
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 11/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
29 DE JUNY 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
VICENTE MORERA ROMAGUERA
SALVADOR LLOPIS IBIZA
ROSA POUS MARÍ

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

CARLOS MENGUAL MANZANARES
ALFONSO FORRAT ESTÈVEZ

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

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

ABSENTS EXCUSATS:
HILARIO ROBLES SERRANO
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ

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  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: 

Pàgina -1-



AJUNTAMENT D’OLIVA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL 26 DE GENER DE 2017.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió
ordinària  de  26  de  gener  de  2017,  i  s’autoritza  la  seua  transcripció  Llibre  d’Actes
corresponent.

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

SEGON.  ESCRIT  DEL  PORTAVEU  DEL  GRUP  POPULAR  DE
L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  PEL  QUAL  COMUNICA  EL  CANVI  DELS
PORTAVEUS DEL GRUP.

Es dóna compte de l’escrit núm. 2017/10385, de 16 de juny d’enguany, signat pels sis
regidors del Grup Partit Popular, en el qual el Sr. Vicente Parra Salort, com a portaveu,
comunica els canvis organitzatius del grup que tot seguit s’indiquen:

Portaveu titular, Sr. Salvador Llopis Ibiza  
Portaveu suplent, Sra. Alejandra Tomás Doménech
 
La corporació en queda assabentada.

TERCER.  ESCRIT  DE  D.  VICENTE  PARRA  SALORT,  REGIDOR  DEL
PARTIT  POPULAR  D’AQUEST  AJUNTAMENT,  COMUNICANT  LA  SEUA
RENÚNCIA DE L’ACTA DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA.

Informats de l'escrit de data 19 de juny de 2017, amb Registre d'Entrada núm. 10514,
presentat per D. Vicente Parra Salort, regidor d'aquest ajuntament, en el qual manifesta
que presenta la seua renúncia al càrrec de regidor del Grup Municipal Partit Popular pel
qual va ser triat en les passades eleccions municipals.

Atés que, segons consta en l'expedient que hi ha en aquest ajuntament corresponent a la
celebració de les eleccions municipals del dia 13 de juny de 2015, en la candidatura
presentada pel Partit Popular, en la qual estava inclés el regidor que ara renúncia, la
candidata següent en la col·locació d'aquesta llista és Sra. Ester Millan Soldado.

Atés  que,  segons  l'article  9  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic de les Entitats Locals, els regidors perden aquesta condició, entre altres causes
“per renúncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació.”
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Atés que, conforme a l'article 18 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim
Electoral General, en cas de renúncia d'un regidor, l'escó s'atribuirà al candidat o, si
escau, al suplent de la mateixa llista a qui corresponga, segons l'ordre de col·locació.

Atés que, en data 26 de juny de 2017, es presenta escrit amb Registre d'Entrada núm.
10925, per la Sra. Ester Millan Soldado en el qual manifesta que accepta ser proposada
per al compliment del càrrec com a regidor de l'Ajuntament d'Oliva.

Vist l'informe jurídic de la secretària de l'ajuntament de data 26 de juny de 2017.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:

PRIMER.- Quedar assabentat de l'escrit presentat, per D. Vicente Parra Salort, regidor
d'aquest Ajuntament, en el qual manifesta que per raons personals i laborals no li és
possible seguir exercint el càrrec de regidor del grup Partit Popular.

SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes previstos
en l'article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General comunicant-li que la
candidata següent de la llista presentada pel Partit Popular en les Eleccions Locals de 13
de juny de 2015, és la Sra. Dª. Ester Millan Soldado.

TERCER.- Facultar  al  Sr.  alcalde  per  prosseguir  amb  els  tràmits  que  calga  per  a
l'execució d’allò acordat.

El Sr. alcalde concedeix l’ús de la paraula i es produeixen les manifestacions que tot
seguit s’indica:

 Sr. Parra Salort: “Ara fa dos anys que em vaig incorporar com a regidor d’aquest
Ajuntament d’Oliva. Puc dir que ha sigut una etapa enriquidora ja que desconeixia
totalment aquest món de la política municipal, i més aquest món de la dedicació a
les tasques en benefici dels ciutadans d’aquest poble. Crec que ser regidor comporta
una dedicació molt important, tant des de l’oposició com des de la faceta de govern.
Els temes que un ha d’analitzar són moltes vegades complexes i necessiten una gran
dedicació i un temps important per a aconseguir solucionar-los. En el meu cas, fins
ara, he intentat aconseguir aqueix temps de dedicació per a poder afrontar-los però
ha arribat el moment en que no dispose d’aqueix temps necessari per a estudiar els
temes, i considere que un altre company que puga oferir aqueixa dedicació ha de
continuar en el meu lloc. En aquest cas, serà a Esther Millan a la qual des d’ací li
desitge sort i força en la nova tasca; i també li dic a ella i a la resta de companys que
en el que puga ajudar podran comptar amb mi. Tan sols em queda donar les gràcies
a  tots.  Em permetreu  que  l’agraïment  siga  més  especial  al  meu  grup per  haver
compartit amb ells, i amb vosaltres, en aquestos dos anys, aquestos moments, unes
vegades relaxats i altres més tensos, però sempre amb la sana intenció de lluitar per
les idees de cadascú. Si en cap moment algú s’ha sentit ofés, li demane que no ho
tinga en compte perquè no era aqueixa la meua intenció. I poc més em queda dir,
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reiterar l’agraïment i desitjar-vos als qui seguiu que vaja tot el millor possible i en
benefici  del ciutadà d’Oliva,  i  si en cap moment puc tirar  una mà,  en qualsevol
assumpte, no dubteu a sol·licitar el meu criteri.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo, simplement, vull desitjar-li sort, evidentment, no en la
seua mampresa, perquè continuarà exercint la tasca que sempre ha vingut fent des de
la seua posició laboral. Dos anys passen prompte i, en fi, res més, que sort i que
aqueix temps que vosté necessita a partir d’ara sàpiga aprofitar-lo al màxim; ja que
no és a traves de la dedicació municipal, sí a la seua dedicació professional que,
efectivament, supose que temps necessita, com bé ha dit vosté.”

 Sr. Salort Rubio: “També m’agradaria desitjar-li sort allà a on vaja vosté, Sr. Parra;
i res, ha segut un plaer comptar, encara que no siga una persona del mateix grup,
amb una persona molt correcta, amb unes formes exemplars i que sempre ha buscat
sumar pel seu poble. Ja dic, encara que no siga baix el mateix grup que el meu, li
desitge molta sort, perquè és vosté una persona molt correcta i que ho val.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En principi, Vicent, des del nostre grup desitjar-te un futur, i la
tasca que estàs fent a nivell personal, que siga fructífer. Dir-te que tot regidor que es
presenta  a  la  corporació  municipal  i  que  treballa  per  la  corporació,  per  a
l’ajuntament,  crec que tots  sabem l’esforç que suposa, sé que per a tu també ha
suposat un esforç molt important, d’on venies a entrar dins de l’ajuntament. Per tant,
dins del respecte i la discrepància que sempre hem tingut en criteris polítics, que
això no té res a vore, vull dir, el respecte del nostre grup el tens i et desitgem molta
sort.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Agrair des d’aquest grup al Sr. Parra la tasca que ha
realitzat i l’intent de compatibilitat que ha fet entre el seu treball i ha fet, també, com
a regidor. Agrair-li  personalment els distints diàlegs i les distintes converses que
hem tingut entorn a aquest ajuntament, i companys també d’oposició on hem tingut
la gran dificultat de poder comptar amb poques capacitats que ens ha atorgat aquest
govern, i per tant, entenc la seua situació, entenc que, al final, un ha de poder fer
front a la seua vida quotidiana i al seu treball i, com li vaig dir personalment, ací ens
tindrà per al que necessite.”

 Sr. Canet Llidó: “Bé, trobe que vaig a ser molt  reiteratiu  perquè tots  els  meus
companys, tota la resta de portaveus, han anat en el mateix sentit. Per una banda,
desitjar sort al Sr. Parra en la seua nova etapa; aquesta etapa ha estat un tant efímera.
Entenem perfectament els motius personals que vosté ha esgrimit per a això, i també
coincidim en el que han dit altres companys, que la seua correcció ha sigut un dels
trets  distintius que l’han caracteritzat,  tant a les Comissions d’Hisenda,  que hem
compartit,  com  també  en  les  sessions  plenàries  que  també,  òbviament,  hem
compartit, com en la resta de reunions i Juntes de Portaveus, etc. en les quals hem
pogut compartir diàleg o taula, etc. Ressaltar també, d’alguna manera, que la seua
presència com a portaveu del Grup Popular ha marcat una abans i un després en les
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relacions  dels  grups  municipals  d’aquest  ajuntament,  i  això  també  és  important
recalcar-ho; perquè al final va passant el temps i sembla que les coses s’obliden,
però  abans  les  situacions  dels  grups  municipals  d’aquest  plenari  i  d‘aquesta
corporació eren les que eren. La seua presència com a portaveu del grup municipal
Popular  ha  vingut  a  normalitzar  aqueixa  situació  de  relacions  entre  els  grups
municipals,  i  les  seues  intervencions  al  plenari  moltes  voltes  han  sigut  en  to
constructiu, encara que, òbviament, des de punts de vista ideològics o de gestió i
oposició distints però sempre amb ànim constructiu, com hem pogut constatar en les
reunions particulars que hem mantingut al respecte. Li desitgem sort en la seua nova
etapa, i li agraïm allò que ha aportat al llarg d’aquestos dos anys.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Sr. Parra, company d’aquest gran grup, el grup Popular, el grup
majoritari d’aquest ajuntament, parle hui ací en nom de tots els nostres companys.
Sí, aqueixos companys que hem estat junt a vosté en bons i, de vegades, en no tan
bons moments. Però Sr. Parra, Vicent Parra Salort, ens ha conduit fins a dia de hui
al que realment creguem que som, un grup que ens esforcem per estar cada vegada
més prop de la gent. Nosaltres no el recordarem com un gran orador, encara que
sempre li he dit a la cara que tant de bo jo poguera tindre el seu to de veu i els seus
coneixements, enveja sana, com sempre li he dit. El que sí que el recordarem, per
damunt de tot, és com un home de paraula; mai, ni per una mil·lèsima part, ha faltat
a la seua paraula. Vosté ha fet del grup municipal Popular una pinya, donant llibertat
de paraula a cadascun dels que estem ací, i li assegure que així continuarem. Ha
tingut el respecte de tots nosaltres i el seu parèixer sempre ha sigut respectat; sempre
ha valorat el vot de la majoria dels companys, com deu de ser, inclús quan vosté ha
estat  en  la  part  minoritària  de  la  votació,  sempre  ha  respectat  el  que  li  deia  la
majoria, no crega que és fàcil; no sempre ha sigut d’aquesta manera. Li diem hui ací,
que nosaltres tenim la sort que encara comptarem amb vosté, ja que seguirà formant
part de l’executiva del Partit Popular; és a dir, aprete’ns molt Sr. Parra, però no siga
massa dur. Recorde que hem sigut companys. Amb vosté ha quedat demostrat el
gran amor que li té al camp, la taronja, l’agricultura; poques han segut les reunions
internes del grup, de comissions, de plenaris, on la paraula taronja no hi haja estat.
Intentarem agafar les seues inquietuds i traslladar-les on pertoquen. Dir-li que ha
sigut un honor treballar amb vosté, que el Partit Popular ha tingut la sort de tindre’l
lluitant per Oliva. No sé què ens depararà el futur, Sr. Parra, però sí que li diré que
igual que vosté ho ha demostrat en innombrables vegades, intentarem no faltar a la
nostra  paraula  donada  als  nostres  veïns,  ciutadans  i  regidors  de  la  corporació
municipal. Vosté ha sigut un líder nat i sé que la falta de temps per temes laborals, i
problemes  de salut  de  familiars,  no li  ha deixat  demostrar  tot  el  que ací  estava
preparat per a fer. Però un líder no sols demostra el seu, sinó que ensenya als altres a
traure el que tenim dins; i això, vosté Sr. Parra, ho ha fet sobradament. A la vista
està que va aconseguir fer un grup unit, amb força per a aguantar totes les traves que
ens han pogut posar i fer que estar hui ací, junts, siga tot un honor. Això és el que ha
sigut tot un honor, formar part i ser liderat per vosté, un home de paraula. Tant de bo
tots agafàrem el seu exemple,  i li  assegure que tot aniria molt  millor.  Li ho puc
assegurar.”
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 Sr. alcalde: “És difícil aportar alguna cosa nova del que ja s’ha dit. En qualsevol
cas, vaig a dir el que tenia pensat i ja està. Jo, com la resta dels meus companys
respecte la seua decisió, que sé que pren forçat per les circumstancies personals i
professionals, que li impedeixen dedicar, com ha dit vosté, el temps que creu que
s’ha de dedicar al desenvolupament d’un càrrec públic com és el de regidor. Al llarg
d’aquestos dos anys, ja ho ha dit el portaveu del meu grup municipal, hem debatut,
hem parlat,  de vegades des de la dissensió, des del desencontre però,  també,  de
vegades amb ànim constructiu, buscant acord, i sempre s’ha produït amb un tarannà
dialogant, amb bones formes, i això ha fet possible, com ja s’ha dit, que hi haguera
un abans i un després, i les relacions entre els diferents grups polítics es tornaren a
normalitzar, la qual cosa li feia molta falta també a aquesta corporació i a aquesta
ciutat.  Per  tant,  li  desitge  també  èxit,  tant  a  nivell  personal  com  en  l’àmbit
professional,  i  òbviament,  estem també a la  seua disposició  per a  totes  aquelles
inquietuds i tot allò que vulga traslladar-nos.”

QUART.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’ORDENACIÓ
DEL  TERRITORI  SOBRE  CESSIÓ  DE  TERRENYS  A  FAVOR  DE
L’AJUNTAMENT. ADIF. FERROCARRIL CARCAIXENT-GANDIA-DÉNIA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, de data 21 de
juny de 2017, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“2n.-  PROPOSTA  D'ACORD.  CESSIÓ  DE  TERRENYS  A  FAVOR  DE
L'AJUNTAMENT. ADIF. FERROCARRIL CARCAIXENT-GANDIA-DÉNIA.

Es dóna lectura, seguidament, de la Proposta d'acord de data 7 de juny de 2017 que presenta el
regidor  delegat  de  Planejament  Urbanístic  i  President  de  la  Comissió,  sobre  l'assumpte  de
l’epígraf i que es reprodueix:

PROPOSTA D'ACORD LÍNIA DE FERROCARRIL DE VIA ESTRETA CARCAIXENT-
GANDIA-DÉNIA.  CESSIÓ  TERRENS  A  FAVOR  DE  L’AJUNTAMENT  D'OLIVA.
CARRIL BICI.

Per  part  d'aquesta  Delegació  Municipal  es  va  encomanar  als  Serveis  Tècnics  del  Departament
d'Urbanisme  l'elaboració  d'un  Informe  de  Viabilitat  per  a  l'execució  d'un  carril-bici  sobre  els
terrenys comprensius de l'antiga via de ferrocarril Carcaixent-Gandia-Dénia en el tram des del Casc
Urbà d'Oliva fins al Riu del Molinell.

Per  part  de  la  Gerència  de  l'Àrea  de  Patrimoni  i  Urbanisme  de  l'Entitat  Publica  Empresarial
AMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) depenent del Ministeri de
Foment, mitjançant escrit de data 14 de febrer de 2017, es va aportar a l'Ajuntament la informació
corresponent al seu inventari de terrenys en el Terme Municipal d'Oliva, que ostenten la condició de
béns patrimonials d'aquesta entitat pública i  que no són necessaris per a la prestació del servei
ferroviari,  manifestant  que,  per  part  d'ADIF no  existiria  inconvenient  per  a  la  transmissió  dels
mateixos a favor de l'Ajuntament d'Oliva mitjançant el procediment administratiu adequat.
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Vistos els informes tècnics de dates setembre de 2016, 24 d'abril de 2017 i 25 de maig de 2017, així
com el  contingut  de  l'acta  de  la  reunió  mantinguda  pels  tècnics  municipals  amb representants
d'ADIF el passat dia 18 de maig de 2017, per la present es proposa al Ple de l'Ajuntament, previ el
dictamen de la Comissió Municipal Informativa d'Ordenació del Territori, l'adopció dels següents
acords:

PRIMER.- Manifestar l'Ajuntament d'Oliva el seu interés i voluntat de disposar de la titularitat dels
terrenys  que  formen  part  de  la  indicada  infraestructura  ferroviària,  que  discorren  pel  Terme
Municipal i que no són necessaris per a la prestació del servei ferroviari, per a la seua vinculació i
adscripció a l'execució del projecte del carril-bici i aconseguir, amb això, la continuïtat de la via
verda Gandia-Oliva, i la seua prolongació fins al Riu del Molinell.

SEGON.- Sol·licitar de la Gerència de l'Àrea de Patrimoni i Urbanisme d'ADIF que, previs els
tràmits i estudis precisos, propose a l'Ajuntament una definició de la tramitació i formalització de la
transmissió  d'aquestos  béns  patrimonials  d'ADIF a favor de l'Ajuntament,  anticipant-se  que,  en
principi,  aquest  Ajuntament  considera que la  forma adequada de la  transmissió  de la  titularitat
d'aquests terrenys seria la de cessió dels mateixos, tenint en compte que no resulten necessaris per a
l'ús ferroviari al fet que es destinaven i passeren a formar part de la citada via verda del carril-bici.

TERCER.- Sol·licitar a ADIF la informació sobre la correspondència cadastral i registral dels béns
immobles afectats per poder determinar aquells que vagen a ser objecte de la transmissió a favor de
l'Ajuntament,  així  com la  procedència  d'efectuar  la  delimitació  d'aquestos  béns,  amb  la  plena
col·laboració  dels  serveis  tècnics  i  jurídics  d'aquest  Ajuntament,  en  la  mesura  que  aquesta
delimitació resulte necessària per a l'adequada identificació i concreció superficial del sòl afectat i
per a la formalització de la cessió que es pretén.

Per l'Arquitecte Tècnic Mpal, Sr. Porta Sancho, s’explica la tramitació que ha portat
aquest tema i els contactes mantinguts, juntament amb el President de la Comissió , amb
els Tècnics i Responsables de l'entitat Administración de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF),  sent  la proposta que es presenta un requeriment  d'aquesta entitat  per  poder
donar  inici  a  la  tramitació  que  desemboque  en  la  cessió  d'aquests  terrenys  i
infraestructures annexes a favor de l'Ajuntament.

La Comissió Informativa, per unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement
la  Proposta  d'acord  transcrita  i  eleva  al  Ple  de  l'Ajuntament  el  seu  dictamen  per  a
l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Manifestar l'Ajuntament d'Oliva el seu interés i voluntat de disposar de la
titularitat dels terrenys que formen part de la indicada infraestructura ferroviària, que
discorren pel Terme Municipal  i  que no són necessaris  per a la prestació del  servei
ferroviari, per a la seua vinculació i adscripció a l'execució del projecte del carril-bici i
aconseguir, amb això, la continuïtat de la via verda Gandia-Oliva, i la seua prolongació
fins al Riu del Molinell.
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SEGON.- Sol·licitar de la Gerència de l'Àrea de Patrimoni i Urbanisme d'ADIF que,
previs  els  tràmits  i  estudis  precisos,  propose  a  l'Ajuntament  una  definició  de  la
tramitació i formalització de la transmissió d'aquests béns patrimonials d'ADIF a favor
de  l'Ajuntament,  anticipant-se  que,  en  principi,  aquest  Ajuntament  considera  que  la
forma adequada de la transmissió de la titularitat d'aquests terrenys seria la de cessió
dels mateixos, tenint en compte que no resulten necessaris per a l'ús ferroviari al fet que
es destinaven i passeren a formar part de la citada via verda del carril-bici.

TERCER.- Sol·licitar  a  ADIF  la  informació  sobre  la  correspondència  cadastral  i
registral  dels  béns  immobles  afectats  per  poder  determinar  aquells  que  vagen a ser
objecte de la transmissió a favor de l'Ajuntament, així com la procedència d'efectuar la
delimitació  d'aquests  béns,  amb la  plena  col·laboració  dels  serveis  tècnics  i  jurídics
d'aquest  Ajuntament,  en  la  mesura  que  aquesta  delimitació  resulte  necessària  per  a
l'adequada identificació i concreció superficial del sòl afectat i per a la formalització de
la cessió que es pretén.

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

 Sr. Peiró Sanchis: “Com vaig explicar en la Comissió Informativa d’Urbanisme, el
grup  municipal  Projecte  Ciutadans,  des  que  va  entrar  en  la  corporació,  un  dels
objectius  que  tenia  era  recuperar  i  habilitar  la  via  verda  Gandia-Oliva-Dénia;
Gandia-Oliva el tenim, falta Oliva-el Molinell. Una tasca que des de Planejament
varem encetar en el departament d’Urbanisme i que, encara que ha sigut tal volta
poc vistosa i silenciosa, considerem que era una tasca que s’havia de fer. Havíem de
tindre clar de qui són els terrenys. Aquestes gestions es van començar farà al voltant
d’any i  mig,  es va parlar  amb ADIF, no tenien clar  de qui era la propietat  dels
terrenys, vam estar mirat les escriptures, vam estar en el registre, hem tingut vàries
reunions amb ADIF, tant polítiques com tècniques, i al final, en l’última reunió, que
es va realitzar fa poc, ADIF va reconèixer que, efectivament, els terrenys que estan
des de la Senda dels Lladres fins al riu del Molinell són d’ells, i que si el nostre
plantejament era fer un carril bici Oliva-Dénia que ells no tindrien cap problema de
fer aqueixa cessió dels terrenys. Crec que és un projecte ambiciós, no només de la
corporació, vam tindre també reunions amb el conseller en el seu moment a Alzira,
per tal de que està traient-se des de la Generalitat, es busca unir Alzira, Tavernes,
Gandia, Oliva, Dénia i en aqueixes reunions, en les quals el regidor que parla ha
participat, he manifestat la voluntat ferma de l’equip de govern de tirar endavant
aquesta via verda. Aquest pas és important perquè per fi podem saber quins són els
terrenys de l’antiga via del tren que són nostres i que tenim en escriptura, que en el
seu moment es van passar a la corporació, i quins no sabíem fins a aquest moment
qui eren els propietaris. Després d’una tasca important, i agrair la col·laboració de
l’arquitecte  tècnic  Juan  Ramon  Porta,  que  és  qui  ha  estat  preparant  tota  la
documentació, amb la topògrafa, mirant els terrenys i les finques cadastrals que hi
ha al voltant d’aqueixa via verda, per fi hem pogut fer que ADIF reconega que són
seus, i que no tindria cap problema de fer una cessió, si nosaltres, com hem dit, ho
dediquem a via verda. He de dir que el plantejament del grup municipal que parla, i
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de l’equip de govern, és fer aqueixa via verda, pensem que és importantíssima per
vertebrar tot el tema de la zona els càmpings i la zona sud de les nostre platges, a les
quals habitualment vénen moltes persones amb bicicleta o a peu, i utilitzen aqueix
recorregut,  dóna més  seguretat,  i  així  ho  varem manifestar  en  l’última  Junta  de
Seguretat, que es va realitzar en aquesta sala de Plens, on varem demanar que, arran
de tot el que havia passat en el tema dels ciclistes, tristament el tema de les morts,
aqueixa via verda si es fa en condicions, com cal, no estem parlant d’un caminal,
estem parlant d’un carril bici en condicions, podria suposar el que poguérem separar
d’alguna  manera  una  part  dels  ciclistes  de  la  nacional.  Això  crec  que  és
importantíssim, i la nostra tasca és treballar-la i traure-la endavant. Aqueixa és la
meua idea i així necessite i demane el suport de la corporació.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Des  de  Gent  d’Oliva,  com  no  podia  ser  d’una  altra
manera, anem a recolzar aquesta proposta, perquè a més que és necessària, és una
infraestructura que no solament intenta guanyar espai per als ciclistes davant d’altres
formes de transport més majoritàries. Tots sabem que cada dia hi ha més adeptes al
ciclisme i pensem que aqueix tram, per desgràcia ha tingut també,  no fa massa,
episodis desgraciats; a més que és una zona molt transitada, que és entre platges, i
per tant, pot ser molt important que, al final, acabe portant-se a cap aquest projecte.
Evidentment,  davant  de  totes  aquestes  tessitures  no  solament  ecològiques  i  la
necessitat de crear una infraestructura que connecte pràcticament gran part o tot el
terme municipal, des del nord fins al sud, i en el tram que estem parlant, que seria
del sud de la població fins al riu del Molinell, sempre és important. Per tant, anem a
recolzar-les de totes, totes perquè és un qüestió de necessitat, que cada vegada més,
conforme he dit, hi ha més adeptes al món del ciclisme, i per tant pensem que cada
vegada és una demanda clara per a poder tindre una via de les característiques que
ací es proposa.”

 Sr. Salort Rubio: “Des del grup d’Esquerra Unida del País Valencià anem a donar
suport a aquest punt. Sabem que es tracta d’un projecte molt ambiciós i que porta
darrere un treball farragós, que són moltes hores les que s’haurà passat tant el tècnic
com el regidor encarregat de dur-ho a terme. Volia agrair la feina i dir que des del
nostre  grup confiem que es deixe Oliva on es mereix,  perquè creiem que s’està
seguint un bon camí.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Primer, ja que va a corregir-se el tema de no hi ha un
informe el 14 de febrer, que es corregesquen també les faltes i les distintes errates
que existeixen en el tema de la proposta. Després, anem a votar a favor d’aquesta
proposta que fa vosté, des de Projecte Ciutadans Oliva, com bé ha dit, sembla que
siga una línea diferenciada de la resta de la corporació, de la resta del govern. Ja li
vaig traslladar que em sembla una molt bona idea, crec que hem de recuperar els
terrenys que són nostres i dels que al final podem fer un bon ús per a la nostra
ciutadania.  No  serà  un  projecte  barat,  com  altres  vies  verdes,  perquè  segons
l’informe, crec que si no m’equivoque, s’haurien de fer set ponts i passar per ells,
per tant, no és un carril bici com puga ser uns altres que s’han realitzat que poden
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tindre  una  major  o  menor  quantia  econòmica  de  cost.  Per  això  també  li  vaig
traslladar que comencem a menejar-nos en les possibles inversions que es puguen
produir, i ací té també un grup que li pot ajudar si necessita que l’acompanyen on
siga. Ja que també parlem de carril bici aprofite per a dir que si fem carrils bicis que
siga per a mantindre’ls, i tindre’ls en qualitat, perquè la veritat que el carril bici que
va cara Gandia sembla molt descuidat, les papereres estan per a canviar, passa molt
poc el tema de la recollida del fem, la senyalització està per canviar i en falta molta.
Per tant, fem les coses bé però que al final s’ha de mantindre perquè si no al final
serveix de ben poc.”

 Sr. Canet Llidó: “Ens trobem davant d’un pas important en la consecució d’un
objectiu que ja fa temps que aquesta ciutat comparteix, i que ara s’ha treballat des de
la  Regidoria  de  Plantejament.  Aquest  pas  consisteix,  sobretot,  a  sol·licitar  a  la
Gerència de l’Àrea del Patrimoni i Urbanisme d’ADIF la identificació d’un domini
públic, que durant anys ha anat deteriorant-se en el nostre terme municipal, des de la
nostra trama urbana fins al sud, fins al Molinell, a diferència del que va ocórrer des
de la nostra trama urbana fins al nord, que per una intervenció supramunicipal es va
rescatar el domini públic, refet el carril bici i, fins i tot, refets els ponts, recordem el
pont  de  Gandia  que  no  existia,  el  pont  del  tren;  i  en  aquest  moment  es  tracta
d’intentar  el  mateix.  El  primer  que  s’ha  de  fer  és  identificar  el  sòl,  manifestar
l’interés de l’Ajuntament d’Oliva, per tal que aqueixos terrenys, que són d’ADIF,
que hereta  el  que era l’antiga RENFE, o FEVE, passen a  titularitat  municipal,  i
continuar tot el treball necessari per a aqueixa infraestructura tan interessant, i fins i
tot necessària, com puga ser un carril bici, que articule termes municipals i zones
urbanes del nostre propi terme municipal entre elles a través d’una via verda, que
uneix com una espina dorsal pràcticament la major part del nostre terme municipal
que transcorre de nord a sud en la seua major part, o de sud a nord en la seua major
part. Per això em sembla una iniciativa molt interessant que per descomptat anem a
recolzar i un pas important per a la consecució d’aqueixa iniciativa.”

 Sr.  Morera  Romaguera: “Des  del  nostre  grup polític  anem a  recolzar  aquesta
proposta d’acord de la cessió dels terrenys de l’antiga via del tren situada al sud
d’Oliva fins al final del terme. Aquesta proposta de la via verda ja es va iniciar en
l’anterior  corporació  per  la  Sra.  Imma  Ibiza,  amb  la  qual  vaig  mantenir  unes
reunions, i que em va informar al respecte. Arribem tard pels accidents mortals que
ja han ocorregut desgraciadament. Però aquest itinerari ciclista serà de gran utilitat i
és  molt  necessari.  S’ha  de  destacar  que  és  una  reivindicació  de  l’associació  de
càmpings d’Oliva des de fa molt de temps, i el més transcendental és que donarà
seguretat als nostres ciclistes. Donar la nostra enhorabona al Sr. Juan Ramon Porta
pel seu treball i interés en aquesta comesa.”

Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde-President,  sotmet a votació el dictamen
transcrit que s'aprova pel Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels assistents.
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CINQUÉ.  DICTAMEN  DE LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’ORDENACIÓ
DEL  TERRITORI  SOBRE  MODIFICACIÓ  DE  L’ACORD  DEL  PLE  DE  27
D’OCTUBRE  DE  2016,  EN  ALLÒ  REFERENT  A  L’ACCEPTACIÓ  DE  LA
DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES INCLOSES EN EL PLA
PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS DE 2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, de data 21
de juny de 2017, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“5º.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD PLENARI DE 27 D'OCTUBRE DE 2016 PEL QUE
FA A L'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A la CONTRACTACIÓ D'OBRES
INCLOSES EN EL PLA PROVINCIAL D'OBRES I SERVEIS DE 2016.

Es dóna compte de la Proposta d'acord de data 13 de juny de 2017 que presenta el regidor
delegat  de  Comerç,  Mercat,  Consum  i  Festes  per  a  la  modificació  de  l'acceptació  de  la
Delegació per contractar les obres incloses en el Pla Provincial d'Obres i Serveis de l'Excma.
Diputació Provincial de València de l'any 2016, que es va efectuar per Decret de l'Alcaldia de
data 7 d'octubre  de 2016,  i  que va ser  ratificat  pel  Ple de l'Ajuntament  en sessió ordinària
celebrada el dia 27 del mateix mes i any.

Es proposa l'anul·lació de l'acceptació de la delegació per contractar les següents obres:
 Col·locació de solat antilliscant a l'interior del Mercat Municipal per import de 40.000

euros.
 Enjardinament exterior a l'edifici “Casa de la Festa” per import de 30.000 euros.

Es proposa com a obra nova per la qual s'accepta la delegació per contractar i que s'inclou en el
PPOS de 2016, la següent:

 Rehabilitació del Sostre Interior del Mercat Municipal per import de 70.000 euros.

Vist  l'informe  jurídic  de  data  12  de  juny  de  2017  emès  pel  Departament  de  Secretaria
Municipal, de conformitat amb el mateix i amb la proposta presentada, la Comissió Informativa,
per la majoria dels seus membres, amb els vots favorables dels Srs. Canet Llido, Pous Mari,
Salazar Cuadrado, Salort Rubio i del president i l'abstenció del Sr. Mengual Manzanares, la
dictamina  favorablement  i  eleva  al  Ple  de  l'Ajuntament,  com  a  òrgan  competent,  la  seua
proposta per a l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Que es modifique l'acceptació de la delegació per contractar les obres incloses en el
Pla Provincial d'Obres i Serveis de 2016, efectuada per Decret de l'Alcaldia 2303/16, de data 7
d'octubre de 2016, i convalidat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 27
d'octubre de 2016, donant de baixa les obres no incloses en el PPOS 2016 i incloent les noves
obres, de la forma que a continuació es detalla:

Obres per les quals s'anul·la l'acceptació de la Delegació per contractar:
 COL·LOCACIÓ  DE  SOLAT  ANTILLISCANT  A  L'INTERIOR  DEL  MERCAT

MUNICIPAL (40.000,00 euros)
 ENJARDINAMENT EXTERIOR A L’EDIFICI “CASA DE LA FESTA” (30.000,00

EUROS).

Pàgina -11-



AJUNTAMENT D’OLIVA

Obres  noves  per  les  quals  s'accepta  la  Delegació  efectuada  per  la  Diputació  Provincial  de
València per contractar, incloses en el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS) per a l'any 2016:

 REHABILITACIÓ  DEL  SOSTRE  INTERIOR  DEL  MERCAT  MUNICIPAL
(70.000,00 euros)

SEGON.- Remetre certificació del present acord a l'Excma. Diputació Provincial de València,
per mitjans telemàtics, a través de la Plataforma Digital “Carpeta Ajuntaments”.

TERCER.- Donar  compte  del  present  acord  als  Departaments  Municipals  de  Contractació
Administrativa, Intervenció i Tresoreria Municipal, als efectes oportuns.”

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

 Sr. Salazar Cuadrado: “Ací simplement, com és clar i ho teniu tots davant en el
dictamen corresponen, i així ho vaig explicar en la pròpia Comissió de Territori, la
intenció a través del Pla Provincial d’Obres i Serveis del 2016 era pavimentar el
mercat municipal. També hi havia una altra partida que era per a l’enjardinament
exterior de la Casa de la Festa. Una per valor de 30.000 euros, per a la Casa de la
Festa, i l’altra de 40.000 euros per a la pavimentació del mercat. Ens varem adonar
que el sostre del mateix mercat tenia una série de deficiències, que estava en alguns
punts  deteriorat.  i  calia  fer  una  mampresa  per  a  rehabilitar-lo  o  restaurar-lo.
Evidentment, no anàvem primer a pavimentar el mercat municipal, gastar-nos uns
diners,  per  a  després  actuar  en  el  sostre,  que  allí  fa  falta  bastides  pesades,  o
màquines pesades per a poder arribar dalt de tot, a la part del sostre. Ja que estem
pràcticament obligats a fer aquesta actuació en el sostre del mercat, varem fer un
pressupost, i veient que el pressupost pujava prou diners, al voltant de 70.000 euros,
i  al  final  el  que  vam fer  és  que  a  traves  del  mateix  pla  provincial,  de  les  dos
peticions que havíem fet, tant de la pavimentació per al mercat com també de la
part, que com a regidor de Festes em tocava, de l’enjardinament de la Casa de la
Festa, vam ajuntar les dos quantitats perquè pensàvem a més que era prioritària, la
part de la Casa de la Festa podia esperar, i també la pavimentació del mercat; però el
que no podia esperar era el sostre del mercat perquè hi ha bigues de fusta, a més de
ferro, que s’ha de restaurar i això pot suposar, entre cometes i que ningú s’espante,
una certa perillositat per a les persones que acudeixen al mateix mercat municipal.
Com necessitàvem aqueixa  quantitat  econòmica  varem ajuntar  les  dos  quantitats
econòmiques,  conforme he dit,  pujaven les dos a 70.000 euros, el  que pujava la
restauració del que és el sostre del mercat i, per tant, al final el que hem fet ha sigut
modificar la petició de subvencions que vam fer el 2016, i presentar un projecte per
a la rehabilitació del mateix sostre del mercat i anul·lar el que ja s’havia demanat. Al
final, la diputació, després de diversos tràmits, ens ha acceptat el projecte i l’únic
que estem fent ara és donar tramitació i acceptació a traves del plenari municipal de
la modificació dels projectes originaris que es van demanar i ara, al final, acceptant
el nou projecte que és la restauració del sostre del mercat; que al final consisteix a
restaurar, sanejar tota la part d’infraestructura ferrosa que hi ha allí, a més de les
bigues de fusta, pintat, enllumenar la part dels sostre per a posar-ho en valor i que es
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veja clarament, i pensem que al final, d’una forma o altra, estem donant un valor
afegit  al  mateix  edifici  municipal  que  des  de  fa  molts  anys  que  el  sostre  està
totalment inutilitzat en estar tapat per un sobresostre de plaques de polietilè. Estem
intentant recuperar el  sostre,  sobretot,  la part de restauració i sanejament,  era un
projecte necessari a abordar i ara és el que passa al plenari perquè s’aprove el nou
projecte  presentat  a  la  Diputació,  que  és  el  projecte  de  restauració  del  sostre,
conforme teniu tots al dictamen.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Com ja vaig traslladar en la comissió al Sr. Salazar,
nosaltres anàvem a abstindre’ns i així ens mantindrem, perquè al final és una decisió
de vosté que no ha consultat amb ningú; és a dir, que vosté ha decidit i així ho ha
portat a terme. El que sí que tenim, després de parlar amb alguns tècnics del per què
hi  havia  un  sobresostre  i  d’alguns  empresaris  sobre  el  tema,  ens  avisen  que  el
sobresostre  estava  posat  pel  tema  de  la  refrigeració  del  mercat  municipal,  on
entenem que la refrigeració és molt important, especialment pels productes que es
venen  en  el  mateix  mercat.  S’ha  fet  algun  estudi  si  llevant  aquest  sobresostre,
ampliant per tant l’espai del mercat municipal, la refrigeració seria igual, o si pel
contrari seria contraproduent per al tema del producte i de la gent que transita o va a
comprar a aquestes tendes?”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Vosté si se n’ha adonat, no sé si haurà anat al mercat i s’ha
fixat, el sobresostre es va posar per a tapar la canalització antiga del que era l’aire
condicionat, que per cert, està totalment inutilitzada i amagada dalt d’aquest sostre
de polietilè; bàsicament aqueixa va ser la funció, amagar tota la canalització d’aire
antiga,  i per tant, aqueix estudi que vosté diu no s’ha fet,  però evidentment  tots
sabem  que  l’aire  depén  de  les  seues  característiques,  arriba  un  moment  que
s’acumula en un lloc, va baixant cap a avall i, a més, això no va a ser cap problema
perquè es refrigere el que s’haja de refrigerar; perquè, a més, si vosté se n’ha adonat,
ha vist que hi ha una nova canalització per davall del fals sostre que es va ficar
després de l’antiga, evidentment, i, per tant, es va ficar per on tocava, perquè anara
directament a les parades. Per tant, no suposarà absolutament cap inconveniència a
l’hora de refrigerar absolutament res, perquè la que tenim ara va per baix, l’antiga
anava per dalt i es va dissimular amb el sostre aquest i, per tant, no té per què afectar
absolutament res per a la refrigeració; perquè també depén del tipus d’alimentació
que allí es ven, n’hi ha qui necessita l’aire amb una temperatura amb més graus o
menys graus i, per tant, a l’hora de definir si afecta o no, això és molt relatiu perquè
depenent  del  producte  necessita  més  o  menys  temperatura,  i  moltes  vegades  la
temperatura que allí es posa no està a gust de tot el món; és una cosa que és una
forma molt subjectiva d’entendre el tipus de graduació de la temperatura que vosté
vol tindre allí de manera constant dins del mercat municipal. Jo voldria que vosté
anara allí, preguntara a tots els mercaders que treballen allí i voria com depén del
producte a alguns els agrada més temperatura o menys temperatura, però jo sí que
vaig consultar amb els mateixos venedors del mercat. Vaig fer una reunió amb ells,
vaig exposar la necessitat; perquè, a més no solament és pel tema de ressaltar el que
és l’edifici municipal sinó per les circumstancies dels anys que té l’edifici, ha anat
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deteriorant-se, sobretot, la part de les bigues de fusta, i la de ferro, que ja té falta que
es  faça una mampresa  de rehabilitació  en la  mateixa  i  no solament  és  l’aspecte
decoratiu,  que  una  vegada  que  estiga  acabat  el  tindrem,  sinó  la  perillositat  que
suposa això per a les persones que acudeixen al mercat a fer les seues compres, i els
mateixos venedors que estan allí;  això s’havia de fer. Per tant, és una mampresa
necessària  i  així  ho  vaig  pensar  després  d’haver-ho  raonat  amb  els  mateixos
mercaders,  i  per  això,  vaig  fer  el  canvi  de  finalitat  de  les  subvencions  del  Pla
Provincial d’Obres i Serveis; ni més ni menys.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Jo no dubte de la necessitat que tinga aquest edifici de
la rehabilitació, de la millora per distints aspectes del sostre del mercat.  Tampoc
dubte que estèticament és possible que quede prou millor si es llevara el sobresostre,
i es quedara les bigues de forma més embellit però alhora més modernitzat, d’una
forma més rústica;  em sembla,  i  fins i tot  li  ho vaig traslladar,  que estèticament
estaria molt millor. Però que vosté em diga que estiga tranquil perquè la refrigeració
serà la mateixa, ahí no em quede tranquil perquè al final hi haurà més volum, i això
crec que és indubtable, per tant, més volum supose que necessita més potència de
refrigeració. Aleshores, jo no parle de tindre 21º o 22º, que fem allí una negociació
de a vore quins graus; el que estic dient és que, actualment, crec que alguna volta
vaig al mercat i supose que vosté també, hi ha una temperatura que és idònia per al
producte, per a la venda; estem parlant de fruites i verdures, per tant, d’un producte
que necessita certa refrigeració.  El que ens preocupa és que no hi ha cap estudi
d’això, i que m’he de fiar del que vosté entén, que jo sàpiga ni vosté ni jo som
tècnics  de  refrigeració.  Per  tant,  clar  que  estic  preocupat  i  quan li  he  preguntat
encara estic més preocupat. Espere que quan es faça aquesta inversió i es faça el
sostre el resultat siga com vosté diu, si no, no sé com ho esbrinarem.”

 Sr. alcalde: “Els recorde que estem abordant qüestions tècniques, que són fàcilment
constatables amb una consulta als Serveis Tècnics Municipals.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que vosté està buscant els quatre peus al gat; és
pegar-li voltes per a buscar algun tipus de defecte, que pot tindre, no li dic que no.
El  que està  clar  és,  per  damunt  de tot,  que era necessari  actuar  en el  sostre  del
mercat, perquè està en alguns llocs prou deteriorat i no podíem tancar els ulls. Per a
actuar al sostre del mercat l’has de desmuntar tot i aqueixes plaques ja no serveixen.
Per tant, ja comencem per ahi que s’ha de desmuntar tot.  Anem a vore; anem a
sanejar el mercat i si, al final, fóra necessari ja voríem si hauríem de posar unes
plaques  o no.  Jo pense  que no serà necessari  posar  cap placa,  perquè  tenim un
sistema de refrigeració molt potent i, també, li dic que en el tema de la temperatura
no plou a gust de tots dins del mercat; hi ha qui li sembla que està massa fort, hi ha
qui diu que està massa espaiet, hi ha per a tots els gustos, depenent del producte que
es ven. Per tant, jo pense que, al final, sí que serà suficient, amb la potencia que
tenim allí en el mercat, perquè puga la refrigeració funcionar perfectament i que tots
els productes exposats allí puguen estar perfectament conservats amb la temperatura
que hi haurà de manera constant dins del mercat; perquè sí és un volum més gran,

Pàgina -14-



AJUNTAMENT D’OLIVA

però el volum més gran una vegada que s’ompli no és una cosa que se’n ix pels
costats, una vegada que l’aire arriba a un moment que ompli tot el recinte, està dins
del recinte ja no se n’ha d’eixir fora, ni ampliar-se, ni donar més potencia, perquè ja
està totalment ocupat; l’aire ocupa tot el recinte municipal. I res més; era necessari
pel tema del sostre, i ja està.”

Finalitzades  les intervencions,  el  Sr.  alcalde-president,  sotmet  a  votació el  dictamen
transcrit que s'aprova pel Ple de l'Ajuntament, amb 15 vots a favor (5 vots del Grup
Compromís  per  Oliva,  4  vots  del  Grup  Partit  Popular,  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)  i  2  abstencions  (del  Grup  Socialista  Municipal),  que
constitueixen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

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

SISÉ. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 154/2017 DEL TRIBUNAL
SUPERIOR  DE  JUSTÍCIA  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA,  SOBRE
RECURS  CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU  PROCEDIMENT  ORDINARI
NÚM. 823/2008.

Es dóna compte de la Sentència núm. 154/2017, del TSJ, en què es desestima el recurs
d’apel·lació interposat per la Sra. Ampàro pons Gilabert contra la Sentència 174/2011
dictada en data 14 de març de 2011, pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 4 de
València, en el recurs contenciós administratiu núm. 823/2008, i s’imposen costes a la
part apel·lant. 

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

 Sr. alcalde: “Tenen vostés la sentència, per tant poden saber de què va. Com saben
vostés, és un recurs d’apel·lació de la sentència 174 de 2011, que ve del recurs de
2008 que hem al·ludit en el títol de l’ordre del dia. S’impugnen dos acords de Ple, el
del 26 de juny de 1992, on s’aprova la delimitació de la unitat l’actuació número 16,
i l’acord de Ple del 30 de juny de 1992, on s’aprova l’adquisició d’uns terrenys a
través de permuta que la demandant reclama com a propis. En definitiva, allò que
pretenia la part demandant és el reconeixement de la propietat sobre els terrenys on
està situat,  per fer-nos una idea,  el  Casal  Jove, així com el  reconeixement  de la
suposada usurpació dels mateixos amb les indemnitzacions corresponents, atesa la
irrevocabilitat de les accions. Com poden vostés vore en la sentència, és favorable a
l’ajuntament, desestima el recurs d’apel·lació. Pel que fa a l’acord de Ple del 26 de
juny de 1992 es desestima per ser un recurs extemporani, i pel que fa a l’acord de
ple del 30 de juny de 1992 el desestima perquè no s’aprecien motius de nul·litat, ni
d’usurpació, ni de falta d’haver seguit la tramitació legal. La sentència, com bé diu
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al final,  també imposa costes a la part  demandant,  no és ferma perquè contra la
mateixa cap encara recurs de cassació, com diu la sentència.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “És  una  pregunta  d’ordre;  no  es  van  passar  dos
sentències en la comissió? No tenen l’obligació de passar per plenari?”

 Sr.  alcalde: “Les  sentències  que  passen  pel  Ple  és  perquè,  precisament,  el  que
recorren  són acords  de  Ple.  Les  sentències  que  són contra  decrets  d’Alcaldia  o
contra  acords  de  la  junta  de  govern  local,  d’aqueixes  se’n  dóna  compte  en  la
comissió; aquestes és perquè allò impugnat són acords de Ple.”

SETÉ.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 1009/17 AL NÚM.
1365/17.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 1009/17, de 9 de maig
de 2017, fins el Decret núm. 1365/17, de 22 de juny de 2017.

La corporació queda assabentada.

DESPATX EXTRAORDINARI.- 

Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels assistents, que constitueixen
la majoria absoluta legal del nombre de membres de la corporació, es passa a examinar
el següent assumpte no inclós en l’ordre del dia.

PROPOSTA  DE  L’ESCRIT  DEL  SERVEI  TERRITORIAL  DE  TREBALL,
ECONOMIA  SOCIAL  I  EMPRENEDORIA.  APROVACIÓ  DE  LES  DUES
FESTIVITATS LOCALS D’AQUEST MUNICIPI.

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

“FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018

Pel Sr. Alcalde David Gonzalez Martinez, es dona compte que el passat dia 17 de maig es va
rebre escrit del Servici Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria, participant que a
l’objecte de procedir a l’elaboració del Calendari Laboral de l’any 2018, i en allò que pertoca a
les festes laborals de caràcter local, de conformitat amb el que estableix l’article 37.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors i article 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol sobre Regulació de la
Jornada  de  Treball,  Jornades  Especials  i  Descansos,  demanen,  que s’adopte  acord d’aquest
Ajuntament, en que es determine de manera especifica la data i denominació de les dues festes
locals que, amb caràcter de no recuperables, tindran lloc en aquest terme municipal el proper
any.
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Els  membres  de  la  Comissió  municipal  informativa,  previ  estudi  i  deliberació,  dictaminen
favorablement amb l’abstenció del Sr. Alejandro Salort Rubio el següent. 

Primer.- Aprovar com a festivitats locals d’aquest municipi, per al proper any 2018, els dies: 20
de Juliol, divendres de Festes de Moros i Cristians i el 3 de maig, Festes del Crist.

Segon.- Aquests  dos  dies  tindran  el  caràcter  de  inhàbils  per  al  treball,  retribuïts  i  no
recuperables.

Tercer.- Elevar aquesta al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord, donant trasllat del
mateix a la Conselleria d’Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball.”

Obert el torn d’intervencions es produeix la que tot seguit s’indica:

 Sr. Salazar Cuadrado: “És un tràmit més que fem tots els anys. El que es tracta és
de triar les dos festes que es marquen al calendari laboral; enguany el dia 20 de
juliol, que és el divendres de festes de Moros i Cristians, i el dia 3 de maig, que és el
dia del Crist, seran festius a la nostra ciutat. Simplement això; és un tràmit que tots
els  anys  fem i  per  tant  enguany anem a fer-ho també  igual,  i  evidentment  s’ha
d’aprovar en el plenari.”

Finalitzat el torn d’intervencions, el sr. alcalde-president, sotmet a votació el dictamen
transcrit, i el Ple de l’Ajuntament l’aprova, amb 15 vots favorables (5 vots del Grup
Compromís  per  Oliva,  4  vots  del  Grup  Partit  Popular,  4  vots  del  Grup  Projecte–
Ciutadans d’Oliva,  1 vot del Grup Socialista Municipal,  i  1 vot del Grup Municipal
Gent d’Oliva) i 2 abstencions (1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot
del Grup Socialista Municipal. Sr. Forrat Estevez).

PRECS I PREGUNTES

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

 Sr. Mengual Manzanares: “Primer a la  Sra.  Miñana,  li  demane,  de veritat,  per
favor, solucione el problema del registre. Sé que a l’últim plenari em va dir que
s’havia posat més competències al registre, però bé, si hi ha més competències haurà
d’haver més persones; les persones, vosté és la regidora. Es que la veritat, i li ho dic
amb tota la sinceritat possible i vosté ho vorà també, les cues són quilomètriques i la
gent es queixa molt i estan hores i hores, inclús ja han posat una espècie d’hospital
amb cadires que la veritat que sembla, no sé. Vaja a altres ajuntaments de major
grandària que el d’Oliva i t’atenen amb la major velocitat  possible,  i  aquest són
hores  i  hores;  i  al  final  ho paguen les  pobres  administratives  que estan allí.  La
segona és per al Sr. Salazar, és respecte al tema del llibre de Fira i Festes. No volia
entrar a valorar molt, però bé; no sé si existeix algun tema protocol·lari d’aquests
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llibres perquè, fins a hui, jo tots els llibres de la Fira i Festes que he vist el Sr.
alcalde és el primer que saluda, no directament el regidor de Festes. Després una
pregunta, que si no ve vosté ja li ho farem també per escrit a la Sra. secretaria, és si
un ajuntament pot cobrar publicitat per fer un llibre; tinc els meus dubtes. I la tercera
és, l’empresa que ha fet el llibre és d’Oliva? I després, a la Sra. Morera, primer és un
prec que supose que ja no es pot realitzar,  no hauria sigut normal fer un consell
turístic abans de l’estiu per tal de planificar quines sensacions o quines situacions en
els  distints  membres  del  consell  per  a  planificar  un  poc  el  model  turístic,  o  la
planificació turística de l’estiu? I la segona és en el tema de l’assessoria, que sembla
que  es  comenta;  la  pregunta  és  si  vosté  té  una  assessora  de  comunicació  que
s’encarrega un poc d’enviar les notes de premsa i de fer la comunicació de l’àrea de
Turisme.”

 Sr. Forrat Estévez: “Per una part era preguntar un poc si tenim alguna solució a
curt termini sobre el pàrquing de camions; perquè, com sabeu, sempre són víctimes
de robatoris, i ara mateix tenim els camions aparcats per on poden. Aleshores, era
per a vore si tenen alguna solució a curt termini.  I un altre tema era per vore el
pressupost que varem tindre o es té sobre l’equip de so del concurs de la cançó
d’Oliva; si es poguera revisar aqueix pressupost perquè crec que en quant a l’equip
de so que es va posar i el que reflectia el so real directament crec que no està al
mateix nivell. Voldria saber si s’ha tingut alguna parauleta amb aqueixa empresa, o
ho han deixat passar.”

 Sr. Morera Romaguera: “Aquest dissabte passat vam assistir la corporació, el Sr.
alcalde i els regidors, a la inauguració de la Fira del Motor;  i la veritat, en arribar a
l’estand de l’ajuntament em vaig quedar despagat. On estava la representació de la
Regidoria de Turisme? No hi havia res. Cap directori de les empreses turístiques
d’Oliva, cap divulgació de la nostra gastronomia, cap plànol per a donar informació,
cap  persona que  donara  informació  a  qualsevol  que  vulguera  alguna  qüestió  de
turisme, que fóra necessària per als assistents. Res. Trist i  deplorable.  Em poden
rebatre dient-me que les tècniques de turisme estaven de baixa. Vaig a posar-li una
comparació simple, en un partit de futbol, si hi ha baixes, hi ha suplents i els partits
es juguen passe el que passe. En turisme d’Oliva n’hi ha personal qualificat encara
que no estiguen les tècniques de turisme, que han estat presents en altres fires com ja
ha passat. Pregunten vostés a l’anterior regidora de Turisme, la Sra. Inma Ibiza, o a
mi, quan vaig ser regidor de Turisme, si vam estar allí recolzant aquesta fira, o altres
esdeveniments com la Mediterranean Equestrian Tour. Des del nostre grup només
podem donar i dir una paraula, deixadesa per part del Departament de Turisme. Li
pregue que no torne a passar. Si no troba recolzament segur que voluntaris estarem
allí per a recolzar-la a vosté i al turisme, pel bé general. Aporte representants de
turisme per a informar als assistents a la Fira del Motor, publicitat de les nostres
empreses  turístiques,  tant  de  gastronomia  com  d’hostalatge,  així  com  ha  sigut
sempre des del inici  del temps d’aquesta fira. I per suposat, recolzar aquest gran
esdeveniment, com és la Fira del Motor, que està consolidada com una de les fires
més importants de la Comunitat Valenciana.”
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 Sr. Llopis Ibiza: “Va encaminat a l’últim plenari que vam tindre, sobre les famoses
al·legacions del PATIVEL. Sr. alcalde, hem pogut escoltar-lo, llegir-lo i rellegir-lo
en diferents mitjans de comunicació, i jo m’he quedat en dos cosetes. La veritat que
ens deia, en un mitjà de comunicació o en tots, que s’havien enviat  al·legacions
gràcies als vots favorables del seu grup. Jo el que volia dir-li és que del seu grup
s’ha  enviat  les  seues,  és  a  dir,  el  Partit  Popular  ja  vam dir  que  nosaltres  hem
presentat les nostres pròpies, inclús els veïns; això també en agradaria, si pot ser,
pregar-li  que  també  es  diguera  quan  l’entrevisten,  perquè  si  haguérem  hagut
d’esperar, o el Partit  Popular haguera fet aquestes al·legacions el mateix dia que
vosté, com ací està, les va penjar en la pàgina web, crec que amb els dits de les
meues  mans  podríem  comptar  les  que  han  eixit.  Que  aquest  és  un  altre  prec,
m’agradaria saber, les poques hores que han estat les seues al·legacions penjades en
la web, quants veïns i afectats d’Oliva han pogut optar, omplir i presentar aquestes
al·legacions en el curt temps que van poder estar. I també dir-li que escoltant-lo
donava referència que potser alguns grups no s’havien llegit les seues al·legacions;
jo li dic que sí, que l’he pogut escoltar a vosté en tots els mitjans de comunicació i
sempre diu la paraula anul·lació. Li recorde que va ser el Partit Popular que en les
diferents comissions i reunions li vam dir que canviara anul·lació per suspensió, ja
que no és el mateix, no és la mateixa paraula, i menys en aquest cas que no dóna a
entendre el mateix. Així que potser qui no s’ho ha llegit és vosté; nosaltres sí que
ens les hem llegides, li ho puc assegurar. I el segon prec va per al Sr. Peiró, també
sobre el PATIVEL. Aquest regidor que li parla ha estat baixant, diverses vegades
des de la setmana passada, al seu despatx preguntant per unes al·legacions que vosté
va dir que anava a presentar, i jo oferint-li les nostres; perquè ja que sembla ser que
tots anem en contra del PATIVEL, era una manera de dir, si volen llegir les nostres
ací les tenen. I ens agradaria vore les seues, que va dir que anava a presentar. A dia
de hui encara no les tinc, no sé si li ho ha traslladat el seu secretari de grup, però així
li ho he traslladat a ell varies vegades. El meu prec va encaminat al fet  que si no li
importa  ens les faça arribar,  i  si necessita les nostres, molt  encantadament  li  les
oferim. I si no es així, que no les ha presentades, ens ho diu i ja deixe de molestar al
seu secretari perquè em sap mal també.”

 Sra. Pous Marí: “A mi m’agradaria fer un prec en referència a la licitació de les
obres d’Aigua Blanca IV, i crec que hauríem de deixar ja de jugar a fer política i de
crear alarma social en qualsevol tema que afecte directament a les persones, però
molt especialment en un tema tan dolent per als afectats. Sembla ser que la petició
d’un informe per part d’aquest grup a la Secretaria ha generat molt de malestar. Vull
aclarir que en cap moment tenim cap dubte que la secretària ha fet la seua feina
escrupolosament, i sabem que no ha comés cap tipus d’error; però sí que després de
la reunió, vaig parlar amb un dels tècnics que estava allí i ell tenia uns dubtes que a
mi també m’havien sorgit. Per tant, l’únic que volem demanant aquest informe, és
que es plasme en el mateix el que es va dir aquell dia, ni més ni menys; i perquè no
hi haja dubtes, els motius pels quals han quedat excloses aquestes empreses. Igual
que l’arquitecte està preparant els seus informes ens pareix important i convenient
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que des de Secretaria també es faça el mateix per tal d’evitar problemes posteriors
que ens tornaren després a paralitzar. Pel nostre costat estem i estarem recolzant als
afectat d’Aigua Blanca. Pel que fa al fet  que van ser set els qui van firmar la petició
aquesta, té un sentit, i és que moltes vegades hem demanat, una o dos persones del
partit, algun informe i se’ns ha fet cas omís; aleshores, l’única forma d’assegurar-
nos que se’ns contestara era que fóra un terç de la corporació, com marca la llei, qui
ho demanara. Per tant, preguem que unim forces entre tots per tal d’arribar a bon
port i que des de l’Alcadia s’afavoresca la celeritat en l’elaboració dels informes
pertinents, i que deixem de tirar-nos els trastos entre nosaltres per tal de centrar-nos
en la solució del problema.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Respecte a la pregunta del Sr. Forrat, efectivament, tot l’equip
de govern tenim preocupació perquè el tema dels camions es regularitze el més aviat
possible. El pàrquing dels camions, vosté parla d’un pàrqing de camions, nosaltres
estem parlant d’una zona, estem parlant del Brosquil.  Tinga la certesa que tenim
interés  que  els  camions  estiguen  segurs,  que  estiguen  en  la  ubicació  que  els
correspon  d’acord  amb  les  nostres  ordenances  i  dotar-los  de  la  major  seguretat
possible;  tant  l’habilitació  d’una  zona  com  cal,  com  el  tema  d’instal·lació  de
càmeres, que vosté coneix perfectament, en el projecte que des de la delegació he
presentat  referent a la seguretat;  càmeres de seguretat,  nova il·luminació,  millora
dels accessos, tot això va encaminat a seguretat en el Polígon Brosquil i seguretat en
els  camions  que estan en el  Polígon Brosquil,  camions  i  serveis  municipals  que
tenim també allí.  Per tant, el projecte sap que se’ns ha concedit  la subvenció, el
licitarem el més ràpid possible, i esperem a finals d’any poder vore la llum en tot el
tema de seguretat i instal·lacions d’adequació tant per als camions com per al mateix
polígon. Referent a les al·legacions del PATIVEL puc dir-los que el grup municipal
va presentar les seues al·legacions per registre d’entrada dirigides on s’havien de
dirigir,  no  al  Partit  Popular  sinó  a  l’administració  autonòmica,  per  tant,  estan
presentades. No sé quin interés pot tindre vosté; vosté ha presentat les seues i les
tindrà justificades. Nosaltres hem presentat les nostres, són públiques, estan en el
registre; el que no veig massa sentit és el interés que té vosté; però vosté les ha
presentades?  I  no  estan?  I  jo  les  he  presentades;  i  no  estan?  Però  vosté  em
preguntava si jo havia fet al·legacions. Que no conste en el registre o que no vulga
passar-li informació sobre les al·legacions de registre, això no és un tema del nostre
grup municipal, el registre és públic. Nosaltres hem presentat les al·legacions, com
varem  dir,  claret  i  amb  la  nostra  postura  del  nostre  grup  municipal.  Vosté  ha
presentat les seues i la resta de grups haurà presentat les seues. Per tant, en aquest
tema no tinc res més a dir. I respecte al que planteja la Sra. Rosa Pous, supose que
després el Sr. alcalde farà també alguna referència, sóc el president de la mesa de
contractació de les obres d’Aigua Blanca IV. Les sessions són privades, almenys la
part que és privada; allí, supose que vam estar crec que la primera volta dos hores, la
segona volta dos hores, cadascú va fer els seus plantejaments com creia convenient,
cadascú va argumentar, la Secretaria va fer el seu plantejament, els tècnics van fer el
seu  plantejament,   i  vosté  va  votar  també,  com  aquest  president.  No  acabe
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d’entendre per què això que vosté té tant d’interés no es planteja en la mesa de
contractació, on en aquell moment estava la secretaria general de l’ajuntament, la
interventora general de l’ajuntament i els tècnics municipals; en aquell moment li ho
haurien explicat, li haurien dit el que haurien cregut convenient, i vosté pot estar
satisfeta o no, però aqueixa mesa és el més transparent possible, i li dic que per
l’equip de govern no tenim cap problema que el que allí es parla es debatesca fins a
l’hora que faça falta. Aqueixa urbanització i les obres van a eixir sí o sí i crec que la
mesa va deixar els criteris ben marcats, i vostés els va votar també; no sé per què
després em canvia el criteri; haver-li dit al president, jo no pense això. Per tant, crec
que  la  mesa  està  fent  la  seua  tasca,  important,  i  només  demane  als  grups  de
l’oposició seriositat en aquest tema. Són unes obres que hem de fer, i anem a fer-les
transparents; més impossible.”

 Sra. Morera Alemany: “Jo vos passaré la contestació per escrit.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Referent al Sr. Mengual, si existeix un protocol a l’hora
del llibret, si té ha d’estar l’alcalde o el regidor; jo no sé si vosté sabrà que aquest
regidor té la firma delegada, és qui assumeix tota la responsabilitat, firma tant per a
bé com per a mal, i assumeix, com he dit, qualsevol responsabilitat que es derive
tant del bon funcionament de la fira com del mal. No crec jo que al Sr. alcalde li
moleste que un regidor que té tota la competència i tota la responsabilitat figure ell
sol en el llibre. No sé si hi haurà un protocol que diga que en el llibre de la fira –jo
crec que no, però no ho sé– ha d’estar l’alcalde i el regidor, però li repestisc que
pense  que  no.  De  totes  formes  no  crec  que,  com ja  li  he  dit,  assumint  tota  la
responsabilitat, siga cap cosa fora de lloc, que isca només el regidor de Festes al
mateix llibre. Després diu que si l’ajuntament pot cobrar la publicitat, la d’Oliva em
referisc, nosaltres no cobràvem cap publicitat i li diré per què. L’empresa que ha fet
el llibre de festes és una empresa de fora d’Oliva; sí que és veritat, i aquesta empresa
es va encarregar de fer el llibre de festes a cost zero per a l’ajuntament, en aquest cas
per a la Regidoria de Festes. Amb els diners que ens hem estalviat en el llibre de
festes, per a que tinga una idea, hem pogut contractar la macrodiscomòbil de Santi
Bertomeu  del  dissabte  per  la  nit  que  va  fer  les  delícies  de  milers  i  milers  de
persones; només amb la part del llibre que ens hem estalviat. Per tant, a l’ajuntament
no li ha costat ni un euro. L’ajuntament no ha cobrat res de publicitat, era voluntària;
l’empresa que s’encarrega de sufragar les despeses del llibre, a traves de la publicitat
de la nostra ciutat però de manera voluntària; aquella empresa o comerç que volia
estar  present  en  aqueix  llibre  i  publicitar-se  pagava  la  part  proporcional  que  li
corresponia de publicitat, ni més ni menys. Tot això perquè, a més, l’any passat ja
ens  van  demanar  diversos  comerços  d’estar  present  en  el  llibre  i,  evidentment,
nosaltres  no  teníem la  capacitat  per  a  poder  cobrar  i  tampoc,  ni  podíem fer-ho
debades  perquè aleshores  hauríem necessitat  set  llibres  així  de  grossos.  L’única
forma era la proposta que ens van fer d’una empresa, que deia que a cost zero ella
s’encarregava de contractar la publicitat, i a nosaltres no ens costava ni un euro. De
totes formes li dic una cosa, si vosté coneix alguna empresa d’Oliva, de cara l’any
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que ve, que siga capaç en les mateixes condicions de fer el llibre de festes, és a dir, a
cost  zero per  a  l’ajuntament;  però és  que vosté  sap que el  poble som tots  i,  de
moment,  s’ha estalviat  bona cosa de diners, i  ha pogut disfrutar al mateix temps
d‘aqueixos diners en una macrodiscomòbil que tots sabem en quines condiciones i,
sobretot, la gent que va estar disfrutant de la mateixa. Per tant, estem parlant que si
vosté,  li  repestisc,  coneix  alguna empresa  d’Oliva  que siga capaç  de  fer,  en les
mateixes  condicions,  i  inclús  un poc  més  favorables,  el  llibre  a  cost  zero  per  a
l’ajuntament, jo per suposat, estic disposat que l’empresa d’Oliva ho faja. Però li dic
més, el 90% de la contractació que es fa en temes publicitaris, sobretot, en l’aspecte
d’impremtes  i  altres,  es  fa  en  empreses  d’ací  de  la  ciutat  d’Oliva;  cartelleria,
pamflets, fullets i altres qüestions. Simplement va ser el fet aqueix; cost zero per a
l’ajuntament, ens hem estalviat molts diners que els hem invertit perquè la gent s’ho
disfrutara a través d’aquesta macrodiscomòbil, per exemple, ho hauríem pogut fer
amb altres coses; i per tant, jo pense que si l’ajuntament som tots, tots ens hem
estalviat  una  gran  quantitat  econòmica,  i  hem  disfrutat  de  la  mateixa
macrodiscomòbil que tots vam poder vore la quantitat de gent que es va congregar.
Després, contestant-li al Sr. Alfons Forrat, a l’ajuntament d’Oliva no li han cobrat
pel mateix equip de so, és el mateix de l’any passat. Han tingut la deferència de
cedir-nos-el, el mateix que l’any passat, per a fer el Festival de la Cançó. Sí que es
veritat que enguany hauria  pogut ser millorable el so. A banda d’això, va estar el
Festival de varietats per la nit, i el del divendres, el Chao Chochín, que va funcionar
bé. No sé per què ni per quin motiu no va funcionar tot el fi que hauria de funcionar;
ja  hem  parlat  amb  l’empresa.  De  totes  formes,  els  que  estàvem  davant  sí  que
sentíem, potser, algun defecte de tant en tant, però la gent que estava més darrere no
ho percebien,  llevant  d’algun  professional  del  so  que,  efectivament,  per  la  seua
professionalitat i saber se n’adona d’algun detallet, però la gran majoria de la gent es
va quedar amb l’èxit total que va ser el Festival de la Cançó, i la qualitat artística tan
important que va tindre. Jo crec que és amb això amb el que ens hem de quedar, i no
intentar emmascarar o tirar per terra, per culpa d’un defectet que és millorable de
cara a les pròximes edicions, i ho tindrem en compte, i així ja ho hem parlat, i per
tant  jo crec que no és motiu per a intentar  embrutar  un poc la  imatge  d’aqueix
grandíssim festival, del grandíssim nivell que hi havia dels participants; i aqueixa és
la  qüestió,  un  èxit  total  del  Festival  de  la  Cançó,  i  evidentment,  de  cara  a  les
pròximes  edicions  tindrem en  compte  aqueix  tipus  de  detall  perquè  no  torne  a
ocórrer;  però el  cost de l’equip de so,  zero també.  La Sra.  Morera diu que ja li
contestarà;  simplement  com ha  fet  referència  a  la  Fira  del  Motor,  efectivament,
aquesta ha segut un èxit, milers i milers l’han visitada, no solament el poble sinó de
fora, i pense que és un bon aparador per a publicitar turísticament Oliva.”

 Sr.  alcalde: “Sr.  Salazar,  estem  contestant  preguntes,  i  aqueixa  pregunta  ja  la
contestarà  la  Sra.  Morera  Alemany.  N’han quedat  unes  quantes;  en primer  lloc,
respecte a per què no poden vore vostés les al·legacions, en l’aplicació telemàtica,
s’ha dit ací, que tenen tots els grups polítics per igual per a vore en temps real el
registre d’entrada, vostés poden vore els registre d’entrada i d’eixida d’expedients
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que  tramita  aquest  ajuntament;  els  expedients  que  van  per  finestreta  única  no
consten en aquest registre, per tant, no el poden vore en l’aplicació telemàtica; això
no vol dir que vostés no puguen vore’l, ni cap grup polític, en l’aplicació telemàtica
no vol dir que no s’hagen presentat.  No sé dir-li,  Sr. Llopis, no sé diferenciar-li
quantes  al·legacions  per  tipus  s’han presentat,  sé que en global,  perquè ho vaig
preguntar, s’han presentat 534 per part de veïns, que s’han tramitat per finestreta
única cap a la conselleria. No sé dir-li d’aqueixes 534 quants tipus d’al·legacions
n’hi ha. De totes maneres és una informació que si podem li la donarem, perquè no
anem a estar mirant a vore si són, ja té molta feina l’oficina per a mirar si tres són
d’aquest tipus, cent d’aquell tipus; per tant, 534 en global de veïns. Jo no tinc per
costum, sobretot perquè no és la funció dels precs i preguntes, vindre ací a contestar
sobre declaracions en els mitjans de comunicació,  sobre opinions; vull dir,  vosté
lliurement opina en els mitjans de comunicació, ausades que de vegades també diu
barbaritats.  El  PATIVEL es  va  debatre  ací,  clarament,  i  vam tindre  una  sessió
exclusivament sobre el PATIVEL i jo ho vaig dir en els mitjans de comunicació i ho
diré  ací,  vull  dir,  si  per  vostés  fóra,  l’ajuntament  com  a  ajuntament  no  hauria
presentat al·legacions; ho dic i ho repestisc, perquè l’únic grup polític que va posar
sobre la mesa al·legacions perquè l’ajuntament les elevara com a ajuntament va ser
el grup de Compromís; i ací, en aquest plenari, va ser l’únic grup que va recolzar
aqueixes al·legacions i no va haver cap alternativa d’al·legacions per a elevar a la
conselleria. Vostés ho han fet com a grup polític, o com a particulars; però ací, al
plenari, com a Ajuntament d’Oliva, l’únic grup polític que va posar sobre la mesa
al·legacions, en aquest cas va ser l’Alcaldia, l’únic grup polític que les va recolzar
en solitari va ser Compromís; i per tant, si haguera sigut per vostés, l’ajuntament
com a ajuntament no hauria presentat al·legacions; i això a mi, particularment, em
sembla que no era massa normal; vull dir, nosaltres teníem la responsabilitat, li ho
vaig dir el dia aqueix del debat, com a membres de la corporació municipal, després
els  particulars  també,  per  suposat,  i  com  a  grups  polítics  també,  però  com  a
membres de la corporació municipal teníem la responsabilitat que aquest ajuntament
presentara al·legacions; això és el que els vaig dir als mitjans de comunicació, no
vulga buscar-li la volta perquè això és exactament el que vaig dir. Després, respecte
al tema d’Aigua Blanca IV, vostés saben que l’Alcaldia no forma part de la taula de
contractació perquè l’Alcaldia és l’òrgan de contractació i aquest no pot formar part
de  la  mesa  de  contractació  i  després  autoelevar-se  una  proposta.  Per  tant,  el
president ja ho ha explicat, jo simplement dir-li que política no sé on veu vosté la
política, Sra. Pous, vosté en companyia d’altres regidors de la corporació, del seu
grup i d’altres grups polítics van prendre una decisió i, per tant, assumisquen vostés;
igual com jo assumisc que qualsevol acte, gestió o no gestió és opinable i la gent pot
opinar i pot dir, òbviament, vostés també en la seu acció d’oposició, o ací es poden
trobar que la gent també pot opinar. Per tant, no sé jo per què diu allò de fer política,
jo per descomptat no estic absolutament fent política, no puc dir-li res més perquè jo
no forme part d’aqueixa mesa de contractació. Respecte a l’informe, li he demanat a
la secretària que llija en quins supòsits legals s’ha d’emetre l’informe i, per tant, la
secretària, millor que jo, podrà aclarir-los com està el tema de l’informe.”
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 Sra. secretària: “Quan la  llei  exigeix informe preceptiu del  secretari?  I  un dels
supòsits és quan en la sol·licitud intercedeixen membres amb l’antelació suficient de
la celebració de la sessió en que haguera de tractar-se l’assumpte. Això ho diu el
Reial  decret  legislatiu  781/1986,  text  refós  de les  disposicions  legals  en matèria
d’administració  local.  El  decret  1174/1987,  que  regula  el  regim  jurídic  dels
funcionaris  amb habilitació nacional.  diu el mateix,  quan ho sol·licite un terç de
regidors amb l’antelació suficient de la celebració de la sessió en que haguera de
tractar-se l’assumpte corresponent.”

 Sr. alcalde: “I per últim, pel que fa a l’Oficina d’Atenció, efectivament, passem i ho
veiem i,  per tant,  hui hem pres una determinació.  A banda de que arribarà més
personal, i és que d’ara endavant, com fan altres ajuntaments, els registres d’alguna
manera  tindran  el  seu  segell.  La  gent  tindrà  el  segell  del  registre  i,  després,  a
posteriori, s’escanejaran perquè això pensem que pot reduir prou el temps d’espera
perquè quan algú arriba amb un registre, quan el registre té diversos fulls, vull dir, el
fet d’estar escanejant, això genera un temps d’espera. Per tant, a banda de reforçar
en personal i de millorar l’organització, el que es farà, com a mesura extraordinària,
és que la gent se n’anirà amb el seu segell del registre però el que és l’escaneig del
document  es  farà  a  posteriori,  com fan altres  ajuntaments;  això pensem que pot
reduir suficientment el temps d’espera;  anem a provar a vore si la mesura té efectes
positius i si no anirem mamprenent-ne altres.”

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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