oliva vénen adoptant-se des de fa anys, i que han redundat en la
millora de la qualitat  ambiental  de la platja, tal  com es reflecteix als informes de la
Conselleria de Medi ambient.
Cal tindre en compte que el muntatge de les instal·lacions és recomanable realitzar-lo
fora de la temporada de bany, la qual cada vegada tendeix a allargar-se més.

Vinté.- Sol·licitar  que s'esmene la  normativa del Catàleg de Platges del Pla d'Acció
Territorial  de  la  Infraestructura  Verda  del  Litoral  de  la  Comunitat  Valenciana
(PATIVEL)  en  el  sentit  que  les  actuacions  previstes  de  conservació  del  litoral
s'acompanyen  de  la  corresponent  assignació  de  recursos  econòmics  per  a  la  seua
execució, i de campanyes informatives als usuaris de platges.

Vint-i-uné.- Remetre certificació del present acord a la Direcció General d'Ordenació
del  Territori,  Urbanisme i  Paisatge  de la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i
Vertebració del Territori.

Finalitzat l’estudi i debat del punt cinqué, i sent les 21.55 h, el Sr. alcalde concedeix un
recés de deu minuts en la sessió plenària.

Passats els deu minuts es reprén la sessió amb la segona part del plenari.
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PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

SISÉ.  DONAR  COMPTE  DE  LES  SENTENCIES  FAVORABLES  A
L’AJUNTAMENT UA CANYAES 7 I UA CANYAES 8.

Es dóna compte de les sentències següents:

Sentència núm. 360/2015, del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 6 de València,
que desestima el recurs contenció administratiu que va interposar la representació de
Sociedad  de  Garantia  Recíproca  de  la  Comunidad  Valenciana  contra  el  decret  de
l’Alcaldia 2121/15, de 22-06-2015 que resol la liquidació definitiva dels defectes no
esmenats o obres pendents d’executar de la UA Canyades 7, i en conseqüència confisca
la fiança.

Sentència núm. 378/2015, del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de València,
que desestima el recurs contenció administratiu que va interposar la representació de
Sociedad  de  Garantia  Recíproca  de  la  Comunidad  Valenciana  contra  el  decret  de
l’Alcaldia 2122/15, de 22-06-2015 que resol la liquidació definitiva dels defectes no
esmenats o obres pendents d’executar de la UA Canyades 8, i en conseqüència confisca
la fiança.

Sentència núm. 348/2016, del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de València,
que desestima el recurs contenciós administratiu que va interposar la representació de
Midascon,  SL per  impugnar  la  Resolució  de  l’Ajuntament  d’Oliva  en  relació  a  la
liquidació de les obres de Canyades 8. 
 
Assabentada la corporació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica:

 Sr.  Canet  Llidó: “A mi  m’agradaria  explicar  un  poc.  De  moment  tenim  tres
sentències, que són les que estan recollides en l’expedient, dues que corresponen a
Canyades  8  i  una  que  correspon  a  Canyades  7;  a  les  unitats  d’actuació.  Les
sentències fan referència tant a la liquidació com a la recepció amb discrepància que
es va practicar de les unitats d’actuació, de les obres d’urbanització realitzades en
aqueixes unitats d’actuació; i front als actes administratius d’aquest ajuntament, de
recepció, de liquidació i de plantejament de confiscació de les fiances definitives
dipositades per l’empresa Midascon,  van plantejar recurs contenciós, per un costat
Midascon o els seus administradors concursals i la societat de garantia recíproca,
que era la societat  de garantia,  valga la redundància,  que ahavia avalat  les dites
fiances. De moment han arribat les dues sentències corresponents als dos recursos
de Canyades 8, i una sentència corresponent a Canyades 7. Per refrescar la memòria
hem de dir que en novembre de 2014 es quan es va fer l’acta de comprovació de
deficiència de les obres de les tres unitats d’actuació, Canyades 7, Canyades 8 i UA
Bomba. Finalment es va disposar la recepció de les obres i la resolució del contracte
amb incompliment dels deures del contractista, en novembre de 2014, amb un dia de
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diferència. Tenint en compte que Midascon és l’empresa que a tots ens sonarà, que
va  urbanitzar,  o  intentar  urbanitzar  Aigua  Blanca  IV i  va  demanar  en  2008  la
resolució  de  tots  els  seus  contractes  que  havia  subscrit  amb  aquest  ajuntament;
únicament  es  va  moure  en  aquell  moment  la  resolució  del  contracte  en  el  cas
d’Aigua Blanca IV, però no en els alters casos; i és un poc significatiu pel fet que en
aqeustes  unitats  d’actuació,  Canyades  8,  Canyades  8  i  Bomba,  les  fiances
dipositades per la mercantil Midascon eren molt superiors a la dipositada en Aigua
Blanca IV, perquè estava incursa en baixa temerària;  el  percentatge de la  fiança
dipositada va ser del 20%. En el cas de Canyades 7 parlem d’una fiança total de
73.916 euros i en el cas de Canyades 8 de 114.917 euros. Fiances que ara, amb
aquestes sentències, favorables al plantejament de l’ajuntament es podran confiscar
per part d’aquesta administració, per poder acabar satisfactòriament les obres que ha
es van realitzar  entre 2014 i  2015. Simplement  és un motiu de satisfacció per a
aquesta administració haver arribat a aquest moment. En algun moment també es va
dir que el que s’havia de fer és fer la feina, doncs això era fer la feina, la feina era
practicar  l’acta  de  comprovació  de les  obres,  que  es  va  fer  en 2014,  obres  que
estaven  acabades  des  de  2006,  o  teòricament  acabades  des  de  2006,  s’havia  de
resoldre el contracte, s’havien de recepcionar aqueixes obres tot i que manifestat la
nostra  disconformitat,  entre  altres  coses  perquè  la  mercantil  que  les  havia  fetes
estava  incursa  en  concurs  de  creditors  i  òbviament  no  podia  continuar-les,
exactament igual que en el cas d’Aigua Blanca, i el que s’havia de fer era practicar
una liquidació, vore si l’obra que ells havien fet i els defectes que l’administració i
el sector i les unitats d’actuació manifestaven, com eixia el saldo, la liquidació; si el
saldo era positiu per a l’administració, que en aquest cas per gestió directa era també
l’agent urbanitzador, el que s’havia de fer era confiscar les fiances. Finalment, el
2016  vam  poder  confiscar  unes  fiances  que  s’hauria  d’haver  començat  la  seua
confiscació a partir de l’any 2006.”

SETÉ.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA,  DEL NÚM. 2886/16  AL NÚM.
3010/16, I DEL NÚM. 1/17 NÚM. 105/17.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia,  des del Decret núm. 2.886/16, de 20 de
desembre de 2016, fins el Decret 3.010/16, de 28 de desembre de 2016, i del Decret
001/2017, de 2 de gener de 2017 al Decret 0105/2017, de 18 de gener de 2017.

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

 Sra. Morell  Gómez: “Normalment  aquest grup no sol intervindre en el  punt de
donar  compte  dels  decrets  de  l’Alcaldia,  però  aquesta  vegada  sí  que  ho  farem,
perquè una vegada revisats tots els decrets dels quals es dóna compte ens ha cridat
molt  l’atenció la quantitat d’anotacions que fa la Secretaria General a molts dels
decrets que signen els diversos regidors en què l’alcalde té la firma delegada, i fins i
tot  els que firma l’alcalde. Faré esment dels que més m’han cridat l’atenció, que són
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el  2949/16,  2950/16,   2951/16,   2962/16,   36/17 i  37/17.  Tots  aquestos  decrets
pertanyen a uan de les regidores, la Sra. Rosana Miñana, i tots van relacionats en el
tema de contractacions de personal en el tema dels diversos programes. En tots hi ha
anotacions a peu de pàgina, de la Secretaria General, no de la secretària, de tres
secretaris diferents, i les conseqüències d’aquell és que els secretaris no donen fe del
contingut, ni del fet que el procediment  s’haja seguit correctament, sinó que el que
es fa és només reconéixer que vosté ha signat; i això el que fa és que es perda la
garantia  que  els  procediments  administratius  estan  seguint-se  de  forma  correcta.
Crida molt  l’atenció,  i  és  molt  perillós,  perquè les  anotacions  que fa  és  que en
l’expedient no consta informe del Departament de Recursos Humans, ni tampoc hi
ha informe de fiscalització dels Serveis d’Intervenció Municipal. Ho dic perquè no
estem parlant de qualsevol quantitat menuda,  ni parlem de coses insignificants. Són
decrets de contractació de personal per un total de 380.000 euros; i crec que això és
molt perillós;  per això ens ha cridat moltíssim l’atenció i volíem fer esment Sra.
Rosana Miñana, perquè tots els seus decrets, tots, porten anotacions de la Secretaria
General. També ens crida l’atenció el decret 76/17, també per a contractacions de
col·laboració  social;  torna  a  tindre  anotacions  de  la  Secretaria  General,  per
incompliment  del  procediment,  perquè  tampoc  es  troben  els  informes  de
fiscalització     de  la  Intervenció  Municipal.  Li  ho  dic,  és  preocupant.  I  per  a
nosaltres, com a oposició crec que els procediments administratius s’han de seguir; i
el fet que no es done fe des de la Secretaria General de forma correcta és un indici
que les coses no estan fent-se com marca la norma o el procediment.  Per tant li
demane que ho revise i a la pròxima intente que no isquen tots els seus decrets amb
objeccions  de  la  Secretaria  General.  No és  l’única  que  hem trobat.  Hem trobat
moltíssim  decrets,  des  del  2982/16  al  3009/16,  67/17  i  68/17,  aquestos  són  els
decrets per part del sr. alcalde que ha signat també amb objeccions de dos secretaris
generals, la secretària i el secretari accidental. Hem preguntat per què; són respecte a
les baixes que s’han fet als guals del Sector 2, majoritàriament aquestos, perquè
m’ha cridat molt l’atenció la forma que aquest govern ha tramitat aquestos decrets.
Primer, les baixes dels guals, majoritàriament o el que s’ha fet fins ara, s’informen
en les Comissions de Foment Econòmic abans que l’alcalde signe el decret. Una
vegada s’informa favorablement l’alcalde signa els decrets per donar les baixes i les
altes dels guals; en aquest cas no s’ha fet així. La Comissió de Foment Econòmic va
ser  el dia 19, i no n’ha passat cap, absolutament cap dels 27 decrets que apareixen
firmats  aquestos  dies  pel  sr.  alcalde.  S’ha  fet  de  forma  totalment  amagada,
considerem,  perquè  s’ha  firmat  el  decret  abans  de  donar-se  informació  en  la
respectiva Comissió de Foment. Però no és això només. Mirant els decrets que ha
firmat el sr. alcalde,  s’emparen només en un informe tècnic, que és l’informe de
l’inspector de tributs, un informe desfavorable, taxant clarament. Es firma 27 decrets
d’Alcaldia en base a un informe desfavorable a les baixes que firma el Sr. alcalde. Li
he demanat al  sr.  regidor per què feia anotacions a una série d’objeccions d’una
memòria  política  que  havia  fet  el  regidor  delegat  d’Hisenda,  no  una  memòria
tècnica, ni jurídica, i ha fet que em preocupe molt més, perquè el resum de l’informe
o de la memòria política del regidor d’Hisenda ve a dir que com que té dubtes de la
seua  tramitació,  i  quin  és  l’òrgan,  si  l’Oficina  de  Recaptació  o  el  Departament
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d’Activitats, quer ha de tramitar aqueixos  procediments administratius,  que faria
falta un informe jurídic; però no s’ha demanat cap informe jurídic, ni apareix cap
informe jurídic que avale quin és el procediment a seguir. L’únic  informe tècnic que
valida el decret és l’informe de l’inspector de tributs que és desfavorable. Ho dic
perquè  aquestes  anomalies  generen  molta  desconfiança,  perquè  a  la  fi  els
procediments que se segueixen no segueixen la llei, ni la normativa; estem cansats
de dir-ho des del Grup Socialista, no només en aquestos procediments sinó en els
procediments  d’atorgament  de  subvencions,  en  els  procediments  d’aprovació
d’ordenances fiscals, i arriba a ser ja el caràcter d’aquest govern massa arbitrari a
l’hora de prendre certes decisions, i moltes vegades el criteri no està emparat per la
llei. Per tant demanem algun tipus d’explicació, sobretot perquè els decrets no han
passat prèviament per la Comissió de Foment del dia 19 perquè tots tinguérem accés
als expedients, com es fa en la resta d’altes, baixes i tramitacions del domini públic.
En aquest cas no s’ha fet, s’ha fet considerem un poc amagat i a més els informes
desfavorables que no avalen el decret. L’alcalde ha signat en contra del que diuen
els tècnics municipals,  que això és el  més perillós.  Per tant sí que ens agradaria
alguna explicació.”

 Sr. alcalde: “L’explicació el Sr. Canet li la donarà.”

 Sr. Canet Llidó: “Com sempre, si escoltem el discurs de l’oposició, en concret i sol
ser general per part del Partit Socialista, sembla  que ací es fa tot malament i es fa
tot malament des de fa quatre dies, i abans es feia tot bé o es feia distint. Ja ho hem
parlat moltes vegades, que les coses s’han d’emmarcar per comprendre-les bé. Però
bé,  en aquest cas no em remet ni a cap històric, simplement faig alguns aclariments
a les coses que s’han dit. No hi havia informe en relació als decrets; com que no?
L’informe del TAG Antonio Mansanet Morant, signat en 19 de desembre de 2016,
és  un  informe  que  acompanya  tots  i  cadascun  dels  decrets,  que  està  dins  dels
expedients; sí que hi havia informe. I respecte de les meues observacions, que amb
independència que siguen polítiques o no són observacions i es fan per a raonar-les,
les persones s’entenen des de l’intel·lecte, i des de la lògica, i poden raonar respecte
a això; jo parle d’un informe jurídic, però no es tracta d’un informe jurídic  a futur;
si  és que l’informe jurídic ja hauria  d’haver  estat;  aqueix informe jurídic  hauria
d’haver estat des del moment en què es va iniciar un procediment que plantejava una
série  de  circumstàncies  diferents  a  les  que  havia  seguit  aquesta  administració
tradicionalment, i en aqueix moment no hi ha cap informe jurídic que clarifique la
situació en què queden aqueixes persones, ni hi ha cap informe jurídic que clarifique
com poden donar-se de baixa aqueixes persones, i ho explique. Nosaltres durant tots
els anys teníem una situació per la qual una persona podia quedar inclosa en un
padró fiscal d’una taxa com la dels guals; i era que havia sol·licitat una llicència i a
conseqüència de la sol·licitud, s’estudiava, es resolia i s’incorporava, si es resolia
favorablement la llicència, en el padró tributari corresponent. Aqueixa era la forma
habitual com s’havien incorporat totes les persones que estan en el padró de guals,
excepte aquestes de què parlem. Aquestes havien seguit un procediment diferent;
que és un plantejament que és legal, tot sembla apuntar que és legal, no entrem en la
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discussió,  però que planteja  una diferència  respecte  dels  que estan incorporats  a
aqueix padró de forma involuntària, sense resoldre la qüestió de la seua llicència,
cosa que en principi és una contradicció i genera un limb administratiu, i aqueix
limb  administratiu  no  clarifica  aqueixes  persones  en  quines  condicions  queden
incorporades  en el padró, amb quins drets estan incorporats al padró, drets i deures
òbviament, però quins drets des del punt de vista de la circulació, i això afecta a la
nostra  ordenança  de  circulació,  entra  en  contradicció  directa  amb  la  nostra
ordenança  de  circulació,  com també  entra  en contradicció  directa  amb la  nostra
ordenança reguladora de guals, la no fiscal,  que també entra en contradicció per
l’ocupació  i  la  forma  d’ocupació  de  les  voreres.  Aleshores  la  qüestió  no  queda
resolta, feia falta un informe jurídic, però l’informe jurídic s’havia d’haver fet quan
van començar a incorporar-se aqueixes persones. Per què s’ha seguit un procediment
un  poc  distint?  En  principi  no  es  pretenia  seguit  cap  procediment  distint,  sinó
assimilar  el  procediment  al  mateix  que  la  resta  de  persones.  No  ha  passat  per
comissió?  No  ha  passat  per  comissió  perquè  resulta  que  aqueixes  persones  van
presentar  les  sol·licituds  de  baixa  en  juny;  i  fins  al  mes  de  desembre,  acabat
l’exercici, és quan l’Alcaldia i la regidora delegada presenten per la situació de les
peticions que s’havien fet en els mesos de juny i juliol, i aleshores es resol de la
forma  més  ràpida possible  la  baixa perquè no incórreguen en un semestre  més
tributari. Simplement per aqueix motiu. No hi ha cap ocultisme, i cap gana d’evitar
les coses.”

 Sra. Morell Gómez: “M’alegre que reconega que el procediment que es va seguir
en el procediment d’inspecció és un procediment legal; m’alegre. Dit això, vosté em
fa  gràcia  en  les  coses  que  diu.  Vosté  governa;  vosté  és  el  regidor  d’Hisenda,  i
l’alcalde és alcalde des de juny de 2015. vosté diu que presenten els propietaris uns
registres, unes al·legacions, uns recursos, en juny, i és que  no li han contestat, però
és que vostés són els qui han de dir que contesten; o vostés han d’estar damunt
perquè els tècnics, o qui li corresponga, conteste. No pot excusar-se que com no els
han contestat ara tenim pressa; però és que els han de contestar, vostés. I depén de
vostés si és un semestre, un trimestre, dos semestres, la contestació.   L’agilitat de la
contestació no depén dels qui estem en l’oposició, depén de vostés que governen;
per això em fa riure que vosté s’esccuse dient que des de juny l’havien presentada i
no els havien contestat, però és que els correspon a vostés contestar; no a nosaltres.
Tenen pressa diu; molt bé, però és que han de donar la informació a la Comissió de
Foment,  perquè  aqueix  és  el  procediment  habitual,  i  perquè  crec  que  un  tema
d’aquesta envergadura es mereix que almenys es tracte en la Comissió de Foment,
almenys per part meua; però és que a més, pel mateix que em fa gràcia és que diu
que fa falta un informe jurídic per saber en quina situació, i quins són els drets; però
és que depén de vosté que es faça l’informe jurídic; però ja li dic, de juny de 2015
estan  governant;  l’ha  demanat?  S’ha  demanat  l’informe  jurídic?  Algun  tècnic
municipal està redactant l’informe jurídic? Ningú; doncs si ningú està redactant-lo li
he de dir jo al tècnic que el faça? O vostés que estan governant si tenen dubtes
jurídics  hauran de demanar  a algú que faça l’informe jurídic? Des de fa mesos;
doncs des  de fa  mesos,  vostés  governen des de fa  molts  mesos.  Li  correspon a
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vostés. També li dic, no he amagat i que no hi haja cap tipus d’informe. Jo dic que
els decrets es base només en un informe; i li ho dic perquè si vosté agarra el decret, i
totes els decrets, diu “aquesta Alcaldia, vist l’informe de l’inspector municipal de
14-12-2016,  i  l’escrit  d’observacions  emés  pel  Sr.  tinent  d’alcalde  delegat
d’Hisenda, resol.” En els decrets no apareix cap altre tipus d’informe. Ja li dic que si
l’expedient haguera anat possiblement a la Comissió de Foment hauríem tingut un
accés directe al seu contingut, però en tots els decrets no apareix cap informe del 16
de desembre. Si està en l’expedient, ja li dic no he tingut oportunitat perquè no ha
anat a la comissió; i hui li he demanat el seu perquè no he pogut ni aconseguir-lo a
través  de  la  tècnica.  Li  demane  només  això,  Sr.  Canet.  És  que  vostés  són  els
responsables  que  els  expedients  complets.  No  només  aquestos,  també  els  de  la
delegació  de  Recursos  Humans  i  de  les  Contractacions  de  Personal.  La  nostra
obligació  és  dir-li  a  vosté  que  això  falta,  i  que  ho  torbem  a  faltar;  i  que  les
objeccions que fa la Secretaria General, que ho fan tres secretaris generals, que no és
la mania d’un secretari sinó els tres diferents, estan demanant el mateix. I fan les
anotacions  perquè  no  apareixen  informes  jurídics,  ni  informes  de  Tresoreria,  ni
informes de Recaptació, jurídics, que puguen donar aval a això. No és mania, ni que
nosaltres volem generar preocupació. A nosaltres ens preocupa perquè a la fi molts,
la majoria de decrets arriben amb objeccions de la Secretaria General.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Òbviament  no  intente  que  ens  entenguen,  perquè  no  ens
entendrem; però em sembla que la visió de la realitat és tan distinta que la realitat té
un problema, perquè no pot ser tan diferent com la veiem les distintes persones.
Vosté s’enerva perquè les baixes del padró de guals, les baixes com a llicències, no
han  passat  per  comissió  informativa,  i  s’enerva.  I  per  què  no  van  passar  les
incorporacions? Les incorporacions no van passar per cap comissió informativa, i
s’enerva  perquè  les  baixes  no  han  passat  per  comissió  informativa.  Bé,  hauria
d’enervar-se de la mateixa forma, i això ho va gestionar directament vosté, i per tant
hauria  d’enervar-se  amb  vosté  mateix,  perquè  vosté  no  ho  va  passar  per  cap
comissió informativa; les incorporacions, que dic jo que preocuparan un poc més als
ciutadans que les  baixes,   dic  jo;  però vosté  s’enerva  per  les  baixes,  no per  les
incorporacions. I li torne a recordar, haurien de ser vostés els qui  contestaren; jo
conec el procediment administratiu, i quan a mi em porten propostes, jo me les llig i
intente resoldre-les; però si a mi no em porten les propostes jo no les puc resoldre. I
si les presenten en juny les persones, i a mi ningú em fa cap proposta, sinó que
arriba a través de distints canals, i és l’Alcaldia i la regidora delegada d’Activitats
qui pregunta en el departament com estan aqueixos expedients, com estan aqueixes
peticions, les 28 peticions, crec que la part política ha fet la seua feina. Però és que
quan ho pregunta resulta que havien passat sis mesos; sis mesos en uns casos, un
any i mig en altres, en el cas de contestació dels recursos de reposició. I per què no
estaven contestats? Probablement perquè tot deriva del mateix problema, que s’han
incorporat  unes  persones  en  el  padró  dels  guals  sense  resoldre  la  qüestió  de  la
llicència. I això, torne a dir, genera un limb administratiu i jurídic; tot i que siga
legal, però genera un limb administratiu i jurídic;  perquè nosaltres amb aqueixos
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informes que vosté cita estem dient en tot moment, al mateix temps que diem que la
incorporació es pot produir  perquè s’ha produït el fet imposable, també diguem és
un acte subjecte a llicència, i estem sostenint-ho a tota hora; però nosaltres com a
administració vam optar per resoldre la incorporació involuntària al padró de guals i
no resoldre la qüestió de la llicència. I torne a dir, això genera un limb que entra en
contradicció  directa  en la  nostra  ordenança  de circulació,  article  18 de la  nostra
ordenança de circulació. L’informe jurídic s’hauria d’haver fet quan es va començar
el  procediment.  Això és  el  que dic  jo  en  les  meues  observacions;  no que  jo  el
necessite  ara,  sinó  que  s’hauria  d’haver  fet  quan  es  va  posar  en  marxa  aqueix
mecanisme que ens ha portat a aquest limb. L’informe és cert que no es cita en el
decret, però està en l’expedient, en tots i cadascun dels expedients està, i per això li
ho dic,  perquè estiga informada.  És un acte  subjecte  a llicència  i  no s’ha resolt
aqueixa llicència, ni en la seua incorporació, ni en la seua baixa, perquè des de la
seua incorporació segueixen un procediment distint a tota la resta de ciutadans de la
nostra  ciutat.  I  no  és  aqueix  l’únic  punt  distint   que  marca  aqueixes  persones
respecte a altres,  sinó que el  fet  de no haver tramitat  la seua llicència  fa que la
reserva de l’espai de la via pública en calçada no la dispose de la mateixa forma que
la resta de persones que estan incorporades en el padró de guals, amb la qual cosa es
crea un greuge comparatiu entre aqueixes persones i la resta. Són alguns dels limbs
en els quals ens trobem a partir del procediment que tot i que siga legal es va posar
en marxa sense esclarir tota aqueixa sèrie de qüestions.”

 Sr. alcalde: “Molt breu que ha acabat el segon torn.”

 Sra. Morell  Gómez: “Sr.  Canet  sí  que és cert  que vosté  i  jo  mai  parlem de la
mateixa realitat, i li dic per què. Vosté també dissocia les coses i no diu la veritat
com és. Els procediments d’inspecció tributària van anar per la Comissió d’Hisenda,
i es va informar dues vegades en la Comissió d’Hisenda, Sr. Canet; crec que vosté
no era membre de la Comissió d’Hisenda en aqeull moment. Dues vegades es va
donar; jo li mostraré la informació que es va donar en les Comissions d’Hisenda, no
va ser en Foment Econòmic, perquè era un procediment d’inspecció tributària. Jo li
donaré les actes, sr. Canet.”

 Sr. alcalde: “Siga breu i acabarem amb aquest punt que és donar compte.”

 Sr. Canet Llidó: “Una puntualització. Si jo conec les actes. Però aqueixes actes no
tracten cas per cas per a informar a la resta de membres, com es fa en la Comissió de
Foment, que vosté reclamava. No és el mateix procediment, ni semblant.”
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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 era per a la Sra. Miñana; en la intervenció
que ha fet la meua companya Ana Morell, és veritat que ha preguntat pel tema dels
guals, però també  li ha preguntat a vosté, a títol personal, com és possible que tots
els decrets que firma vosté vinguen amb objeccions de legalitat; i estem parlant al
voltant de 350.00 euros. Després hi ha un tema, també per a vosté Sra. Miñana crec
que  ho  vam parlar  en  l’anterior  plenari,  és  el  tema  de  la  borsa  de  policies,  si
comissió de serveis; sense la llei damunt la taula, només per lògica, encara que això
a un regidor li serveix de poc si no respecta la llei, un policia que està treballant està
treballant, i una persona que està en borsa no està treballant, generalment, almenys
qui opta a entrar, si van renunciant, però qui entra no treballa. Per tant jo crec que
com a regidors, el que volem és que treballe el policia que ja està treballant i un que
entra que està a l’atur; i més si sembla ser que els policies que estan en borsa són
d’Oliva,  els  que podrien entrar;  encara  més raó perquè un regidor  intentara  que
entraren els de borsa abans que els de comissió de servei. Jo crec que aqueixa és la
lògica. Però evidentment hi ha unes lleis que s’han de complir, i sí que li done la raó
a vosté,  Sra.  Miñana,  que la  tècnica  de  Recursos  Humans  entén  com vosté  que
primer va la comissió de serveis i després va la borsa. Però hi ha tècnics, en aquest
cas el cap de la Policia, que entén una altra cosa; el tema està en per causes urgents i
temporals quin sentit li donen a aqueixa part. Tinc entés que hi ha altres municipis
que funcionen primer la borsa i després la comissió de servei. Si entén vosté igual
que jo que primer va la borsa i després la comissió de serveis, per lògica, i per moral
política, per què no ho intentem i que siga l’IVASPE qui ens diga que no ho podem
fer per llei, perquè si altres municipis estan fent-ho, nosaltres hauríem d’intentar-ho i
no ser  nosaltres  els  primers  que diguem que primer  va la  comissió  de serveis  i
després la borsa. I continue amb la borsa. Anava a parlar del tema de decrets, però
s’ha  anul·lat,  és  el  decret  112/2017  i  després  l’ha  anul·lat  a  través  del  decret
122/2017, respecte a la contractació del programa de suport a persones en situació
de dependència. No entraré a la valoració perquè entenc que quan es va firmar el
decret  es  pensava que es  podria  realitzar  d’una forma i  ara  s’estarà  estudiant  si
aqueixa forma era la qeu tocava o era una altra. Però Sr. Salort, el que em preocupa
és la seua aposta per la privatització;  això és el  que més em preocupa. Jo sobre
Projecte Ciutadans d’Oliva, que el Sr. Peiró i la Sra. Pastor vénen del Partit Popular,
puc entendre-ho; i dels que tinc darrere, del Partit Popular, també ho entenc; però de
vosté, d’Esquerra Unida, no. Hi ha una borsa i nosaltres hem buscat una oferta d’una
empresa en aquest cas, que ha guanyat Red21, encara que vorem si després en el
decret que ja s’ha abolit; a mi el que em preocupa és que vosté coms regidor de
Benestar Social ha permés que es busque una empresa abans que els treballadors
que estan en borsa, que és realment el sistema públic.”

 Sr. alcalde: “No ha fet cap prec, ni cap pregunta; continuem.”
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 Sr.  Parra  Salort: “És  sorprenent  la  situació  que  ens  demostra  aquest  govern
municipal  en relació  als  temes  d’informació,  comunicació  i  tractament  de temes
importants que afecten a Oliva. Hem tornat a tindre un Ple sense pràcticament cap
assumpte significatiu, excepció feta del tema Pativel, però no perquè l’haja preparat
l’equip  de  govern  municipal  sinó  perquè  la  gent  del  Partit  Popular,  veient  el
desficaci  urbanístic  que  va  a  produir-se  sense  que  aquest  govern  municipal,  i
sobretot qui té encarregats els assumptes de planejament urbanístic, haja fet res per
comunicar-ho, explicar la situació en què van a trobar-se els afectats, ni per defensar
els interessos directes de molts ciutadans d’Oliva i els indirectes de pràcticament
tota  la  població;  turisme,  construcció,  activitats  esportives,  hoteleres,
gastronòmiques, serveis, etc. Això diu molt del seu sentit de la transparència i de la
comunicació que vostés sempre presumeixen; ni compten amb l’oposició per tractar-
los, i el Pativel és una mostra, ni els porten als Plens perquè els conega el ciutadà.
En el mateix ordre de punts importants voldria recordar que fa aproximadament un
mes els mitjans de comunicació ja sabien que els pressupostos s’havien distribuït a
tots els grups municipals, encara que no era cert, però s’ha d’indicar que els grups
municipals del govern sí que havien rebut els pressupostos; a dia de hui, com hem
pogut comprovar en l’ordre del dia, no hi havia punts importants i per suposat no
estava aquest; i deu ser perquè aquest municipi no deu tindre, ja deu tindre, ja que
alguna comissió, com és el cas de la d’Hisenda, on es tracten els temes econòmics,
tenen  transcendència,  ni  tan  sols  ha  estat  convocada.  Continuem comprovant  la
forma d’actuar d’aquest govern, que després d’un mes d’haver distribuït als grups
municipals  de  govern,  és  incapaç  de  lliurar-los  als  grups  de  l’oposició  perquè
puguen analitzar-los, ni fer les aportacions per millorar-los. I no serà perquè des dels
grups de l’oposició sempre se li ha oferit la col·laboració a aquest govern. La forma
de governar i d’informar els temes que vostés han establert és la de Juan Palomo, yo
me lo guiso yo me lo como. I aqueixa forma és contrària a la que sempre gallardegen
i volen vendre. Vostés promulguen transparència i apliquen l’obscurantisme, és a dir
fer les coses sense que es faça la mínima publicitat i amagant-ho als altres grups
municipals i al ciutadà. Voldria simplement agrair aqueixa deferència que demostren
a informar i plantejar els assumptes als grups de l’oposició, i en definitiva al ciutadà,
que té dret a ser coneixedor dels assumptes no només després d’haver estat decidits
per vostés exclusivament sinó abans de poder expressar la seua opinió. I per últim,
després  de  l’ordre  del  dia  hem  vist  que  s’ha  preparat  una  proposta  per  a  la
Conselleria  d’Agricultura;  és  a  dir,  han  sigut  vostés  capaços  de  treballar  per  a
preparar-la. Però el que a aquest regidor li sorprèn és que no han sigut capaços de
preparar cap proposta respecte a la situació de perjudici econòmic que han sofert els
llauradors d’Oliva per les últimes pluges i vents; per al pixat i caiguda dels fruits. A
finals de desembre, i en plenes pluges, ens trobàrem.”

 Sr. alcalde: “Sr. Parra, disculpe; se n’ha passat del temps i no ha fet encara ni una
pregunta, ni un prec.”

 Sr. Parra Salort: “Simplement vull fer una exposició.”
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 Sr. alcalde: “Ja, però és que estem en l’apartat de precs i preguntes.”

 Sr. Parra Salort: “Gràcies, Sr. alcalde.”

 Sr. alcalde: “Pot acabar,  però els recorde que estem en precs i  preguntes;  per a
preguntar i fer precs.”

 Sr. Parra Salort: “Crec que solc ser prou respectuós, i sempre, crec, que tot el món
s’explaia suficientment, i em sembla que per dos minuts que me n’he passat; però
bé, simplement volia recordar que els llauradors d’Oliva esperaven que l’ajuntament
haguera fet propostes de demanar les ajudes que tan alegrement es van proposar a
finals de desembre.”

 Sr. alcalde: “No li he fet cap crida a l’ordre. Li ho he dit adés al Sr. Mengual, i
aprofite per a dir-los, a tots els membres de la corporació que fan precs i preguntes.
És l’apartat de precs i preguntes. Precs i preguntes; no és un torn obert de paraula
per fer dissertacions i donar opinions. Ho sent molt però es així. Per a fer precs i
preguntes. Això és el que els recorde. No era òbviament una qüestió d’ordre; vosté
és summament respectuós i té un tarannà molt  educat. No ho entenga malament.
Simplement és una reflexió que faig com a moderador del Ple, perquè jo modere el
Ple.”

 Sr. Parra Salort: “Crec que tenim tan pocs moments d’exposició, i tan important
respecte a l’activitat econòmica d’Oliva, que era el moment.”

 Sr.  alcalde: “Això  es  pot  convertir  en  un  prec.  O  preguntar-li  al  regidor
d’Agricultura.”

 Sr. Parra Salort: “El precs és aqueix; van a fer alguna cosa en aqueix sentit?”

 Sra. Tomás Doménech: “Sr. alcalde, tenim un dubte; el vehicle Ford que té assignat
l’Alcaldia,  que  té  assignat  per  als  seus  desplaçaments  oficials,  i  que  està  a  les
dependències  de la  policia,  últimament  veiem que està  usant-lo  el  Sr Peiró;  ens
agradaria saber si també és d’ús de la resta dels seus socis de govern, i com es regula
l´ús del dit vehicle municipal.”

 Sr.  Robles  Serrano: “Fa  aproximadament  un  parell  de mesos  el  meu  company
Vicente Morera ja va fer una queixa i va demanar explicacions sobre dos motos que
van comprar per a la Policia Local, i en cap dels tres tallers d’Oliva sabien res; de fet
es van comprar a Gandia. Reclamem que per a pròximes compres o adquisicions
d’alguna cosa  per  a  l’ajuntament  que  es  fera  en  comerços  d’Oliva.  Ha tornat  a
passar.  S’han  adquirit  tres  desfibril·ladors  en  Nadal,  i  tenien  la  proposta  d’una
persona d’Oliva damunt la taula i s’ha optat per comprar-los fora d’Oliva. Saber per
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què i si es continuarà amb aquesta línia d’adquirir coses fora d’Oliva, si ací a Oliva
es pot usar molt be els diners de l’ajuntament.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Jo vaig a parlar-li hui del Raval. Veient el registre d’entrada de
les associacions del barri; en aquesta primera ens diuen que en diversos llocs del
barri  hi  ha gàbies  de  pollastres  i  galls,  tancats  fent  el  seu soroll  i  brutícia;  que
apliquen la normativa d’animals en les vivendes, i llancen les gàbies dels pollastres
que ocupen la via pública i parc. Aqueix és un. Continuem amb un altre, i ací es diu
alguns  carrers  en  el  parc  de  Vista  Hermosa  hi  ha  gàbies  de  pollastres  i  galls;
demanem la regularització d’animals en espais públics. Jo puc dir algun carrer més,
carrer de sant Martí, per exemple, existeix el mateix; estan prop. Mire, jo ara també,
és un barri que estic enamorat del barri del Raval, i l’altre dia vaig ser testimoni,
mentre passejava ka gosseta, del que és viure allí dalt en el tema dels animals. Vaig
poder  fer  unes  fotos.  Mire,  un  pollastre  a  una  zona  del  carrer;  seguidament  el
pollastre ja està al mig del carrer i el cotxe, com vorà, les llums de frenada, van
parar al mig del carrer perquè al pollastret no li passara res. L’altra foto, el pollastre
sa i estalvi, ja estava en l’altra part del carrer, Sr. alcalde. La meua pregunta és, entre
pollastres  allí,  que no paren  d’enviar-nos  registres  i  que estan allí;  cabretes  que
tenim en alguns dels llocs on el taller de Centelles arregla els parcs, la superpoblació
que diem que tenim de porcs senglars, que al pas que anem també els vorem per allí
dalt; la pregunta és, el Sr. alcalde té pensat fer una granja escola en el barri del Pinet,
del Raval, perquè si és així, ens servirà per a totes les persones que han fet registres,
que no han pogut entrar en el taller Centelles, per diversos errors comesos, potser ho
entenem. Però des de fa mesos tots són animals solts pel carrer, jo crec que això si
passar al passeig o la plaça de l’ajuntament, no existiria.”

 Sra. Miñana Morell: “Comence parlant dels decrets. La veritat és que jo també em
preocupe molt  si  els  decrets,  els  expedients,  no tenen tots  els  informes,  però la
veritat és que oltes vegades em veig en la tessitura de fer els decrets o esperar que es
facen  els  informes  i  perdre  les  subvencions.  Per  tant  dir-los  que  jo  també  em
preocupe, que s’intenta esmenar tota la documentació falta; i que els decrets és així,
hi ha vegades que els informes no poden arribar a temps i tens uns terminis per
contractar la gent, com per exemple ha sigut enguany, que tot el món havia d’estar
contractat el 30 de desembre, o si no perdies la subvenció; i per tant es va haver de
fer d’aqueixa forma. Això no vol dir que els informes no vagen, això no vol dir que
les contractacions no tinguen diners, estan totes consignades, tenen les seues RC
firmades  per la interventora;  i  les  contractacions  han sigut  a base d’una acta  de
valoració  o  d’un  procés  selectiu.  Per  tant  això;  falten  els  informes,  és  cert,
s’intentarà esmenar. Des de la Regidoria és una cosa que em preocupa i vull intentar
fer-ho, però sàpiguen que no és per ganes, no és per botar la llei, per suposat; és
simplement per premura de temps. Respecte a la borsa de policies, certament, tant si
es contracta  per  comissió de servei  o si  es contracta  per borsa,  ha de tindre  un
informe  de  l’IVASPE;  per  tant,  allò  que  sol·liciten,  de  moment  no  tinc  cap
sol·licitud, sí que és cert que ens vam reunir aquesta setmana passada la tècnica de
Recursos Humans i l’inspector de la Policia, per parlar de les possibles baixes i de
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quina  forma  s’haurien  de  cobrir,  incorporar  gent;  ells  dos  van  parlar,  jo  estic
esperant els seus informes i en base als informes i de l’IVASPE, es procedirà amb
les contractacions. No puc dir-li res més, perquè en aquest moment no hi ha una
opció clara  de  dir  anem a  agarrar  comissions  de servei,  o  borses,  no hi  ha res.
Simplement, a l’hora de parlar, de plantejar la situació es planteja amb la llei en la
mà. Tot això ha d’estar informat i en el moment que estiga informat es procedirà a
les contractacions. Totes les contractacions són amb informe preceptiu de l’IVASPE,
les noves contractacions i  incorporacions  han de tindre el  de l’IVASPE, per tant
primer es demana a ells l’informe i després es fa la contractació.”

 Sra.  Ibiza  Cots: “Sr.  Robles.  Certament  vosté  té  raó.  S’han  comprat  tres
desfibril·ladors. L’empresa no sé d’on és, però el comercial sé que és de l’Alqueria
de la Comtessa. Jo ja he parlat amb la persona que es va queixar, que supose que
haurà anat a queixar-se a les persones que coneix, em sembla correcte també, que
comente  el  greuge que  té.  Dir-li  que  li  he  demanat  disculpes,  entre  altres  coses
perquè crec que ell va vindre a aquest ajuntament a oferir els desfibril·ladors, però
no va anar a la persona adequada.  No va anar a la persona que realment  estava
encarregada  dels  desfibril·ladors,  jo  no  tenia  coneixement  que  aqueixa  persona
existia. Això no obstant, juntament amb ell i altra gent que també ha vingut i també
són d’Oliva, els desfibril·ladors, com saben vostés, supose que anirem incrementant-
los, en diferents llocs; i evidentment mirarem que els comercials siguen d’Oliva.
L’empresa serà la mateixa, perquè els desfibril·ladors que porta aquest senyors són
exactament els mateixos que hem comprat; però són comercials d’Oliva.”

 Sr. Oltra Mestre: “Per contestar-li al Sr. Parra. No sé si m’ha fet una pregunta o no;
però si l’ha feta, diré que les primeres pluges que van haver, els danys, nosaltres
vam publicar una nota de premsa i vam fer uns cartells que vam portar als llocs on
es mouen els  agricultors,  perquè vingueren a fer-nos saber els  danys  que havien
tingut, tant en l’arbrat com en la fruita, com en les infraestructures; de fet tenim 40
peticions de gent que ha vingut. La tècnica ha fet  el seu informe i s’ha enviat a
conselleria. Estem a l’espera de rebre notícies.”

 Sr.  Salort  Rubio: “Pel  que  es  refereix  a  mi  entenc  que  el  seu  prec,  pregunta,
comentari, Sr. Mengual, està fet sense malícia, i en aquest cas per desconeixença de
la tessitura actual, i per això tractaré d’explicar. El que es dóna, per part del regidor
que li parla, que pertany efectivament al Grup Esquerra Unida, no es tracta d’una
privatització  del  servei  de  dependència;  de  fet  la  Sra.  Rosana  Miñana  podrà
confirmar-li que nosaltres sí que hem demanat que s’incorpore per la via pública les
persones que vam demanar, i com li vaig passar en el document, figuren que haurien
de  tindre  a  Oliva,  que  és  inferior.  A Oliva  actualment  tenim  menys  persones
treballant en el Departament de Serveis Socials dels que hauríem de tindre. I el que
volíem és fins que s’incorpore aquesta persona, que puguera haver un servei, que
per a res fóra substitutiu, que fóra assessorament a la dependència; per a evitar que
durant aqueix temps els ciutadans d’Oliva puguen estar desinformats. No tractàvem
de cobrir amb un mitjà privat un servei públic. Així li ho hem comentat a la regidora
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d’Ocupació, la nostra intenció de dotar, el més prompte possible el servei públic en
aquest departament.”

 Sr. alcalde: “Dels pressupostos del Sr. Parra va per unes declaracions meues, per si
comenta vosté d’això, jo després matisaré.”

 Sr.  Canet  Llidó: “No  era  un  prec  ni  una  pregunta,  però  com  que  hi  ha  una
dissertació que em fa referència intente contestar-la en la mesura que puc. Respecte
del pressupost no repartit,  és cert que aquest regidor delegat,  jo vaig generar les
expectatives i lamente que no s’haja repartit, perquè efectivament no ha estat així;
expectatives  de  les  quals  després  es  fa  ressò  tant  l’Alcaldia  com  el  mitjà  de
comunicació que trau la notícia. En principi tenia aqueixes expectatives; és cert que
estem molt a prop de poder-lo lliurar, però encara no està repartit. Si el tenen els
grups del govern és perquè en tant que són els regidors delegats que gestionen les
àrees,  perquè  el  pressupost  es  divideix  en  les  àrees  de  gestió  i  de  despesa,
bàsicament;  té  la  part  d’ingressos,  però  és  la  part  de  despesa;  doncs  sí,  estem
treballant-lo des de fa temps, això és cert. A més, li demene disculpes en concret al
Partit Popular, perquè en el plenari anterior vaig dir que a aquest segurament vindria
l’ordenança que vam modificar a conseqüència de la seua moció i no està; no ho han
preguntat, però jo aprofite per a dir-ho. La tenim pràcticament tancada, però n ha
arribat a quest plenari com hauria sigut el que a aquest regidor li hauria agradat.
Respecte de la col·laboració amb el PP he de dir-li que tinc una cosa i no sé molt bé
com;  vosté  ho ha plantejat  en diverses ocasions,  brindar-se a col·laborar  amb el
govern, i he recollit en diversos plenaris aqueixa proposta, i de fet ens hem reunit en
algunes ocasions, però és que en aquest mateix plenari ens han recriminat que ens
hàgem reunit; i jo he dit que no passa res perquè ens reunim dins d’aqeuix marc de
normalitat, però vostés no han dit res, i per tant no sé fins a quin punt continuar amb
la dinàmica  o no.  Jo crec que hauríem de situar això dins d’un àmbit  de major
normalitat, el fet que un grup manifesta públicament que vol reunir-se per parlar una
série de coses, i un altre grup o un regidor delegat recull el suggeriment públicament
i  diu que sí,  que es parle;  però quan es  produeixen les  reunions sembla  com si
necessitàrem algun tipus de permís patern per a continuar mantenint-les. Finalment
dir  que els  punts del  plenari,  i  això ho hem discutit  en algunes  ocasions,  és un
indicador  de  la  marxa  d’un  govern,  d’una  ciutat,  d’un  ajuntament,  però  no  és
l’indicador, no és l’únic indicador. Probablement els plenaris podrien portar algun
punt més, però extraure massa lectures d’això és un poc excessiu, perquè hui sense
anar més lluny en el plenari portem donar compte d’unes sentències que ha guanyat
l’ajuntament, que significa la confiscació de quantitats importants, i això és el fruit
d’una feina de fa aproximadament dos o tres anys. I això no és un punt de l’ordre
del dia del Ple, però és un assumpte important per a la ciutat; i ara mateix tenim en
expectativa  la  licitació  de  les  obres  d’Aigua  Blanca  IV,  i  això  és  una  cosa
importantíssima per a aquesta ciutat; i no ha passat pel plenari, però això no vol dir
que no s’estiga treballant en aqueixes qüestions.”
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 Sr.  alcalde: “Ho  hem  parlat  personalment  el  Sr.  Parra  i  jo,  la  qüestió  dels
pressupostos; jo vaig fer unes declaracions en un mitjà de comunicació i vaig dir a la
pròxima setmana tenim previst repartir el pressupost, perquè així ho teníem parlat en
diverses  reunions;  finalment  han  eixit  alguns  ajustos  a  realitzar,  a  conseqüència
d’algunes  delegacions  i  per  això  no està  repartit;  però  òbviament,  primer  haurà
d’estar pactat i acordar amb l’equip de govern per traslladar-lo a la resta de grups
polítics; però efectivament ja està a prop, i només el tinguem el repartirem, per cert
prou més prompte que altres anys. Quan ho vaig dir era així, i després no ha pogut
ser. Li ho vaig explicar. Jo no vaig dir que estava repartit. Jo vaig dir que teníem
previsió  de  la  setmana  pròxima  repartir-lo.  Ho  dic  perquè  sé  que  quan  ha  fet
referència  al  mitjà  de  comunicació  feia  referència  a  les  meues  declaracions.
Respecte al prec o pregunta del Sr. Llopis, jo també m’estime el Raval, li ho poc
assegurar; potser no tant com vosté, però jo crec que ningú té l’exclusiva d’estimar
el Rabal o qualsevol altre barri; estem realitzant diverses reunions, perquè tenim un
problema i és que no sabem què hem de fer o com actuar una vegada tenim els
animals;  i  estem treballant  per buscar  opcions.  Perquè nosaltres  no podem anar,
agarrar  els  animals  i  deixar-los  en  qualsevol  lloc;  per  tant  estem  treballant  en
aqueixa línia,  a mi també em preocupa i  així ho transmet cada dia al  cap de la
policia  i  al  tinent  de la  Guàrdia Civil,  estem treballant;  i  el  problema es  buscar
solució a què fem amb els animals quan els confisquem. És la veritat.  Hi ha una
normativa i no podem agarrar-los i deixar-los, ni tan sols a la canera, per exemple;
hem de buscar un lloc i a més un lloc que complesca amb tots els requisits legals,
aqueix és el principal obstacle, però estem treballant en aqueix sentit. Ha dit el Sr.
Robles que ha tornat a passar la mateixa cosa que amb les motos; mire, no. Les dues
motos d’enguany es van demanar tres pressupostos a Oliva i s’han comprat a un
taller d’Oliva. Vosté parlava dels desfibril·ladors, però sàpiga que les motos s’han
comprat enguany, com es va quedar, a un taller d’Oliva, però hauria pogut ser que
no es compraren  a un taller  d’Oliva,  perquè va en funció d’un procediment,  les
motos que s’han comprat enguany, després del que ha dit vosté, s’han comprat a un
taller d’Oliva; no ha passat el mateix amb les motos. I demà li donaré, si vol, la
prova que s’han comprat  a  un taller  d’Oliva.  Vosté  ha  dit  ha  tornat  a  passar  la
mateixa cosa. Després s’ha referit al desfibril·lador; ho he entès. I vull dir-li que les
motos que vosté va fer referència que es compraren a Oliva, s’han comprat a Oliva.
Del desfibril·lador li ha contestat la regidora delegada, i jo li conteste de les motos.
Ho tinc clar; per a major detall els dic que s’han comprat a un taller d’Oliva les
motos assignades al pressupost de 2016. I el vehicle. El vehicle no està, diguem-ne,
a disposició exclusiva de l’Alcaldia. El vehicle, tradicionalment, si algun regidor o
regidora  delegat  l’ha  necessitat  per  a  fer  alguna  gestió,  fins  i  tot  algun  tècnic
municipal, algun funcionari, l’Alcaldia l’ha cedit perquè anara a fer les gestions, a
València principalment. La qüestió es planteja que els anteriors regidors d’Obres i
Serveis, no recorde quin any va ser, crec que 2005, per la naturalesa de la seua feina,
sempre tenia un cotxe de l’ajuntament; en 2005 o 2006 es va deixar de tindre cotxe.
I aqueixos regidors tenien una targeta de l’ajuntament per posar gasolina als seus
cotxes particulars; la qual cosa, sense dubtar en cap moment, de l’honestedat de cap
dels regidors d’Obres i Serveis anteriors, que no ho dubte, i ho dic ací i on calga, era
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una cosa que no era massa regular, per dir-ho d’alguna forma; quan la situació es
planteja al regidor d’Obres i Serveis actual, el que es fa és com que hi ha un cotxe,
que no s’utilitza molt, només puntualment i continuarà utilitzant-se puntualment per
fer gestions, aqueix vehicle, que és de l’ajuntament, es posa a disposició del regidor
d’Obres  i  serveis,  per  a  no  caure  en  la  situació,  per  dir-ho  d’alguna  forma,
d’irregularitat  que tinga un regidor  una targeta  a  nom de l’ajuntament  per posar
combustible  a  un cotxe particular.  Per aqueix motiu l’Alcaldia  va decidir  que el
regidor d’Obres i Serveis portara el Ford Mondeo, que és de 2001, i que amb la
targeta li posara gasolina a aqueix cotxe, al cotxe municipal, la qual cosa està dins
de la regularitat administrativa.”

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  president  alça  la  sessió  a  l’hora
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que com a secretària done fe.

 Vist i plau
El president
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