
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 5/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
27 D’ABRIL DE 2017.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES
HORA D’ACABAMENT: 21.30 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
SALVADOR LLOPIS IBIZA
HILARIO ROBLES SERRANO
ROSA POUS MARÍ

VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
ENRIC ESCRIVÁ COTS

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

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

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

ABSENTS EXCUSATS:
VICENTE MORERA ROMAGUERA
ROSANNA MIÑANA MORELL

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

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

lloc  indicat  a  l’encapçalament,  es

reuneixen  sota  la  presidència  que

també  consta,  els  membres  de  la

corporació  expressats  al  marge,  a

l’objecte  de realitzar  la sessió del  Ple

de  l’Ajuntament,  amb  el  caràcter  i

convocatòria que també consten; actua

com  a  fedatari  públic  la  secretària

general de l’ajuntament.

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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AJUNTAMENT D’OLIVA

PRIMER.-APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL 24 DE NOVEMBRE DE 2016.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió
ordinària de 24 de novembre de 2016, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes
corresponent.

SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL 20 DE DESEMBRE DE 2016.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió
extraordinària  de  20  de  desembre  de  2016,  i  s’autoritza  la  seua  transcripció  Llibre
d’Actes corresponent.

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

TERCER.-  DICTAMEN  CI  D’ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI  SOBRE  LA
RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 827/17, DE PROPOSTA
D’AJUDES ECONÒMIQUES AL POLÍGON INDUSTRIAL.

Dictaminat  favorablement  per  la Comissió  Informativa d’Ordenació del Territori,  en
sessió celebrada el dia 19 d’abril de 2017, la ratificació del Decret de l’Alcaldia número
827/17.

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

 Sr. Peiró Sanchis: “La proposta d’ajuda als polígons industrials es va publicar el 14
de març del 2017, per part de l’IVACE. Varem tindre una reunió amb el conseller en
aquell  moment a Tavernes,  la majoria  de pobles de La Safor; en aquell  moment
l’IVACE  i  la  conselleria  ens  expliquen  que  han  de  traure  unes  ajudes  de
subvencions als polígons i que per a la Safor n’hi ha dos milions i mig d’euros, que
consideren que és una quantitat raonable perquè puga agarrar tot el ventall de pobles
o polígons de la Safor. Les ajudes plantegen una sèrie de requisits per tal de poder
entrar en aquestes sol·licituds de suport, de modernització, d’instal·lacions; una és el
tema  de  l’antiguitat,  el  tema  de  l’ocupació  de  les  empreses  que  estan  en  cada
polígon, una sèrie de requisits de serveis que tenen els mateixos polígons i això dóna
una puntuació a l’hora de baremar quines ajudes poden entrar o no dins de l’ajuda o
la  sol·licitud  de  subvenció  de  l’IVACE.  Vist  això,  nosaltres  ens  vam posar  en
contacte,  vam  tindre  vàries  reunions  amb  l’associació  d’empresaris  del  polígon
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Brosquil  i  per  tal  de  plantejar  un  sèrie  d’instal·lacions  o  d’infraestructures  que
donaren suport a les necessitats que des de fa temps el polígon demanda. Per a la
majoria d’empreses una de les prioritats que tenen és el tema de la fibra òptica; hui
sabem que les  empreses,  sobretot  les  més potents,  necessiten  treballar  a  aquesta
velocitat i, sobretot, a traves de la fibra òptica i una sèrie d’actuacions que donaren
millores al polígon. L’associació en col·laboració amb aquest regidor, vam tindre
varies  reunions  i  al  final  vam  decidir  una  sèrie  d’actuacions  que  eren  les  que
l’associació  considerava  que  eren  interessants  que  l’ajuntament  plantejara  a
l’IVACE i així es va fer. Tingueu en compte que aquestes ajudes són sol·licituds
dels  ajuntaments,  no  d’empreses,  ni  dels  polígons,  ni  d’associacions,  sinó
exclusivament  d’ajuntaments.  En  base  a  això  es  va  preparar  una  memòria,  en
coordinació amb l’associació del Brosquil, i es van plantejar una sèrie d’actuacions,
una d’elles és la instal·lació de fibra òptica, un altre tema molt important per als
polígons, per al polígon Brosquil en aquest cas, era el tema de la seguretat, per tant
també dins de la memòria de projecte, que crec que es va repartir  per a tots els
membres de la Comissió d’Ordenació del Territori, el tema de seguretat, de càmeres,
el tema de senyalització, tant vertical com horitzontal, també és un dels punts que
entra dins de les ajudes de l’IVACE i que l’associació considerava que era prioritari
que l’ajuntament plantejara, tema d’enjardinaments, el tema de depuració d’aigües;
tota  una  sèrie  d’actuacions  que  els  membres  de  la  comissió  teniu  perquè es  va
repartir  en  la  comissió  i  es  va  explicar.  I  en  aquest  sentit  es  va  presentar  la
sol·licitud, firmada per Decret de l’Alcaldia, per la pressa que teníem del temps; era
un tema no de l’Ajuntament d’Oliva, sinó tots els ajuntaments ja li van plantejar al
conseller que el temps en què van eixir les ajudes i el termini per a presentar la
sol·licitud era molt curt; estàvem parlant d’unes dates que està Pasqua, molt curt el
temps però hem treballat el que ha fet falta, sí és Pasqua en dies de Pasqua, sempre
que hem tingut un moment per a intentar que quadràrem la sol·licitud i entrara dins
de termini. Així es va fer i des d’aquesta delegació el que es demana al plenari de la
corporació  és  que  ratifique  aquest  decret  firmat  per  l’alcalde,  de  sol·licitud  de
subvenció, per tal d’incorporar-lo a l’expedient;  així es va dir a l’IVACE ja que
considera que es pot fer així i que poguérem rebre les ajudes que l’IVACE al final
valore. El projecte puja un total de 350.000 euros, amb IVA inclòs i en el qual teniu
desgranat cada una de les partides de les instal·lacions i de la modernització quan
afecta. Hi ha una part important també que és el tema d’accessos al mateix polígon,
-ho dic perquè també està en la memòria- facilitat el que és el ferm dels accessos; i
es planteja també l’adequació del tema d’aparcament de camions; tot això està en
aquest projecte, la quantitat que puja és un total de 350.000 euros; la conselleria en
aquell moment ens va plantejar que l’ordre parla de subvencionar fins el 100%, però
no vol dir que ens donen el 100%, potser el 100%, el 90%, el 80%, el 70% d’acord
amb les sol·licituds que hi haja a la Safor i la baremació que nosaltres obtinguem a
l’hora que ells valoren totes les sol·licituds de la comarca. Per tant, demane el suport
de tota la corporació a aquesta sol·licitud de subvenció. Creiem que és interessant,
és important  i que donarà suport a les empreses,  sobretot modernitzar,  implantar
instal·lacions que hui en dia són necessàries, de totes, totes.”
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 Sr. Salort Rubio: “Des del grup Esquerra Unida el que volem és felicitar, en aquest
cas, el treball de la Regidoria competent perquè sabem que aquest tipus d’accions
afavoreixen unes bones instal·lacions que poden arribar a millorar la comoditat de
les  empreses  i  les  cooperatives,  i  puguen  generar  un  treball  que  afavoresca  la
població d’Oliva, que siga digne i que puga crear el teixit industrial necessari de
manera no estacional, per tal que puga eixir endavant la població d’Oliva.”

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

Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 827/17, de data 19 d’abril de 2017, que
diu:

“Per  Resolució  de  10  de  març  de  2017,  del  President  de  l’Institut  Valencià  de
Competitivitat  Empresarial  (IVACE), es convoquen ajudes per a projectes d’inversió
per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees
industrials  i  enclavaments  tecnològics  amb  la  finalitat  de  millorar  la  qualitat  dels
mateixos.

Podran  tindre  la  consideració  de  beneficiaris  d’aquestes  ajudes  o  subvencions  entre
altres ajuntaments, els inclosos en la comarca de La Safor.

Redactada pels Serveis Municipals, i subscrita per l’Alcaldia, la memòria denominada
“Millora  i  modernització  del  polígon  Industrial  El  Brosquill,  situat  en  la  Carretera
Nacional 332, Km 213 d’aquest Municipi.

Vistos informes emesos per l’Enginyer Tècnic Industrial i Arquitecte Municipal sobre
els extrems assenyalats en els apartats i) i f) de l’article 6 de la citada Resolució.

En ús de les facultats  que em confereix la vigent  legislació de règim local,  aquesta
Alcaldia RESOL:

PRIMER.- Prendre  part  en  la  convocatòria  publicada  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat  Valenciana  de  data  14 de  març  de 2017,  sol·licitant  la  concessió d’una
subvenció per import de 350.550,31€, segons memòria valorada redactada pels Tècnics
Municipals i subscrita pel Sr. Alcalde.

SEGON.- L’ocupació del citat polígon és del 72%.

TERCER.- L’antiguitat del citat polígon és de 12 anys.

QUART.- El total  d’empreses instal·lades amb activitat  en el citat  polígon és de 38
empreses.
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CINQUÉ.- Assumir  el  compromís  de  tramitar  la  corresponent  modificació
pressupostària a l’efecte d’incloure en el pressupost la/les partida/es que reflectesquen el
finançament corresponent, i la seua acreditació fefaent als 15 dies comptats des de la
recepció de la notificació de la concessió.

SISÉ.- Remetre  a l’Institut  Valencià  de Competitivitat  Empresarial  la  documentació
requerida en l’apartat tercer de l’article sisé de la convocatòria.

SETÉ.- Donar compte al Ple de la Corporació en la pròxima sessió que se celebre per a
la seua ratificació.

VUITÉ.- Remetre  certificació  de  la  present  resolució  a  l’Institut  Valencià  de
Competitivitat Empresarial (IVACE).”

Segon.- Remetre  certificat  del  present  acord  a  l’Institut  Valencià  de  Competitivitat
Empresarial.

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

QUART.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A
LES  RESOLUCIONS  CONTRARIES  ALS  INFORMES  DE  LEGALITAT.
PRIMER TRIMESTRE 2017.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 21 d’abril de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A LES RESOLUCIONS
CONTRARIES ALS INFORMES DE LEGALITAT. PRIMER TRIMESTRE 2017.

En virtut del que es disposa en l’article 215 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), si en
l’exercici de la funció interventora l’òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o
amb  la  forma  dels  actes,  documents  o  expedients  examinats,  haurà  de  formular  les  seues
objeccions per escrit abans de l’adopció de l’Acord o resolució

D’acord amb el que es disposa en l’article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número
Tres de l’article Segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local,  correspon a l’òrgan interventor elevar informe al  Ple de totes les
resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades,
constituint un punt independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

A la vista de l’exposat anteriorment i en virtut dels atribucions conferides es proposa, previ
coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda:
PROPOSTA D’ACORD
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PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Informe
d’Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les
objeccions efectuades en el PRIMER TRIMESTRE de 2017.

“INFORME D’INTERVENCIÓ
ASSUMPTE: Donar compte al Ple de l’Informe d’Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel
President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el PRIMER TRIMESTRE de 2017

Marta Milvaques Cucart Interventora de l’Ajuntament d’Oliva, sobre la base del que es disposa en els
articles  213 i  següents  del  Reial  decret  Legislatiu  2/2004 pel  qual  s’aprova el  Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, de 5 de març i el que es disposa en l’art. 4 i 6 del Reial decret 1174/87 de
18 de setembre pel qual s’aprova el Reglament dels funcionaris de l’Administració Local amb Habilitació
de caràcter Nacional, emet el següent 

INFORME
Primer.- En virtut del que es disposa en l’article 215 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), si en l’exercici de
la funció interventora l’òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels
actes,  documents o expedients examinats,  haurà de formular les seues objeccions per escrit  abans de
l’adopció de l’Acord o resolució.

Segon.- L’article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l’article Segon de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE 30 de
desembre/ Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer:

“1. L’òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat
Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en
matèria d’ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies de l’exercici de la
funció  fiscalizadora,  sense  incloure  qüestions  d’oportunitat  o  conveniència  de  les  actuacions  que
fiscalitze.  El  contingut  en  aquest  apartat  constituirà  un  punt  independent  en  l’ordre  del  dia  de  la
corresponent sessió plenària.

El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.”

Amb aquesta nova redacció es recull expressament que el compliment d’aquesta obligació constituirà un
punt independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

Tercer.- Que  la  Intervenció  Municipal  ha  emés  els  següents  informes  d’objecció  corresponents  al
PRIMER TRIMESTRE de 2017 relatius a expedients de despesa, els quals es relacionen en annex que
s’adjunta.

Quart.- Que es va adoptar Resolució en cadascun dels expedients de despesa en contra de les objeccions
formulades per aquesta Intervenció.

Cinqué.- Els  informes  elevats  al  Ple  amb objecció  de  legalitat  seran  inclosos  com a  documentació
complementària del Compte General del corresponent exercici.

Sisé.- Que aquestos informes es troben en les dependències de l’Àrea d’Intervenció.

Seté.- En matèria d’ingressos no s’ha produït cap anomalia ressenyable en el PRIMER TRIMESTRE de
2017.

És tot el que s’ha d’informar.
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Oliva, 11 d’abril de 2017. LA INTERVENTORA. Marta Milvaques Cucart”

La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

CINQUÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  LA  CONTESTACIÓ  DEL  MINISTERI
D’AGRICULTURA  I  PESCA,  ALIMENTACIÓ  I  MEDI  AMBIENT,  AL
REQUERIMENT  PREVI  A  LA  VIA  CONTENCIÓS-ADMINISTRATIVA,
FORMULAT PER L’AJUNTAMENT D’OLIVA AL REIAL DECRET 638/2016,
DE 9 DE DESEMBRE.

Abans de passar a tractar l’assumpte, per tal com s’ha inclós en l’ordre del dia sense
dictamen previ de cap comissió, se sotmet a la consideració del Ple la ratificació de la
inclusió, que s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

Es  dóna compte  de l’escrit  del  Ministeri  d’Agricultura  i  Pesca,  Alimentació  i  Medi
Ambient, de 31 de març de 2017 (registre d’entrada núm. 2017/6094, de 10/04/2017),
mitjançant  el  qual  es trasllada  contestació  al  requeriment  previ  a  la  via  contenciosa
administrativa que va formular l’Ajuntament d’Oliva contra el RD 638/2016, de 9 de
desembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, i que en la
seua part final diu textualment:

“CONCLUSIÓ
A la  vista dels  arguments  exposats  s’ha de rebutjar  l’argumentació expressada per l’Entitat
Local requirent, puix que es corrobora la competència de l’Estat per a dictar normes d’aplicació
uniforme  en  tot  el  territori,  sense  amb  açò  menyscabar  les  competències  de  l’entitat  local
previstes en l’article 25.2 a) de la Llei de Bases del Règim Local, constituint un mínim comú
normatiu  que  garanteix  la  finalitat  perseguida  per  la  modificació  de  conformitat  amb  la
Directiva d’inundacions, tant per a minimitzar els riscos per inundació com per a garantir una
major protecció de les persones, els béns i del medi ambient (DPH) mitjançant la reducció dels
impactes que tals fenòmens naturals pogueren produir i donat el seu potencial increment a la
vista dels efectes previsibles del canvi climàtic. Així mateix, s’afirma l’adequació del text a
l’habilitació  normativa  que  el  TRLA  preveu  i  la  correlació  entre  aquesta  norma  i  les
competències autonòmiques en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i habitatge, que en el
cas concret es materialitzen fonamentalment en el PATRICOVA.

En definitiva, aquesta és la finalitat perseguida en la modificació dictada a l’empara de l’article
11.3  del  TRLA i  article  28  de  la  Llei  10/2001,  de  5  de  juliol,  que  conflueix  en  els  títols
competencials que habiliten a l’Estat a aprovar la modificació del RDPH requerida: tant per a
garantir  un mínim comú en matèria  de protecció de medi  ambient  com la  seguretat  de  les
persones i béns afectats pels riscos d’inundació de manera que en cap cas desnaturalitza ni buida
les competències autonòmiques que en matèria d’ordenació del territori o per a l’establiment de
normes addicionals de protecció en matèria de medi ambient posseeixen, d’acord amb el bloc de
la constitucionalitat.

En conseqüència, i de conformitat amb els arguments exposats, aquest Departament considera
que  el  requeriment  previ  a  la  via  contenciosa  administrativa  presentat  per  la  Comunitat
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Valenciana contra el Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual s’aprova la modificació
del Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, i
altres  reglaments  en  matèria  de  gestió  de  riscos  d’inundació,  cabals  ecològics,  reserves
hidrològiques i abocaments d’aigües residuals, s’ha de rebutjar.”

Assabentada la corporació, el Sr. alcalde manifesta el següent:

 Sr. alcalde: “En aquest punt es dóna compte de la desestimació del requeriment
previ  a  la  via  contenciosa  administrativa  presentada  per  l’Ajuntament  d’Oliva,
contra el RD 638, que aprovava la modificació del Reglament Estatal de Domini
Públic Hidràulic. D’ara endavant l’ajuntament ha de decidir si finalment interposa el
recurs contenciós administratiu contra la modificació d’aquest Reial decret, per a la
qual cosa caldrà l’emissió d’un dictamen, o d’un informe jurídic. L’Alcaldia ja ha
encarregat  el  dit  informe  jurídic  sobre  les  possibilitats  que  té  l’ajuntament  que
prospere  el  recurs,  en  cas  que el  Ple  de  l’Ajuntament  ho decidesca,  i  en  tindre
l’informe,  estem  dins  de  termini  fins  al  10  de  juny,  es  convocarà  la  comissió
pertinent, amb l’informe, perquè eleve dictamen al Ple i decidir si definitivament
s’interposa el recurs contenciós administratiu o no, en funció del dit informe. En
aquest moment es dona compte; el Ple es l’òrgan competent i ha arribat aquesta
desestimació del requeriment previ.”

SISÉ.-  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA  ORDINÀRIA,  DEL NÚM. 627/17  AL NÚM.
832/17.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 627/17, de 23 de març
de 2017, fins el Decret 832/17, de 21 d’abril de 2017.

DESPATXOS EXTRAORDINARIS.

Prèvia declaració de urgència, de conformitat amb el que es disposa en l’article 47-2 del
Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de  18  d’abril,  es  passen  a  tractar  els  següents
assumptes.

PRIMER.- PROPOSTA PER LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ
AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA.

S’informa de la proposta de l’Alcaldia, de data 25 d’abril de 2017, que diu:

“URBANISME-ORDENACIÓ DEL TERRITORI
ASSUMPTE: PROPOSTA D’ACORD
COMISSIÓ AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL
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Pels Serveis Jurídics del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori s’ha emès, amb data 7
d’abril de 2017, informe que, seguidament, es reprodueix:

INFORME.-  Per  a  la  tramitació  de Plans i  Programes  urbanístics  la  Llei  5/2014 de 25 de  juliol  regula
l’emissió del previ informe ambiental i territorial que, a nivell autonòmic, ha de ser emès per la Comissió
d’Avaluació Ambiental regulada en el Decret 230/2015 de 4 de desembre i que, a nivell local pot ser delegat,
tal  procés  d’avaluació  ambiental,  als  propis  Ajuntaments  si  es  tracta  d’instruments  de  planejament  que
afecten únicament a l’ordenació detallada.

La Llei 10/2015, de 29 de desembre, en el seu article 115 va modificar la redacció de l’apartat c) de l’article
48 de la Llei 5/2014 (LOTUP) en el qual es regulen els supòsits en què l’Òrgan Ambiental i Territorial serà
l’Ajuntament del Terme Municipal de l’àmbit del planejament objecto de l’avaluació ambiental, traslladant la
competència als Ajuntaments en els següents casos:

a) En  els  instruments  de  planejament  Urbanístic  que  afecten  única  i  exclusivament  a  l’ordenació
detallada del sòl urbà definida en la present Llei.

b) En  els  instruments  de  planejament  urbanístic  que,  en  desenvolupament  de  planejament  avaluat
ambientalment, afecten única i exclusivament a l’ordenació detallada del sòl urbanitzable definida en
la present Llei.

c) En els  instruments  de  planejament  Urbanístic  que  afecten,  única  i  exclusivament  a  l’ordenació
estructural  del  sòl  urbà  que  compte  amb  els  serveis  urbanístics  efectivament  implantats,  sense
modificar l’ús dominant de la zona establerta en l’ordenació estructural.

Com a conseqüència d’aquesta delegació de competències resulta ineludible que l’Ajuntament instrumente
un òrgan que exercesca les competències delegades, així com un òrgan, de caràcter tècnic i informatiu que
assessore a l’òrgan ambiental per a la seua actuació a fi de poder emetre els informes i dictàmens en els
procediments d’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes en què així s’exigesca legalment.

En principi l’òrgan municipal que ha d’exercir les competències delegades en aquesta matèria és l’Alcaldia,
dins de les denominades competències residuals, a tenor del que es disposa en l’article 21 de la Llei 7/85 de 2
d’abril. 

En  aquest  cas,  serà  l’Alcalde  qui  exercesca  aquestes  competències  o,  si  escau,  l’òrgan  municipal  a  qui
expressament delegue tals competències i funcions.

L’òrgan substantiu en matèria d’avaluació ambiental, bé l’Alcaldia o un altre òrgan municipal amb facultats i
poder resolutori, per la seua expressa delegació, ha de venir assessorat, en el seu procés de presa de decisions,
per  un òrgan  de naturalesa  informativa i  tècnica que, previ  l’estudi de les propostes  que se li  presenten
formularà els corresponents dictàmens i informes de caràcter ambiental que elevarà a l’òrgan substantiu.

Per l’exposat el funcionari que subscriu ha d’emetre el seu informe en el sentit de la procedència que, pel Ple
de l’Ajuntament, s’acorde la creació de la Comissió d’Avaluació Ambiental i Territorial, amb la naturalesa
d’òrgan consultiu i assessor de l’òrgan ambiental substantiu i amb caràcter eminentment tècnic.-----------------

A la vista del que es disposa en la Llei 7/85 de 2 d’abril i de conformitat amb l’informe transcrit,
per  la  present  s’eleva  al  Ple  de  l’Ajuntament,  previ  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa
d’Ordenació del Territori, la següent

PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.-  Designar,  com  a  ÒRGAN  AMBIENTAL  MUNICIPAL,  per  a  l’exercici  de  les
funcions i competències que s’atribueixen als Ajuntaments en virtut de l’apartat c) de l’article 48
de la Llei 5/2014 de 25 de juliol, en la redacció donada per la Llei 10/2015 de 29 de desembre, per
atribució de l’Alcaldia, a la JUNTA DE GOVERN LOCAL.
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A les  sessions  en  què  la  Junta  de  Govern  Local  actue  com a  òrgan  ambiental  municipal  es
convocarà, per a la seua assistència amb veu però sense vot, als membres dels Grups Polítics de
l’Ajuntament que no formen part de la Junta de Govern Local que aquests designen.

SEGON.- Acordar  la  constitució  de  la  COMISSIÓ  D’AVALUACIÓ  AMBIENTAL  I
TERRITORIAL de l’Ajuntament d’Oliva, com a òrgan col·legiat de caràcter tècnic per a l’anàlisi
de  les  actuacions  i  expedients  que  requereixen  avaluació  ambiental  i  territorial  en  l’àmbit
competencial  local  definit  per  la  normativa  urbanística  valenciana,  duent  a  terme  l’emissió
d’informes i  declaracions ambientals que elevarà a l’òrgan ambiental  municipal,  vetllant per la
integració dels aspectes ambientals i territorials en l’elaboració de Plans, programes i projectes, així
com les seues modificacions, dins de les competències que en aquesta matèria s’atribueixen als
Ajuntaments  a  l’empara  de  la  Llei  Valenciana  5/2014  de  25  de  juliol  i  resta  de  normativa
urbanística autonòmica i estatal d’aplicació.

TERCER.- El funcionament i règim jurídic de la Comissió d’Avaluació Ambiental i Territorial es
regirà  pel  que  es  disposa en la  Llei  39/2015 d’1  d’octubre  i  Llei  40/2015 d’1  d’octubre,  RD
2568/86, de 28 de novembre i Reglament Orgànic Municipal.

QUART.- La Comissió d’Avaluació Ambiental i Territorial tindrà la següent composició:
PRESIDENT: El regidor Delegat de Planejament Urbanístic.
VOCAL: El regidor Delegat de Medi ambient.
VOCAL: Arquitecte Municipal.
VOCAL: Arquitecte Tècnic Municipal.
VOCAL: TAG Departament d’Urbanisme.
VOCAL: Enginyer Tècnic Industrial Municipal.
VOCAL: Enginyer Tècnic Agrícola Municipal.
VOCAL: Funcionari Responsable Tècnic depuració aigües residuals.
SECRETARI: Actuarà com a Secretari de la Comissió, amb veu però sense vot, un funcionari
de l’escala d’Administració General del Departament d’Ordenació del Territori.

Per la Presidència, i per a cada cas concret, podrà convocar-se, en qualitat d’assessor sense dret a
vot,  a  professionals  en  matèria  de  medi  ambient,  indústria  i  activitats,  paisatge  o  planificació
urbanística i territorial, pertanyen o no a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Oliva.

Els Vocals permanents de la Comissió amb dret a vot i el Secretari de la Comissió es nomenaran
mitjançant Resolució de l’Alcaldia.

Els membres de la Comissió Ambiental i Territorial de l’Ajuntament d’Oliva cessaran de forma
automàtica en ocasió de la constitució de cada nova Corporació i, a més, per revocació del seu
nomenament per part de l’Alcaldia.

CINQUÉ.- Són funcions del President de la Comissió:
a) Ostentar la representació permanent de la Comissió.
b) Dirigir l’activitat de coordinació i administrativa de la Comissió.
c) Convocar, presidir, suspendre i alçar les sessions de la Comissió.
d) Fixar l’Ordre del Dia de les sessions de la Comissió.
e) Presidir les sessions, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el seu vot de 

qualitat.
f) Signar i visar els acords adoptats i les Actes de les sessions de la Comissió.
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g) Quantes altres funcions siguen inherents a la condició de president.

Són funcions del Secretari de la Comissió:
a) Efectuar la convocatòria de les sessions de la Comissió per ordre de la Presidència i la 

preparació de la documentació administrativa que ha de posar-se a la disposició dels 
Vocals.

b) Redactar  i  estendre  acta  de  les  sessions  de la  Comissió,  remetent  a  l’òrgan  substantiu
municipal la certificació dels acords i informes que s’adopten.

c) Desenvolupar quantes funcions i tasques addicionals d’ordre administratiu li siguen 
encomanades per la Presidència.

Són funcions dels Vocals de la Comissió l’assistència a les sessions a les quals siguen convocats i
emetre, si escau, vot sobre els assumptes que siguen sotmesos a dictamen.

SISÉ.- La Comissió es reunirà amb la periodicitat que resulte necessària atenent als dictàmens que
siguen de preceptiva emissió dins de la tramitació administrativa dels instruments de planejament i
projectes.

Els acords de la Comissió d’Avaluació Ambiental i Territorial adoptaran la forma de dictàmens que
contindran una proposta d’acord per a l’òrgan ambiental municipal, i s’adoptaran per la majoria
simple dels membres assistents. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat de la Presidència.

El dictamen de la Comissió podrà limitar-se a mostrar la seua conformitat amb la proposta que li
siga formulada pels serveis administratius o bé formular una proposta alternativa.

A més d’aquells procediments en què resulte legalment preceptiva l’emissió de dictàmens sobre
avaluació ambiental de plans i programes, la Comissió d’Avaluació, a requeriment de l’Alcaldia o
del  Ple  de  l’Ajuntament  emetrà  informe  de  naturalesa  ambiental  i  territorial  sobre  el  concret
assumpte que se sotmeta al seu coneixement.

SETÉ.- Remetre  certificació  del  present  acord  a  les  conselleries  competents  en  matèria
d’Ordenació del Territori i de Medi ambient.”

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

 Sr. alcalde: “L’informe que es transcriu en la proposta està explicat. Com saben
vostés, en la tramitació de plans i programes urbanístics, la llei diu que és necessari
un informe ambiental previ, elaborat per una Comissió d’Avaluació Ambiental; en
aquells  supòsits  en  els  quals  les  competències  que  es  pretén  reformar  afecten
l’ordenació estructural, les competències són de nivell autonòmic, i és la conselleria
de  la  Generalitat  Valenciana  a  qui  pertoca  elaborar  el  dictamen;  en cas  que les
afeccions siguen l’ordenació detallada, les competències són de nivell local i per
tant  li  pertoca  a  l’ajuntament.  Per  això  s’ha  de  crear  un  òrgan  ambiental  que
exercesca les funcions i competències que ens atribueix la llei; i a banda de l’òrgan
ambiental  resolutori,  s’ha  de  crear  també  una  comissió  d’avaluació  ambiental  i
territorial,  de  caràcter  més  tècnic,  com a  òrgan  col·legiat  per  a  l’anàlisi  de  les
propostes i elaboració dels informes pertinents. En la proposta l’òrgan ambiental la
competència és de l’Alcaldia, però l’Alcaldia proposa delegar les competències en la
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Junta  de  Govern  Local,  i  quan  la  Junta  de  Govern  Local  actue  com  a  òrgan
ambiental,  tot  exercint  les  competències,  podran  assistir  tots  els  membres  de  la
corporació; en la Junta de Govern Local els membres que en formen part tindran veu
i vot, i els qui no en formen part tindran veu, però no tindran vot. I pel que fa ala
comissió d’avaluació ambiental també tenen vostés en la proposta la configuració
que es proposa, que es proposa que estiga presidida pel tinent d’alcalde, el regidor
delegat  de Planejament  Urbanístic,  i  també es proposa que estiga la  regidora de
Medi Ambient com a vocal, per ser els dos regidors, diguem-ne, que ostenten les
competències relacionades amb els assumptes a tractar; i tota una série de comissió
tècnica, formada per l’arquitecte municipal, un arquitecte tècnic municipal, el TAG
d’Urbanisme,  l’enginyer  tècnic  industrial  municipal,  l’enginyer  tècnic  agrícola
municipal, un funcionari que actuarà com a secretari, i el funcionari responsable de
la depuració d’aigües residuals. Per a cada cas concret també es podrà convocar, si
cal, assessorament extra, amb dret a l’assistència però sense vot, a professionals en
matèria  de  medi  ambient,  indústria,  activitats,  paisatge,  planejament  urbanístic  i
territorial, etc, que per raó de la seua necessitat puguen assessorar a l’òrgan.”

 Sr.  Mengual  Manzanares:  “Nosaltres,  evidentment,  estem d’acord  que  s’ha de
crear  una  comissió,  perquè  així  ho  marca  la  llei  per  als  temes  mediambientals
detallats, perquè nosaltres decidim quins són els nostres informes. Però entenem la
política de forma diferent. Altra vegada a l’oposició ens deixeu abocada a un racó;
que sembla que tinguem veu però no tenim vot? Us sembla bé? Esteu satisfets de la
democràcia  interna que esteu portant  a terme? Sóc regidor exactament  igual que
vostés. Tenim una representació de quatre persones, tenim una representació de gent
que ens ha votat i espera el nostre vot. L’oposició, juntament, som deu i vostés, de
nou  de  forma  dictatorial,  ens  deixen  fora  d’aquesta  comissió;  per  a  què  ens
conviden? Per a que tinguem veu però no vot? Vostés saben quina és l’essència de
la democràcia? El vot. Eixa és l’essència de la democràcia i vostés de nou tornen a
carregar-se-la  d’arrel.  Si  aqueixa  és  la  normalitat  política  que  alguns  polítics
anunciàveu,  em  recorda  més  a  temps  passats  que  al  que  realment  és  una
democràcia.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Ho ha explicat molt bé el meu company de corporació del Partit
Socialista; el Partit Popular també estem a favor d’aquest punt, però també la nostra
decisió serà abstindre’ns, perquè ja confirmem que anirem a aqueixa junta de govern
en la qual els grups de l’oposició, normalment, no estem, i si hem de dir alguna
cosa, la direm; però no tindre el vot no ens dóna per a poder votar a favor aquest
punt. Aleshores la nostra decisió serà abstenció per aquesta raó.”

 Sr. alcalde: “Jo no sé si vostés han escoltat la meua intervenció. La competència és
de l’Alcaldia,  l’òrgan ambiental  és l’Alcaldia,  igual com l’Alcaldia resol tantes i
tantes coses i, òbviament, allí no estan ni tan sols la resta de regidors del govern;
però  l’Alcaldia  ha  volgut  fer  extensiva  aquesta  competència  a  un  òrgan  amb
capacitat resolutòria en la qual l’Alcaldia pot abocar-li competències com és, per
ordre de jerarquia, la junta de govern local; no hi ha cap altre òrgan resolutori per
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baix de l’Alcaldia amb capacitat resolutòria, li aboca les competències de la junta
del govern local. I el que em fet és, en aquesta qüestió, que la resta de membres de
corporació puguen assistir.  Nosaltres  no podem tindre vot perquè en la junta  de
govern local, per llei, només podem tindre vot els membres que formen part de la
junta  de  govern  local;  per  tant  quan  està  constituït  en  òrgan  ambiental  podran
assistir, vostés podran parlar, podran dir el que vulguen dir però si l’Alcaldia no ho
delegara, ho signaria ella mateixa en el seu despatx. Per això s’ha volgut fer extensiu
a la resta de membres de la corporació. Estiguen tranquils perquè el planejament, a
la fi, es votarà en el plenari. Estem parlant de l’aprovació d’un informe, de l’informe
ambiental que forma part de la tramitació de la modificació de planejament quan
afecta a l’ordenació detallada; però el que és l’aprovació en si vindrà al plenari i
vostés podran votar el que hagen de votar i el que creguen oportú.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Vosté té la competència,  la cedeix,  i  ni  tan sols és
capaç  de  fer-ho  bé.  És  a  dir,  torne  a  repetir;  haver  fet  vosté  una  comissió  on
l’oposició  tinguera  veu  i  vot.  Després  al  plenari  una  altra  vegada,  com  hi  ha
comissions de baremació. Però com se’ns queda a nosaltres la cara quan hui vosté
em  diu  que  puc  anar  a  una  comissió  a  parlar  però  no  puc  votar?  De  veritat,
companys de corporació, vostés creuen que això és normal? No sé si tan mal estem
portant-nos nosaltres perquè actuen vostés així. Jo crec que ens les comissions, quan
venen a parlar al nostre despatx, intentem tractar-vos conforme és la democràcia;
però vostés pel contrari, de nou, sona fins burlesc el que fan amb nosaltres. Espere
que mai vostés estiguen en l’oposició i un govern els maltracte tant com vostés fan
amb nosaltres.”

 Sr. alcalde: “Bé, Sr. Mengual, que vosté utilize aqueix llenguatge no significa que
siga  realitat,  ja  li  ho  he  dit  en  moltes  ocasions.  Una  comissió  no  té  potestat
resolutiva.  L’òrgan a qui l’Alcaldia pot abocar les competències  que té capacitat
resolutiva, per l’ordre de jerarquia, és la Junta de Govern Local; per això l’alcaldia
les aboca. El que és fa de normal als ajuntaments és que l’Alcaldia no aboca les
competències i per una qüestió d’agilitat quan se li eleven els informes ambientals
signa i cap a avant i després ja el plenari vota el que haja de votar. És a dir, vostés,
les modificacions que vagen a proposar-se vostés van a votar-les ací en el plenari.
Estem parlant d’un informe ambiental  que forma part de la tramitació d’aqueixa
modificació. Per tant, el que és normal és que l’Alcaldia no faja això, és anormal;
per tant l’Alcaldia el que ha volgut òbviament, d’acord amb la resta de l’equip de
govern, és abocar aquestes competències a la Junta de Govern Local i obrir-les per a
que puguen vostés vindre, opinar i, d’una manera transparent, vegen com es raonen i
com s’eleven aqueixos informes.”

Finalitzades  les intervencions,  el  Sr.  Alcalde-President,  sotmet  a votació la  proposta
transcrita que l’aprova el Ple de l’Ajuntament amb 10 vots a favor (4 vots del Grup
Compromís  per  Oliva,  4  vots  del  Grup Projecte-Ciutadans  d’Oliva,  1  vot  del  Grup
Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), 4 vots en
contra (del Grup Socialista Municipal d’Oliva), i 5 abstencions (del Grup PP). 
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SEGON.-  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT  ELS PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L’ESTAT 2017.

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, amb data 26 d’abril de 2017, que diu:

“DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  DAVANT  EL PRESSUPOSTOS GENERALS  DE
L’ESTAT 2017.

Amb data 5 d’abril de 2017, tots el Grups Polítics de Les Corts Valencianes han subscrit una
declaració institucional davant la marginació dels valencians i valencianes en els pressupostos
generals de l’Estat 2017 per la qual es manifesta el seu més absolut rebuig a les inversions
contemplades per a la nostra Comunitat Valenciana, que suposen una reducció de 209 milions
respecte a 2016.

Davant esta situació, Les Corts Valencianes, acorden:

“1.- Refermar el contingut de les resolucions aprovades en estes Corts i mostrar el seu rebuig als
Pressupostos Generals de l’Estat per manifestar un clar incompliment de la voluntat expressada
de forma unànime pels representants del poble valencià.

2.- Davant la tramitació parlamentària dels Pressupostos Generals de l’Estat, recordar el sentit
de les resolucions 22/IX i 918/IX així com de la Reforma de l’Estatut d’Autonomia als diputats
i diputades, i senadors i senadores, triats en les circumscripcions valencianes.

3.-  Instar  al Consell  de la Generalitat  a impulsar  les accions necessàries per cohesionar els
valencians i valencianes al voltant de l’objectiu d’aconseguir unes inversions justes per al nostre
territori.

4.-  Convocar  als  diputats  i  diputades,  senadors  i  senadores,  elegits  a  les  circumscripcions
valencianes a Les Corts Valencianes per a realitzar una trobada en el marc de la commemoració
del  25  d’abril,  dia  de  Les  Corts  Valencianes,  per  traslladar  les  qüestions  abans  referides  i
coordinar accions per revertir esta situació injusta.”

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa el article
94.2 del Reglament Orgànic Municipal, aprovar l’adhesió a la Declaració Institucional subscrita
per Les Corts Valencianes i el seu trasllat a les dites Corts.”

El Sr. Alcalde-President, sotmet a votació la proposta transcrita que es aprovada per
l’Ajuntament Ple, per unanimitat de tots els membres assistents.

TERCER.- RESOLUCIÓ DE 7 D’ABRIL DE 2017, DE LA SECRETARIA DE
L’ESTAT DE MEDI AMBIENT.

El Sr. alcalde informa de la publicació en el BOE núm. 98, de data 25 d’abril de 2017,
de la Resolució de 7 d’abril de 2017, de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, per la
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qual es formula informe d’impacte ambiental del Projecte Connexió Sud d’Oliva, fase
1ª de la variant de la Safor (València).

El Ple de la Corporació queda assabentat i es produeix la manifestació que tot seguit
s’indica:

 Sr. alcalde: “Jo crec que és una notícia a valorar positivament, perquè és un pas
endavant; però la veritat és que arriba, i tots els portaveus dels grups polítics que
m’acompanyaven al Ministeri de Foment així ho podran corroborar, prou més tard
del calendari a què s’havia compromés el Ministeri de Foment. Dir, com ja he dit en
diferents Juntes de Portaveus, que a l’octubre aquest tema ja estava enllestit per a la
seua signatura, però per diferents motius s’ha demorat en excés; de forma que si ens
alegràvem molt que tota la tramitació ambiental es declarara per la via simplificava,
cosa que volia dir que en sis mesos es podria fer tota la tramitació ambiental, a la fi
ha sigut un any i mig, com una tramitació ordinària. En tot cas el més important ara
és que ja està aprovat, i ara toca acabar amb la màxima urgència possible el nou
tràmit;  ja  em posaré  en  contacte  amb el  secretari  general  d’Infraestructures,  Sr.
Manuel Niño, com el secretari d’Avaluació Ambiental, Sr. Eugenio Dominguez, el
cap de la Demarcació de Carreteres a València, Sr. Ismael Ferrer, i el delegat del
Govern,  Sr.  Moragues,  per  donar-los  les  gràcies  i  sobretot  per emplaçar-los  que
continuen la tramitació. El tràmit que falta és l’aprovació del projecte de traçat, on
s’inclourà les al·legacions que aquest Ple va presentar i no estan contestades, perquè
no es podia aprovar el projecte de traçat sense aprovar prèviament aquest informe
ambiental, i després només quedaria de tràmits aprovar el projecte constructiu, que
saben que està redactat i no es pot aprovar si no s’aprova el projecte de traçat. A
partir d’ahi, només quedaria la licitació.”

El  Sr.  alcalde  informa de la  moció  del  Grup Socialista  relativa  a impuls  de la  Llei
52/2007, de Memòria Històrica. i concedeix l’ús de la paraula per tal d’argumentar la
urgència de la moció de referència, i es produeixen les manifestacions que tot seguit
s’indica:

 Sr. Mengual Manzanares: “Encara que sembla ser que la urgència no s’aprovarà,
vaig a intentar que inclús puga eixir per unanimitat. Digueu-me il·lús, però espere la
reflexió individual i la reflexió en valors humans i no en ideologia que tinguen els
meus companys de corporació. No sé si vostés han pogut estar a Paterna, en el seu
cementeri. Hi ha dos punts que realment et posen el nus en l’estómac sigues de la
ideologia que sigues. Un és el paredón on encara pots tocar restes de bales de milers
i milers de persones afusellades; i l’altra és el cementeri, en un espai com un camp
de futbol apareixen centenars de fosses comunes on hi ha milers i milers de persones
que  foren  afusellades  per  pensar  diferent.  Allí  es  troben  conciutadans  d’Oliva,
alcaldes d’Oliva; alguns sabem on es troben altres no. I quan es parla que no s’han
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d’invertir  diners  en  morts  sinó  en  vius,  primer  a  mi,  em causa  un  furor  i  una
amoralitat  desmesurada.  Però  vaig  més  enllà,  ni  tan  sols  tractaré  de defensar  la
inclusió hui de l’ordre del dia a traves dels morts, ni de la seua memòria, ni de la
seua dignitat, sinó dels vius, dels seus familiars. No sé si vostés tenen algun mort i
que no saben on es troba; jo no. I si sóc catòlic puc anar a resar-li, i si no ho sóc puc
anar  a  homenatjar-lo  o puc anar  a  parlar  amb ell,  o  puc posar-li  flors;  aquestes
famílies no poden, i és un patiment constant, siguen de la ideologia que siguen. I per
què la urgència d’aquesta moció? Si haguera sigut fa un mes, tranquil·lament no feia
falta que la portarem per urgència, però es possible que entre hui i demà apareguen
tres cossos, tres restes de ciutadans d’Oliva; i per tant crec que les famílies tenen
l’obligació moral de recollir aquestos cossos i que l’administració es pose al seu
costat.  Sols per aquest argument cadascú de vostés hauria de votar a favor de la
urgència d’aquesta moció.  Però vaig més enllà,  a mi m’ompliria  d’orgull  que el
primer  ajuntament  que  portara  a  terme  una  moció  d’aquesta  magnitud  fóra
l’Ajuntament d’Oliva; pioners, els primers que volem fer moralitat  amb aquestes
famílies nostres. El grup de treball que està encarregant-se allí, que el Sr. Salort i jo
varem estar presents ahir, esperen que nosaltres aprovem la moció per a començar a
parlar  amb  els  distints  ajuntaments  i  poder  traure  restes  de  persones,  de  morts,
perquè les seues famílies puguen descansar. Torne a repetir, sols per l’argument que
hui, o demà, van a traure tres cossos de conciutadans d’Oliva, hauria de ser prou per
a votar la urgència. Després ja, i espere que així siga, podrem parlar de la moció en
si. Però torne a repetir, no parle de ideologia; no parle de fascistes o de republicans,
parle de persones i parle de famílies, que no sé si us han cridat per telèfon, però amb
llàgrimes  als  ulls  ens han dit  que fem el  favor de recuperar  les restes dels seus
familiars per tal que almenys puguen descansar.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Independentment de l’argumentació que vosté ha fet, que
la respecte de totes, totes evidentment, sobretot en la memòria dels morts, siguen de
la Guerra Civil o siga de quan siga, no es deu jugar i menys intentar fer política,
independent que hi haja una moció aprovada o no, independentment dels interessos
que cadascú puga tindre a traves d’una moció o sense la moció, crec que si aqueixos
cossos aparegueren i són d’aquestes persones, com ha dit vosté, d’ací d’Oliva, això
no lleva que d’una forma o altra es puguen atendre qualsevol petició dels familiars.
Crec que per damunt de qualsevol paper aprovat ací al plenari,  que és el màxim
òrgan municipal, també està la voluntat i la dignitat de les persones a l’hora de poder
decidir cóm i de quina manera administrem els recursos municipals, sempre que la
causa estiga més que justificada, com podria ser aquesta. Però això no rescabala a
cap familiar,  el  fet  de que s’aprove una moció  de manera  urgent;  estem parlant
d’una llei que data de fa deu anys per tant, ara un poc la urgència no s’entén en
aqueix aspecte, encara que vosté diga que estan a punt d’aparèixer aquestos cossos,
que per a mi no és necessari que estiga aprovada aquesta moció per a reconèixer o
ajudar a les famílies en el que siga necessari. Per tant en aquest aspecte a mi sí que
m’agradaria  que  haguérem  pogut  seure’ns  tots  els  grups  polítics,  perquè  estem
parlant  d’un tema molt  delicat,  i  que entre  tots  intentarem arribar  a un vertader
consens al respecte. Estem parlant i furgant en una situació, d’una ferida que, vostés
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saben millor que ningú, a traves de la transició es va poder, en part si no del tot,
d’alguna forma cicatritzar. Sembla que ara, des de fa deu anys cap a ací, no és així.
Però crec que és una situació que hauríem de parlar-la tranquil·lament, entre tots els
grups  polítics  municipals,  i  vore  exactament  que  estes  persones  siguen  de  la
ideologia  que siguen, que no solament  d’un bàndol  van morir  a la  Guerra Civil
també van morir d’altres bàndols, per qüestions religioses, per ideologies polítiques,
i moltes persones van morir sense saber per què estaven en un front o en un altre,
simplement perquè passaven per allí o anar a sa casa, traure’ls de casa i endur-se’ls
al front; per això per a mi es mereix tots els morts de la Guerra Civil en tots els
respectes del món. Crec que es un tema molt  delicat i  crec que, més que per la
urgència, el que hauríem de fer és seure’ns a parlar tranquil·lament d’aquest tema i a
vore de quina forma podem administrar aquesta part de la historia, sagnant per a
moltíssima gent de qualsevol bàndol, i no a traves de la premura i la urgència d’una
moció que, com he dit, des de fa deu anys que està aprovada la memòria històrica i
per tant crec que seria més interessant raonar-ho tranquil·lament, simplement això.”

 Sr.  Salort  Rubio: “Per  a  l’agrupació  d’Esquerra  Unida  sempre  ha  sigut  un
problema que, com es comenta a la moció presentada, no es tracta d’obrir ferides
sinó que es tracta de justícia i nosaltres estem completament d’acord de donar-li un
tractament digne a unes persones que, com bé a comentat el Sr. Mengual, existeix
una certa premura perquè es puga decidir exactament què fer d’ells. Ahir vaig estar
jo també al cementeri de Paterna i, de veres, us dic que va ser molt impactant; vull
dir, allí hi havia gent de totes les edats, gent que inclús més jove que jo va anar al
front a la guerra, carnissers, comerciants, qualsevol tipus de cosa i açò escapa ja a la
ideologia que ja tindríem motius per a donar-li descans a aquestes persones i va molt
més enllà. Per això demanem que aquesta causa no es deixe passar molt perquè és
un tema que mereix  un respecte  i  creguem que s’ha de tindre un poquet de mà
esquerre en tractar d’ell, per tant nosaltres votarem a favor.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Projecte  Ciutadans  no  va  a  estendre’s  en  aquest  tema,
simplement dir que nosaltres direm sí a la urgència independentment que després en
el contingut el nostre vot serà l’abstenció. Considerem que es de justícia poder-se
tractar en aquest plenari, no hi ha cap problema.”

 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres anem a votar en contra de la inclusió en l’ordre del dia
i  anem a  explicar  clarament  el  motiu  per  qual  ho  fem.  El  Sr.  Mengual  ha  fet
referència a uns treballs que estan realitzant-se en l’actualitat però no ha acabat de
descriure en què consisteixen aquestos treballs i per tant no s’entén la justificació
d’aquesta urgència. El que s’està fent en aquestos moments, la realitat del cementeri
de Paterna és, per desgracia,  coneguda per a molta gent des de fa quasi huitanta
anys. És una realitat a la qual moltes persones d’Oliva han assistit durant molt anys i
ara és cert que es produeix una novetat. Quina és la novetat? La novetat és que com
a conseqüència d’unes subvencions de la Diputació Provincial  de València s’han
realitzat  una  sèrie  d’excavacions  per  a  practicar  l’exhumació  de  les  restes  de
distintes fosses que hi ha al cementeri de Paterna. Concretament s’ha fet el treball
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referent  a  la  fossa  número  82,  on  a  partir  del  treball  dels  investigadors,
principalment  el  treballador  Vicent  Gavarda,  se  sap que hi  ha les  restes  de  tres
persones  d’Oliva  que  són  Vicent  Torres  Pons  de  39  anys,  barber  i  conseller
municipal;  Federico  Peiró  Rodríguez,  de  41  anys,  comerciant;  i  Vicent  Soler
Escrivà,  de  28  anys,  metal·lúrgic  i  vocal  del  Comité  Sindical  de  la  CNT  que
efectivament es troben en aqueixa fossa, les excavacions de la qual varen començar
el 18 d’abril. Però no anem a poder saber en quin dia es trauen i s’exhumen aqueixes
restes mortals, no ho anem a saber perquè per a poder identificar les restes mortals
fa falta practicar les proves d’ADN i per això el que fa falta i sí que és urgent és
identificar  als  descendents  d’aquestes  persones  per  a  que  puguen,  si  volen
òbviament, practicar-se proves d’ADN i poder comprovar que les restes mortals que
es troben a la fossa 82 del cementeri de Paterna són, efectivament, les restes mortals
de cadascuna d’aquestes persones de la nostra ciutat o de la resta de persones que es
troben en aqueixa fossa comuna. Per tant, la urgència que es produeix en aquestos
moments  és  la  d’identificar  als  familiars  d’aquestes  persones;  que  des  de
l’ajuntament s’ha fet el possible, hi ha identificades dos famílies dels descendents i
s’està treballant en la identificació de la tercera; i demanar-los si volen practicar les
proves d’ADN a aquestes persones. Una vegada això, el que contempla la Llei civil
52/2017, de memòria històrica és que en funció del que decidesquen les famílies es
traslladaran les restes als cementeris  respectius en funció d’allò que decidesquen
aquestes persones i del que determinen les administracions competents;  per tant,
aqueix és un altre tràmit que encara s’ha de produir. Per tant, el que ens hem de
centrar  en  aquestos  moments  l’Ajuntament  d’Oliva  és  a  intentar  posar-nos  en
contacte amb aquestes persones i amb la resta de la cinquantena de persones que
sabem estan enterrades a Paterna perquè si en el futur, com és la previsió del treball
de  l’associació  científica  ArqueoAntro que  està  practicant  les  excavacions  en  el
cementeri de Paterna, van trobant-se noves restes de possibles persones d’Oliva com
són, segons em va traslladar  el  responsable d’aquesta  associació,  Adolfo Gomar
Ferrando que es troba a la fossa 113 o Lorenzo Calatayud Colón que es troba a la
fossa  100,  poder  identificar  a  aquestes  persones,  això  es  el  que  em  va  dir  el
responsable, poder identificar a descendents per a poder practicar les proves d’ADN
i identificar les restes. Això és ara mateix el més immediat. L’ajuntament no té cap
inconvenient  en,  amb independència  que  hi  haja  o no  una moció,  assumir  unes
despeses que puguen derivar-se del trasllat o del que siga. Però el nostre grup polític
considera que és important que, en un tema tan sensible com aquest, tinguem temps
de seure’ns  tots  a la  taula,  parlar-ho.  Nosaltres,  de fet,  hem treballat  en un text
alternatiu; reconeixem la iniciativa al Partit Socialista en aqueixa matèria, un text
alternatiu  que  considerem que  potser  de  major  consens  perquè  pensem que,  en
aquest tema, és important arribar a aqueix consens per la major part de grups polítics
de la nostra ciutat i per la major part de la nostra societat també i els consensos
s’arrepleguen parlant les coses. És cert que al nostre grup polític, particularment, li
ha molestat que aquesta moció es portara sense parlar-ho ni tan sols amb aquest grup
polític però nosaltres en aquesta matèria estaríem al costat del Partit Socialista en tot
el que faça falta. De moment tenen vostés un text alternatiu que ja se li ha donat
trasllat per a intentar arribar al màxim consens en aquesta matèria.”
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 Sr. Parra Salort: “Evidentment, el tema que vol exposar-se en aquesta moció és un
tema que no està  tancat,  desgraciadament  han passat  una sèrie  d’anys  i  segueix
estant latent. Per tant jo crec que portar-ho per part d’un sol partit no ens pareix la
mesura més idònia o més convenient. Jo pense que açò, independentment que es
puga descobrir en un o dos dies, ja fa dies que està en premsa que van a obrir-se una
sèrie de fosses i pel que pareix en elles n’hi ha una sèrie de ciutadans d’ací d’Oliva.
M’hauria semblat més correcte que ens poguérem seure i, d’alguna manera, definir
una opinió general de tot el conjunt de partits que composem el govern municipal
d’Oliva. Per tant és el que ja s’ha dit ací, per part del Sr. Canet, igual que el Sr.
Salazar, que definim quina és la col·laboració futura que, jo entenc, deu fer-se per
part  de l’ajuntament  d’aquelles persones que vagen apareixent  i quin va a ser el
procediment a seguir. Per tant nosaltres considerem que la urgència no és necessària
i o convoquem o indiquem que hem de seure tots i definir quin és el procediment a
seguir.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Primer  al  Sr.  Salazar,  no  és  de  la  Guerra  Civil  és
Postguerra Civil, són afusellats. No és furgar en les famílies sinó cicatritzar el seu
dolor.  Sr.  Salort,  ho  sabia,  moltes  gràcies  per  recolzar  aquesta  moció  i  aquesta
urgència. Sr. Blai Peiró i el seu grup, moltíssimes gràcies, perquè pense que han
sigut sensibles a la causa. Sr. Canet i Sr. Parra, que més o menys ha sigut el mateix
argument, no sé si s’han llegit les propostes d’acord. El que nosaltres parlem és de
crear  una comissió de treball  entre  els  distints  grups.  Instem a la  Diputació  que
continue amb les subvenciones, instem al govern de la Generalitat que continue amb
la línia de la memòria històrica valenciana i que, prenent la responsabilitat, l’únic
que parlaríem de l’ajuntament és d’assolir els costos del nínxol i el soterrament del
cementeri d’Oliva, en aquest cas, d’aquestes tres persones que van a traure en breu
de la fossa 81 i 82. Però si el problema està en el fet que és un tema polític o un
tema d’un grup o de distints grups, Sr. Canet, seria una cosa urgent quan vostés han
presentat un document amb propostes d’acord; li les canvie totes, les accepte totes
les propostes d’acord que vosté presenta, si aqueix és el problema. Si el problema
està, jo espere també que en la comissió de treball el coordinador fóra el Sr. Escrivà
com a regidor de Cultura,  que és un grup polític  demà fem una roda de premsa
conjunta o, inclús vaig més enllà, que la faja el Sr. alcalde i el Sr. regidor de Cultura,
si el problema és que és un tema que un grup polític presenta una moció. El que
demane és sensibilitat. No acabe d’entendre com hi ha grup polític que no entén que
hi ha tres cossos allí; és que no ho acabe d’entendre, fa igual de la línia ideològica
que siguen. En aquest cas, són republicans. Sí, majoritàriament; en perdre la guerra
varen ser afusellats; però jo no estic entrant en cap tipus de valoració ideològica, que
podríem parlar, però estic parlant de persones i de famílies. Quant abans ens posem
en marxa, millor. Què hi ha en la moció que digues, s’ha d’esclarir? Estem parlant
d’una comissió de treball  i  parlarem de les coses que s’han d’efectuar. Però que
Oliva siga el pioner i tenint tres persones allí, de veritat, no conec argument més
important que aquest per a qualsevol tipus de moció. I al Partit Popular encara el
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mig entenc, torne a reiterar-me que pensava que com a persones ho valorarien fora
del partit polític, però no amb compromís. La veritat que no acabe d’entendre res.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo faig referència al que mana la llei de memòria històrica;
parla de víctimes de la Guerra Civil i també represaliats de la dictadura, allí parla de
franquistes només, és igual, per al cas la dictadura és el mateix. Estem parlant que,
efectivament, no volem deixar d’atendre, en cas que aparegueren aquestos cossos,
independentment que no hi haja aprovada una moció o sí; per això no va a deixar-se
d’atendre  en cas que aparegueren  aquestos  cossos;  perquè volem parlar-ho,  com
hem dit, és un tema de consens. Crec que el millor que hi ha en un tema de consens
tan delicat, perquè és un tema delicat vulguem o no, és seure’ns tranquil·lament tots
a parlar d’aquest tema, sense deixar d’atendre una urgència com podria ser aquesta
en cas de que, conforme ha dit vosté, aparegueren aquestos cossos de veïns nostres
d’Oliva. Per tant, una cosa no lleva a l’altra. Crec que és més prudent, en un tema
com aquest, entre tots intentar arribar a un consens i ja està. Simplement això.”

 Sr. Salort Rubio: “Per clarificar un poquet el de la comissió de treball, crec que és
un espai on es pot establir un diàleg i crec que, en aqueix aspecte, recull tota aqueixa
preocupació  que  hi  ha  per  la  urgència  de  l’aprovació  de  la  moció  i  continuem
reiterant-nos amb el nostre vot.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo insistisc que el nostre vot de no inclusió és, justament, per a
aconseguir més consensos, no per a res més; per a tindre temps de fer el que no s’ha
fet que és parlar-ho tots i arreplegar el màxim número de consensos possibles. I no
ho  diem  amb  acritud  però  sí  lamentant-ho  perquè  en  un  tema  com  aquest  és
important arreplegar els màxims consensos de tot. Vosté diu canviar les propostes
per  aquelles  que hem preparat  nosaltres  i  que vosté  votaria;  em pareix  bé,  però
nosaltres, justament, hem preparat aqueixa alternativa de moció i ni tan sols l’hem
registrada en nom propi per a evitar un xoc de protagonismes ací al plenari. I no es
tracta d’arreplegar el vot del seu partit i el nostre sinó el vot de tota la corporació a
ser  possible,  o  el  del  màxim  nombre  de  grups  polítics.  Per  això  la  proposta
alternativa que es planteja ve com a moció conjunta, que serà conjunta o no? No ho
sé,  però almenys  intentar  que arribe com a moció conjunta.  És cert  que n’hi ha
algunes  xicotetes  diferències  en quant  a  les  propostes  d’acord,  com el  de  donar
suport a la llei que està tramitant ara mateix la Direcció General, que ahir va vindre
a  presentar  o  la  d’adherir-nos  a  la  xarxa  de municipis  o  la  de crear  un registre
municipal de associacions que tinguen interés en la matèria de la memòria històrica,
etc.  és  a  dir,  hi  ha  una  sèrie  de  qüestions  com algunes  propostes  d’acord  que
s’haurien de matisar, perquè no només hi ha persones represaliades en el cementeri
de Paterna, també n’hi ha en el cementeri de Gandia o a altres llocs que ni tan sols
són cementeris, vull dir, obrir el ventall a totes les possibilitats, no únicament fixar-
nos en el que diu allí. Per això nosaltres el que intentem és tindre temps per a parlar-
ho  de  la  forma  més  detinguda  possible,  arribar  al  màxim  consens  i,  després,
aconseguir el màxim nombre de vots possibles en aqueixa matèria. I, recordar que
aquest tema es va parlar ahir en la junta de portaveus, justament per a intentar açò,
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hi  havia alguns portaveus que no estaven presents pels  motius  més  lloables  que
foren, però no es va poder parlar en aquesta junta, justament, del que estem parlant,
arribar a consensos; no només vostés i nosaltres sinó tots els partits que estem en
aquesta corporació que, al cap i a la fi, representem tota la ciutadania de la nostra
ciutat.”

 Sr. Parra Salort: “Un parell de matisacions perquè jo crec que el tema està prou
discutit.  La primera  cosa que m’ha paregut  rara  és parlar  de ser  els  pioners.  Jo
preferesc, abans que ser el pioners, ser un ajuntament que ha consensuat quin és el
protocol a seguir i que tots els partits d’alguna manera, com a moció conjunta, ho
han aprovat. El de pioner, jo siga el primer, siga el segon o siga el tercer el que vull
ser és un poble que té un protocol, o un procediment establert per aqueixa comissió,
però establert per tota la corporació. Després m’ha paregut entendre una falta de
sensibilitat;  li  puc  dir,  des  del  més  lluny  de  nosaltres,  almenys  de  la  part  que
nosaltres representem ací, no tenim en compte ni quina afiliació tinguen les persones
que han sigut afusellades, siga per una part o siga per l’altra.  Considerem que a
qualsevol que haja sigut, siga del color, del partit, de l’afiliació que siga, se l’hauria
d’ajudar, per tant no considerem la premura d’aquesta moció. Vosté parlava que si
ho presentava un partit; desgraciadament, en aquest país el que ho presente un partit
sempre té alguna accepció. Per tant, la millor manera de que no hi haja una accepció
és que tots conjuntament poguérem discutir-ho i aprovar-ho.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Primer pel tema de pioner; a mi sí que m’agradaria ser
pioner, a vosté potser no, però a mi sí que m’agrada. A mi m’agrada parlar amb el
grup de recuperació de la memòria històrica i, pensant que aprovàvem la moció, dir-
li  que som els primers  en començar  aquesta tasca.  Potser siga per un valor més
intern, d’un mateix, però a mi sí que m’agrada que Oliva siga el qui encapçale el
moviment de la recuperació històrica, m’agrada Sr. Parra. Sr. Canet, continue sense
entendre-ho; i disculpe que li ho diga, tinc una sensació més que és perquè es posa
dalt el Grup Socialista Municipal que una realitat; i em dol, perquè la moció està des
de la setmana passada. És veritat que no he anat a parlar amb vostés, però està de la
setmana passada. Hui he presentat una nova afegint algunes cosetes que al final no
canviaven l’essència de la moció en si; però vaig més enllà, estem en un plenari. No
estic portant la moció allí darrere a un despatx fumant-nos un cigarret. No, estem en
un plenari on podem consensuar. Vosté, jo entenc que creu que hi havia algun tipus
d’urgència quan vosté presenta un document, si no directament, m’hauria votat en
contra de la urgència i ja hauria portat la seua proposta en un futur. Quan vosté me
l’ha portat és perquè pensava alguna cosa urgent existia. Jo li dic que li aprove totes
les esmenes que presente perquè el que vull és que isca endavant. El que vull és ser
pioner. Vull que aquestes persones, no diguen que l’ajuntament es farà càrrec; de
quina forma? I torne a reiterar, jo no sé si vostés han vist les propostes d’acord.
Estem parlant de crear una comissió de treball, d’iniciar-ho ja, de no esperar-nos al
proper plenari, de fer-ho el més ràpidament possible. Perquè a més, i això ho sap bé
el Sr. Salort, la diputada d’Esquerra Unida ha dit que el tema de les diputacions i el
tema  de  les  subvencions  s’organitzaran  entorn  als  ajuntaments  i  que  esperen
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propostes  per  part  dels  ajuntaments.  I  nosaltres  simplement  diguem de  fer  una
comissió de treball  que s’estudie cas a cas i  que aquestes tres persones puguem
salvaguardar-les.  Però  és  curiós  que  em diga  consens  quan  ahir  vostés,  com  a
ajuntament, no sé amb consens de qui presenten una llista. S’ha parlat en alguna
comissió  que  l’ajuntament  anava  a  encetar  la  recerca  de  familiars  d’aquestes
persones  afusellades?  Potser  en  Junta  de  Govern  sí,  però  l’oposició,  almenys  el
Grup Socialista, no tenia cap tipus d’informació i vostés ho han fet, de forma també,
jo crec que excessivament lliure perquè al final crec que s’ha creat un clima que la
gent crida pensant que estan exhumant-se les seues restes que potser no feia falta,
potser haguérem aprovat la moció, haver fet un grup de treball, haver salvaguardat
les restes d’aquestes tres persones i, progressivament, haver treballat en la causa;
quan abans, millor. I simplement acabaré amb una frase, ni un dia més d’injustícia,
ni un dia més.”

El Sr. Alcalde-President sotmet a votació la urgència de la moció i voten a favor el Grup
Socialista Municipal d’Oliva (4 vots), el Grup Projecte-Ciutadans d’Oliva (4 vots), i el
Grup Esquerra Unida del País Valencià (1 vot). Voten en contra de la urgència el Grup
Partit Popular (5 vots), el Grup Compromís per Oliva (4 vots) i el Grup Gent d’Oliva (1
vot). En conseqüència, no prospera la urgència i no és procedent entrar a l’estudi i debat
de la moció.

PRECS I PREGUNTES.

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

 Sr. Mengual Manzanares: “Sobre dos temes. Els dos son a l’Alcaldia. El primer és
com està el tema de les dependències de la Policia, que farà any i mig pareixia que
anava a posar-se en marxa i jo seguisc veient les mateixes condicions i a vore si es
finalitza el més breu possible. I, després l’altre és el tema de Via Ronda. No tenim
bons contactes,  perquè en octubre de 2015 les obres de reparació s’iniciaven en
novembre, després de novembre crec que passaven a ser abril del 2016, com ens
tiràvem massa damunt de l’estiu era després de l’estiu de 2016, i en desembre de
2016 era el primer trimestre del 2017, i en el passat plenari començava en abril. Es
veritat  que falten dos dies per a acabar abril.  Anem a tornar a esperar-nos a que
passe de l’estiu? Via Ronda va a continuar en aquestes condicions lamentables, o
quina és la situació d’aquest projecte?”

 Sr. Parra Salort: “Hem observat, recentment, que ha llevat els senyals direccionals
informatius existents al camí vell de Dènia. Pareix que es a causa que han aplicar
una ordenança de senyalització vial i publicitària que està en vigor des de fa alguns
anys. Pareix ser que l’han fet efectiva dràsticament però amb retràs. Es evident que
existeixen molts senyals que no compleixen dita normativa; però no és més lògic
donar un termini a totes estes empreses perquè procedesquen a la substitució per uns

22



AJUNTAMENT D’OLIVA

senyals correctes o situar-los en un lloc on estiga permés? És més que evident que
aquestos senyals permeten fer arribar a llocs que d’altra manera seria complex. Els
GPS moltes vegades fallen i aquestos senyals permeten correctament ajudar i la gent
que busca dites empreses o llocs els pot trobar en una situació de desorientació que
els dits senyals poden ajudar a resoldre. El que volem saber és, van a permetre en
benefici de vehicles i persones que busquen llocs en el camí vell de Dènia i voltants
que  les  senyalitzacions  es  col·loquen  de  forma  i  en  llocs  que  compleixen  la
normativa?  I  després,  aquesta  mesura  que  han  pres,  serà  aplicada  a  altres  vies
municipals, i serà duta a terme sense previ avís? O pot buscar-se cap solució que
permeta mantindre la informació que aporten els dits senyals i no simplement llevar-
los? Per últim, saben vostés que tenim unes persones autònomes que presten serveis
d’hostesses professionals en la nacional 332, i que generen un perill en el trànsit de
vehicles.  Convindria  aplicar  dita  normativa  de senyalització  a  dites  autònomes  i
eradicar,  com  han  fet  en  altres  pobles,  i  llevar  aquest  perill  que  es  produeix
diàriament?”

 Sra. Tomás Doménech: “Una pregunta,  com no està la Sra. Miñana,  per al  Sr.
alcalde. Vam poder saber que està de baixa l’assessor de Projecte Oliva, i també se
sap i em pogut vore que tenen vostés un nou assessor substitut, el qual està anant als
diferents departaments i accedint a informació confidencial sense tindre cap tipus de
relació contractual amb l’ajuntament; és a dir, pensem que no té encara firmat cap
decret com a personal eventual de confiança; diríem que està d’una manera il·legal i
irregular.  Què  passaria  si  vinguera  una  inspecció  de  treball?  Com es  pot  donar
aquesta situació d’irregularitat laboral en una institució pública? Tenim aleshores ací
que un assessor titular que està de baixa, continua manant la feina a la brigada i
també va pels departaments; i també un assessor substitut que també va per la casa
demanant informació, documentació i intentant solucionar problemes que els propis
funcionaris li traslladen perquè pensen que tot està d’una manera legal. També li
preguntem al Sr. alcalde que si vosté aquesta situació la consenteix, si als grups de
l’oposició també els deixaria que tinguérem ara un col·laborador del partit per ací
per  la  casa  i  que  tinguera  també  la  facilitat  d’obtindre  tota  la  informació  que
puguérem demanar.  I  una  segona  pregunta,  referent  a  la  delegació  de  l’Entorn
Tecnològic,  Informàtica  i  Modernització  Administrativa,  com  recordaran  la
sindicatura de comptes ens ficava un zero en dit apartat de l’entorn tecnològic. En el
seu dia la Sra. Ibiza deia que no s’havien enviat els papers ja que el funcionari al
qual se li havia manat la feina per a fer els informes i la documentació no els havia
fet. Segons pareix dit funcionari no es considerava responsable ja que no participava
en aqueix tema. I és més, es va comentar inclús d’iniciar algun tipus d’expedient
disciplinari. A nosaltres ens crida l’atenció que com demana vosté responsabilitats a
un funcionari amb el qual no compta, ja que per comprar els nous programes, els
nous portàtils  i  anar a les  reunions supramunicipals  per a  abordar el  tema de la
modernització  administrativa  vosté porta una tècnica d’Urbanisme que és la  que
inclús  ens  envia  a  nosaltres  els  correus  electrònics  amb  informació  sobre  els
programes. I a més d’això tenen vostés nomenada per decret d’alcaldia de 18 de
maig de 2016 a una altra tècnica com a coordinadora de les àrees de gestió i de
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l’entorn  tecnològic.  La  veritat  es  que  la  nostra  pregunta  ve  en  aquest  guisat
d’organització que realment no sabem a qui deuria vosté d’expedientar.”

 Sr. Llopis Ibiza: “El meu primer prec és sobre la plaga de paneroles i mosquits
tigres  que  des  de  fa  anys  estem  sofrint,  no  sols  a  Oliva  sinó  també  a  altres
poblacions; però sí que he de dir que igual que vam denunciar en el seu moment
certa deixadesa sobre aquest tema, enguany vull felicitar tant a la regidora, la Sra.
Ibiza,  com a la  tècnica  responsable  que tenim a l’Edifici  de l’Almàssera,  que a
traves  de  la  contracta  per  al  control  i  eradicació  de  plagues  la  resposta  per
solucionar-ho  està  sent  immediata,  quan  els  nostres  veïns  veuen  alguna  plaga
d’aquestos insectes tan molestos prop de les seues vivendes. Les opcions tant de
demanar-ho via Internet és molt encertada i com no per a les persones majors que no
saben  d’informàtica  l’atenció  rebuda  per  la  tècnica  que  tenim  i  que  gestiona
ràpidament dits problemes. Dit açò està clar que hem de tindre un seguiment i tan
sols preguem que informen a dita empresa contractada que prop ja de l’època estival
pareix  ser  que  en  la  Platja  d’Oliva  ja  hi  ha  novament  un  increment  d’aquestes
plagues. I el segon prec és dir que les llums d’Oliva Nova encara estan connectades
amb l’horari d’hivern, el que fa i produeix una despesa innecessària i important, i
crec que amb més d’un mes des del canvi de l’horari ha hagut temps de sobra per a
solucionar-ho. Així que demane que no deixen passar més temps i posem solució
immediata a aquesta irregularitat.”

 Sr. Robles Serrano: “Ens agradaria saber en quina situació es troba el contracte de
la concessió administrativa per a la gestió de la piscina coberta, ja que el contracte
inicial de 2010 va finalitzar en 2014, i ja s’ha prorrogat en dues ocasions per anys
complets,  aprovat tot per aquest plenari.  Des del 30 de novembre de 2016, fa ja
quasi cinc mesos, va caducar aquest contracte i no sabem en quina situació es troba,
ja que no ha passat ni per comissió ni per aquest plenari.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Referent al tema de senyalització que parlava el Sr. Parra, dir-li
que efectivament,  com vosté diu, tenim una ordenança que regula tot el tema de
senyalització. Tenim un contracte que no va firmar aquesta corporació sinó que és
anterior de tema de senyalització institucional i comercial,  i  per tant crec que el
plantejament que es fa quan es parla amb l’empresa que s’encarrega de senyalitzar
tot el municipi d’ Oliva, tots els senyals institucionals que tenim en el nostre poble
estan en base a aqueix contracte que té l’ajuntament amb l’empresa, que en aquest
cas és CIMA. I en aqueix contracte al mateix temps que es diu que l’empresa corre
amb  totes  les  despeses  de  les  marquesines  d’autobusos,  de  senyalització
institucional per part seua, ho paguen ells, que és un benefici per al poble, a canvi
l’ajuntament té un contracte en el qual li  correspon el tema de poder explotar la
publicitat en la via pública. Simplement el que s’ha fet en el Camí Vell de Dènia, en
aquest cas, es intentar donar-li seguretat a aqueixa via pecuària, que sabem que és
una via pecuària, sabem que és un lloc molt transitat, hi ha una sèrie de senyals en la
via pública damunt del mateix camí, del camins, tant el camí vell de Dènia com els
accessos, que considerem que això al final potser inclús un perill més que un senyal
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indicatiu. I supose que ho haurà vist vosté, aquesta setmana estan acabant de posar
els pòsters i anem a homogeneïtzar tota la senyalització de manera que vosté puga
eixir de la Creu Roja de la Platja d’Oliva i arribe fins al Molinell sabent en cada
moment  on  està  la  urbanització  tal,  on  està  l’altra  urbanització,  on  estan  els
càmpings, on està la carretera nacional que va paral·lela al camí vell, vull dir, buscar
que no ens passe com tots els estius que al final tots hem d’explicar com arribar a tal
lloc. Aqueixa senyalització que és institucional, i que pagarà l’empresa perquè està
així en el contracte, clar l’empresa també ens planteja la delegació que ella ho fa,
però  la  nostra  part  del  contracte  que  en  la  via  pública  no  estiga  senyalització
comercial que no correspon, com vosté i els seus companys saben, que necessiten
una llicència almenys encara que siga en un lloc privat. Nosaltres simplement estem
intentant complir un contracte que es va firmar per aquest ajuntament i donar-li una
miqueta d’homogeneïtat  a la senyalització de tota la zona turística; aqueixa és la
finalitat.  Referent  al  tema de l’assessor, vostés saben perfectament  que tenim en
aquestos moments al nostre assessor amb un problema de salut, que estem sofrint en
el nostre grup municipal, i n’hi ha una persona que és col·laboradora nostra, que està
al nostre despatx, no té cap relació contractual en l’actualitat;  aquest tema s’està
valorant i, sobretot, està decidit pel grup municipal però els serveis tècnics han de
clarificar de quina manera, quines passes hem de fer perquè això es produesca, però
de moment està com a col·laborador. Referent al tema d’Oliva Nova, de les llums,
dir-li que efectivament ho desconec, però parlaré amb la brigada municipal per tal
que els electricistes vagen allí i peguen una mirada per vore per què la llum falla o
no va;  supose que serà un tema d’avaria,  o un tema de rellotge,  però en aquest
moment demà mateix parlarem amb la delegació d’electricitat. I després referent al
tema  de  la  concessió  administrativa  de  la  piscina  dir-li  que  efectivament  es  va
preparar un plec de condicions, pel tema de la concessió, sabem els terminis com
estan, hem tingut vàries reunions amb els serveis tècnics municipals, amb el grans
serveis tècnics municipals, em referesc a Intervenció i Secretaria, per tal que ens
clarifiquen aqueix plec o aqueixa prestació de serveis com es pot canalitzar de la
manera més legalista possible, i en això estem treballant. Per tan és tot el que li puc
dir. La idea de fer una nova concessió o una prestació de serveis està damunt la
taula, aqueixa és la voluntat d’aquest delegat regidor que li parla, però necessitem
que els serveis municipals ens avalen aqueixa concessió o prestació de serveis en els
seus informes; i a la espera estem d’això.”

 Sra. Ibiza Cots: “Primer que res al Sr. Llopis gràcies, estem pendents de la nova
temporada d’estiu, tenim en compte com hem d’actuar i agraesc les paraules que ha
tingut  referència.  Després  a  la  Sra.  Sandra  Tomàs  que  també  entenc  la  seua
preocupació,  vosté ha donat unes dades que jo no tinc controlades i m’agradaria
contestar per escrit si m’ho permet; durant aquest mes jo li conteste. També vaig a
convidar-los que sàpiguen un poc d’’on venim en l’administració electrònica, què és
el que ha passat, i on estem en aquest moment; això ho farem en una reunió per a
informació  de  tot  el  món  i  només  li  demanaria  que  repassen  un  poc  les  meus
paraules, vostés estan parlant ací que jo vaig demanar un expedient disciplinari, ho
han  dit  dos  vegades  en  el  plenari,  repassen  la  gravació;  jo  no  he  parlat  mai
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d’expedient disciplinari, és molt subtil el tema però repassen les meus paraules i les
puc  explicar  també  les  que  vaig  dir  en  el  seu  dia  però  no  obstant,  si  vol  em
compromet a contestar-li  per escrit;  és un tema bastant llarg i bastant complex i
pense que es mereix l’atenció que cal.”

 Sr. alcalde: “Procés d’informació reservada previ, que determinarà si finalment hi
ha expedient disciplinari o no, això és el que vaig dir. I en funció de les conclusions
d’aqueix procediment és quan es decideix si s’enceta expedient disciplinari; no s’ha
encetat  cap expedient  disciplinari  encara.  Sr.  Parra  jo  coincidesc  amb vosté  que
tenim un problema sagnant,  sobretot,  pensant  en les persones també segurament
formen part de màfies  i no estan allí  voluntàriament.  En totes les reunions, amb
Policia Local, amb Guàrdia Civil, en totes les Juntes de Seguretat el tema apareix,
però  és  més  complex  que  el  tema  dels  senyals.  Estem  parlant  de  persones,
òbviament,  les  diferents  accions  que  hem  dut  a  terme  no  han  acabat  amb  el
problema de  la  prostitució  en la  N-332,  però li  puc assegurar  que  no parem de
treballar; però és un problema certament complex, no és fàcil, no el tenim d’ara i
anem a continuar treballant; li reconec que no hem acabat amb el problema, és una
obvietat  però  insistesc  no  és  tan  fàcil  com  el  tema  dels  senyals.  Ho  dic  pel
paral·lelisme que ha posat vosté que sé que no ho ha fet amb mala intenció. Després
Sr. Mengual, m’ha preguntat vosté pel tema de les dependències de la policia en la
Via Ronda. M’agradaria que repassara vosté en aquell moment el que es va dir; en
octubre de 2015 no vaig ser jo qui va dir que en octubre de 2015 començarien les
obres, va ser el Sr. Aldeguer que era el director general que va vindre, de fet jo
recorde que estàvem allí i li vaig preguntar que no ho diguera si no ho tenia clar,
perquè em pareixia que era massa prompte; però ho va dir ell, va ser ell qui va dir
que les obres començarien. Jo he anat ací traslladant-los la informació que em donen
des  de  la  direcció  general.  En aquest  moment  les  obres  de  la  Via  Ronda estan
pendents de l’aprovació del projecte de Seguretat i Salut. Sense aquest projecte no
poden començar les obres; no els he dit cap mentida, cride absolutament tots els dies
per a parlar amb el director general i per a pressionar-los. La telefonada d’ahir va ser
al  subsecretari  de  la  conselleria,  que  és  la  mà  dreta  de  la  consellera,  perquè  la
consellera no em va poder atendre i em va dir que em telefonaria el subsecretari, i
em va dir que segurament entre aquesta setmana i la que ve s’aprovaria l’estudi o el
pla de Seguretat i Salut per a començar les obres; sense aquest pla és impossible
començar les obres. De tota manera quan s’haja aprovat farem una comissió i si
veiem que les obres s’allarguen massa i van a entrar en estiu, i entre tots acordem
retardar-les a després de l’estiu, ho farem; però jo no puc fer res més; telefone tots
els dies i he parlat ja amb tot el món, i com a conseqüència d’aqueixa pressió s’ha
fet la modificació pressupostària i espere que les obres comencen. El contracte ja
està signat; no he dit absolutament cap mentida. Vosté quan va anar a parlar amb el
Sr. Aldeguer li va preguntar de tot, que no era competent i no del que era competent
que era d’aquest tema de la Via Ronda, o almenys això és el que me va dir el Sr.
Aldeguer. Sí, per suposat, encara que siguen del PSOE després parlen amb mi. En el
tema de les dependències de la policia telefone vosté al Sr. Jose Maria Angel, el
director general de Seguretat, pregunte-li quants dies i quantes vegades li telefone i
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li pressione perquè desbloqueje les dependències policials. Estem pendents que ens
envien un escrit per a poder iniciar nosaltres un expedient on diga que nosaltres ens
hem de fer càrrec de la redacció de la modificació del projecte que va a fer falta;
perquè allí també es van prendre una sèrie de decisions que van anar molt més enllà
del que estava contractat, i que suposaven modificacions de projecte importants, i
que no estan recollides en cap lloc. Per tant estem a l’espera que ens envien un escrit
on ens diga oficialment que som nosaltres qui ens hem de fer càrrec d’això, i a partir
d’ahí ja es podrà iniciar l’expedient. Faça el favor de telefonar-li, és del seu partit, i
pregunte-li quantes vegades li cride i li parle d’aquest tema. Per tant si no em fa
molt de cas telefone-li vosté que potser li fa més cas que a mi. Sempre que els done
la informació és de primera mà i, insistesc, no hi ha dia que no faça gestió en aqueix
sentit. Les dependències policials estem a l’espera que ens encomanen la redacció
del projecte modificat  que va a fer falta,  no només per les obres que resten,  no
només  per  les  decisions  de  canvi,  sinó  per  les  obres  que  estan  fetes  que  no
s’emparen en el projecte i en el tema de la Via Ronda falta el projecte de Seguretat i
Salut. Només estiga aprovat els convocaré a tots els portaveus, i si entre tots li hem
de demanar a la conselleria que retarde les obres, li ho demanarem; però més no puc
fer.”

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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