AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 21/2017
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2017.
HORA DE COMENÇAMENT: 09.30 HORES
HORA D’ACABAMENT:
10.55 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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

Srs. REGIDORS:
ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH
VICENTE MORERA ROMAGUERA
SALVADOR LLOPIS IBIZA
ROSA POUS MARÍ
ESTHER MILLAN SOLDADO

lloc indicat a l’encapçalament, es

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

l’objecte de realitzar la sessió del Ple

reuneixen sota la presidència que
també consta, els membres de la
corporació expressats al marge, a
de l’Ajuntament, amb el caràcter i
convocatòria que també consten; actua
com a fedatari públic la secretària

CARLOS MENGUAL MANZANARES
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ

accidental de l’ajuntament.

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
GABRIEL OLTRA MESTRE

El Ple es constitueix vàlidament, per

ALEJANDRO SALORT RUBIO

membres, i assisteix el president i la

complir

el

terç

legal

dels

seus

secretària.

JOSÉ SALAZAR CUADRADO
ABSENTS EXCUSATS:
HILARIO ROBLES SERRANO
ALFONSO FORRAT ESTÈVEZ
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY
SRA. SECRETÀRIA ACCIDENTAL:
SOFIA GREGORI BOSCH
SRA. INTERVENTORA:
No assisteix
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La Presidència declara oberta la sessió,
que es desenvolupa d’acord amb el
següent Ordre del Dia:
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PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda ratificar la convocatòria
de la sessió extraordinària i urgent, i en conseqüència continua el desenvolupament de
l’ordre del dia.
SEGON.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROJECTES LOCALS D’ACTUACIÓ
DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020. PROJECTE DE RESTAURACIÓ I
POSADA EN VALOR DE L’EXTERIOR DEL PALAU COMTAL.
Es dona compte de la proposta presentada pel regidor de delegat de Centre històric i
Patrimoni arquitectònic, amb data 26 de desembre de 2017, que es del següent tenor
literal:
“AJUDES ACTUACIONS I POSADA EN VALOR BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL
VALENCIÀ
Restauració i posada en valor de l'exterior del Palau Comtal
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Vicent Canet Llidó, tinent d’alcalde, delegat de Centre històric i Patrimoni arquitectònic,
conforme Resolució de l’alcaldia núm. 2.111/15.
Amb la finalitat de millorar les condicions del patrimoni arquitectònic local, concretament la
salvaguarda del patrimoni arquitectònic dels Centelles-Riusech, com és un dels seus edificis
més emblemàtics: l’Enginy del sucre.
Vist que, mitjançant el Decret 19/2017, de 26 d'octubre, del president de la Generalitat
Valenciana (DOGV 8161, de 02/11/2017), s'aproven les bases reguladores per a subvencionar
projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana susceptibles de
cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Vist que, mitjançant la Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la
Generalitat, es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la
Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni
cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel Programa Operatiu
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV 8176, de 23/11/2017).
Vist que aquest Ajuntament reuneix els requisits per a sol·licitar la subvenció de les referides
ajudes per a projectes d'actuació conduents a la protecció, conservació o recuperació sobre béns
de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor. Com és el PROJECTE DE
RESTAURACIÓ I POSADA EN VALOR DE L'EXTERIOR DEL PALAU COMTAL.
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Motiu pel qual s’ha procedit a l’elaboració de la pertinent memòria, així com a l’emplenament
de la documentació requerida a la referida convocatòria.
Vist que el punt huité de l’esmentada la Resolució de 20 de novembre de 2017 disposa que cada
entitat sol·licitant presentarà, de conformitat amb el que disposa la base deu, per cada un dels
projectes per als quals se sol·licita ajuda, la documentació que cita, entre la qual, i pel que fa al
nostre cas:
8.a) Certificat de l'acord de l'òrgan competent d'aprovació de la documentació i presentació de
la sol·licitud.
8.d) Certificat d'Intervenció de la disponibilitat pressupostària o acord per òrgan de l'entitat
competent del compromís de l'habilitació pressupostària.
Per este motiu, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la corresponent comissió
informativa, l'adopció dels següents ACORDS
Primer.- Aprovar la Memòria del PROJECTE DE RESTAURACIÓ I POSADA EN VALOR
DE L'EXTERIOR DEL PALAU COMTAL, per valor de 481.189,24€ (IVA inclòs), així com
tota la documentació adjunta (reg. de entrada núm. 20.122/17), requerida de conformitat amb la
Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es
convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat
Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural
valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel Programa Operatiu FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV 8176, de 23/11/2017).
Segon.- Aprovar la sol·licitud de la concessió de subvenció, a la Presidència de la Generalitat
Valenciana, del projecte anteriorment esmentat, el qual ascendeix a un total de 481.189,24€
(IVA inclòs), i facultar al tinent d’alcalde delegat de Centre històric i Patrimoni arquitectònic
per a subscriure els documents relacionats amb este assumpte.
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar 481.189,24€ (IVA inclòs) en el pressupost de
l'exercici 2018, corresponents al total de l'actuació prevista per tal de desenvolupar el
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I POSADA EN VALOR DE L'EXTERIOR DEL PALAU
COMTAL.
Quart.- Donar trasllat del present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, i als
Departaments d'Hisenda, Contractació, Patrimoni i Urbanisme, per al seu coneixement i efectes
oportuns.”

Finalitzades les intervencions que després es reproduiran.
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (5 del Grup Compromís per Oliva, 3 del
Grup Projecte – Ciutadans d’Oliva, i 1 del Grup Esquerra Unida del País Valencià), 3
vots en contra del Grup Socialista Municipal; i 6 abstencions (5 del Grup Partit Popular
i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva); acorda aprovar la proposta transcrita
anteriorment.
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Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot
seguit:
 Sr. Canet Llidó: “Vaig a fer una intervenció que és com més o menys comú al punt
segon i tercer, per tant, potser m’estenc un poc però és per aqueix motiu. Intentaré
de totes formes fer la meua intervenció dins del temps que em pertoca. Aquest mati,
i ahir, hem estat fent un seguiment dels distints posicionaments dels grups polítics al
voltant de les propostes d’acord que ara es plantegen, i per aqueix motiu vaig a
intentar fer una reflexió al voltant del nostre patrimoni, del patrimoni de la nostra
ciutat, amb voluntat d’intentar aconseguir el màxim consens al voltant d’una cosa en
la qual, en general, sempre ha existit bastant consens per part de la corporació. És
cert que al llarg dels anys la corporació, els distints governs que han existit, les
distintes Alcaldies, les distintes delegacions, han anat adquirint patrimoni de la
nostra ciutat; coincidisc que la major part d’aquest patrimoni, o com a mínim el més
antic, té un denominador comú que és patrimoni forjat per la família Centelles
Riusech al llarg dels anys, i podríem citar ací, principalment, el seu palau que tot el
món hem sentit parlar, l’Enginy que era la font de la seua riquesa, la fortalesa que va
ser un element de l’arquitectura militar per a defendre les seues possessions,
sobretot després de la desfeta en el riu Vernissa, durant la Revolta de les Germanies,
la muralla que envolta la vila, etc. Al llarg del temps tots els grups polítics han
tingut bastant consens al voltant de la qüestió patrimonial, tot i que és cert que s’ha
discutit respecte dels preus, de si les permutes que es feien en un moment determinat
o els preus que es pagaven per determinat patrimoni eren encertats o no, etc. però en
cap moment s’havia posat en qüestió que el patrimoni de la nostra ciutat era un
patrimoni de totes i tots, que l’ajuntament tenia un deure important a l’hora de posar
en valor aqueix patrimoni, i en aqueix sentit es van fer les adquisicions ja des dels
anys noranta, quan es van adquirir les primeres cases de l’Enginy, les primeres cases
del palau, durant l’Alcaldia de Monzonís, després, en els anys posteriors van anar
adquirint cases de l’Enginy, sobretot el gros de les cases que es van adquirir en
1999, i també hem de citar, sobretot, el Pla director d’adquisició d’immobles del
Palau Comtal que es va fer en l’any 2000, quan es va dissenyar el programa
d’adquisició dels diferents immobles que componen l’antic Palau de Centelles i el
grau d’urgència o importància de la seua adquisició. I al llarg de tot aquest temps
s’ha estat treballant en la línia d’adquirir patrimoni per a posar-lo en valor i
aconseguir les ajudes que siguen pertinents, justament, per a ajudar a l’administració
local en aqueixa tasca de posar-ho en valor. I en aquest sentit, fa poc nosaltres vam
votar l’EDUSI, recordem, l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i
Integrat, que en la seua línia d’actuació número 18, dins de l’objectiu temàtic
número 6, estava precisament la posada en valor del patrimoni com un element
dinamitzador del centre històric i dinamitzador del turisme, això fa poc; però no
només en l’última EDUSI que nosaltres vam votar, sinó que ja en el Pla Estratègic
Oliva 2020 que es va, d’alguna manera, elaborar en 2015 també es parlava del
patrimoni; concretament, a la pàgina 129, de l’actuació, la rehabilitació del
patrimoni històric de l’Enginy. Aquesta corporació ha sol·licitat en 2010 la
declaració de BIC de l’immoble de l’Enginy, i a més a més va proposar un treball
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final de màster que havia elaborat l’arquitecte Enric Pellicer, com el full de ruta de
la rehabilitació d’aqueix espai, que és un espai emblemàtic de la nostra ciutat, per a
la seua restauració en 2010 i que en aquell moment es deia que en el moment que hi
hagueren ajudes s’intentaria desenvolupar aqueix projecte. I en aqueix sentit, fins i
tot, el passat setembre de 2016 aquest mateix plenari i aquesta mateixa corporació
van fer referència quan estàvem intentant adquirir l’última de les cases que
componen l’Enginy i es va parlar que abans d’adquirir calia restaurar, rehabilitar,
posar en valor el que teníem; i a partir d’aqueix moment i recollint aqueixa petició
que es va fer en aquest plenari, la van fer concretament dos grups municipals, aquest
regidor delegat ha estat treballant en aqueixa línia de treball perquè considere que
era encertada, i en aqueix sentit, s’estava preparant un programa de protecció,
consolidació, rehabilitació i posada en valor del patrimoni arquitectònic del
Centelles Riusec, que recentment ha estat repartit. I açò ve a col·lació que fent-se
aquesta feina de preparar un programa per a allò que ja tenim, consolidar-ho davant
del perill que té, per exemple, l’enderroc de les cases de l’Enginy. Davant això la
conselleria, o millor dit la Presidència de la Generalitat Valenciana, trau una línia de
subvencions i la línia de subvencions es publica, concretament, el 23 de novembre
de 2017; ja vam explicar la setmana passada en junta de portaveus que les dates eren
roïnes, allò que demana la convocatòria són un conjunt de vint documents i escaig,
que es tradueixen en més d’un centenar de pàgines, molt difícil de gestionar en poc
de temps, en els vint-i-dos dies hàbils que dóna la convocatòria, però ja es va
explicar que es va treballar en el sentit de parlar amb la gent que està treballant en el
pla director del Palau, que es va contractar en abril d’enguany, la contractació del
pla director del Palau, i aquest regidor delegat es va posar en contacte amb
l’arquitecte que va elaborar l’any 2009-2010 el projecte de restauració de l’Enginy,
un projecte que en aquell moment va col·laborar el meu antecessor en el càrrec,
Manolo Gallardo, per a facilitar els amidaments de l’immoble i per a assumir aqueix
projecte com a propi per a dur-lo endavant amb finançament, en el moment que fóra
possible. Com que aqueixes dos oficines tècniques, Enric Pellicer, de Trespol, i
Fernando Navarro, de Fabricantes de Esferas, després de fer consultes amb la
Direcció General de Patrimoni i que des de la Direcció General de Patrimoni els
animaren a presentar projectes, vam tirar cap endavant i en un temps rècord, i he de
donar les gràcies a aqueixes dos oficines per tot el treball que han fet en aquestes
dates tan complicades, tenim sobre la mesa unes memòries, que podran ser
susceptibles d’alguns canvis, que podrien ser millorables, tot el que vulguen, però
són unes memòries que estan molt bé, que responen a uns projectes globals,
projectes que vénen de molt antic; en el cas del Palau es parla concretament de
l’obertura d’un vial que està previst en el pla general de 1982, amb un intervenció
que comporta una excavació arqueològica que es precís realitzar-la, perquè ens ho
demanaria Patrimoni en qualsevol moment. Com el mateix projecte del Palau també
contempla l’actuació en la torre del carrer de La Comare, que ja ve un projecte d’un
tècnic d’aquesta casa des de l’any 2013-2014 en aqueix sentit, i l’enderroc d’un
immoble per a descobrir una torre, en el carrer de l’Aula, 23, que ja estava previst i
aprovat aqueix projecte des de l’any 2006 en aquest ajuntament; i tot això emmarcat
en les línies que ja van apuntant-se en el pla director que està elaborant en aquests
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moments l’oficina tècnica El Fabricante de Esferas. I per l’altre costat, per la part
de l’Enginy, el que proposa l’arquitecte Enric Pellicer és una part del que va
proposar en 2010, quan aquest ajuntament va fer seu el projecte que ell va elaborar
acadèmicament com a final de màster, que és actuar en les cases que més restes
tenen de l’Enginy i que es troben en pitjor estat; si ja estaven en un estat preocupant
en el 2010, en el 2017. després dels anys transcorreguts i les plogudes, encara és
més preocupant la situació. Per tant, atenent a aqueixes necessitats s’han elaborat les
dos memòries i el que pretenem és aconseguir finançament europeu a traves de la
Comunitat Valenciana, de més de 400.000 euros per a la restauració, consolidació i
protecció del nostre patrimoni, del patrimoni arquitectònic dels Centelles Riusec, i
en concret, de l’Enginy que es troba en una situació preocupant i del Palau. I
simplement, demane a la resta de grups municipals que deixen els antagonismes
polítics o personals i que pensen en allò que és un bé per al poble, i sobretot, per al
patrimoni local.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo també m’estime el patrimoni local, la nostra ciutat, el
patrimoni referent a la historia; imagine que tots els que estem ací també se
l’estimen, evidentment, se l’estimen des d’una forma sostenible i racional. Com que
s’han de votar les tres memòries per separat, parlaré primer de la que fa referència al
Palau. Estem parlant davant d’una actuació que de moment l’ajuntament ha de fer
front al muntant econòmic del total de l’actuació, en aquest cas estaríem parlant de
481.000 euros IVA inclòs, del qual, segons els fons FEDER i la línia de subvenció
que així es tipifica, després recuperarem el 50%; però de moment l’ajuntament ja ha
de posar damunt la taula, en aquest cas a traves del pressupost del 2018, la quantitat
total per a fer front a les obres esmentades; tot això tenint en compte el poquet
temps que ens han donat, la línia de subvencions ix el 23 de novembre i hui que
estem a 27 de desembre ja ens hem de definir al respecte; que per cert, tenint en
compte la importància del destí dels diners ja podrien allargar-se un poquet més en
els terminis, perquè, evidentment, no hem tingut temps bàsicament d’estudiar a fons
el que significa, i sobretot, la idoneïtat de destinar els diners en aquest cas al Palau o
per què no a un altre lloc, a una altra part del patrimoni local de la nostra ciutat; ja
no vaig a parlar, per exemple, del Castell d’Oliva, que podria ser una opció, o no,
perquè aquestes coses s’entenen així i sempre s’ha vist al llarg del temps que les
coses que es fan a presses i carreres, quasi mai solen acabar bé. I ací, al final, estem
parlant al voltant de mig milió d’euros, sense comptar després l’altra actuació de
l’edifici de l’Enginy que estaríem parlant de 400.000 euros més, en total
l’ajuntament haurà de disposar al voltant d’un milió d’euros per a fer front a
aquestes actuacions; evidentment, sembla que després recuperarem el 50%, pel que
ens diuen, però de moment ja hem de traure aqueixos diners i contemplar-ho en els
pressupostos del 2018. Tot i això tenint en compte que Oliva, la nostra ciutat, de
cara a la ciutadania, que la ciutadania som tots, veu que hi ha moltes coses que estan
per a acabar, altres edificis per acabar, no massa lluny d’ací tenim un edifici
emblemàtic que està per a acabar, i per tant, la gent potser això no ho acaba
d’entendre, perquè es fan mampreses de nou i allò que tenen per a començar no són
capaços d’acabar-ho; això també s’ha de preguntar a la ciutadania, o respondre-li a
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la ciutadania en aquest cas. Tots ens estimem el nostre patrimoni, tots sabem el que
significa el Palau per als olivers i oliveres, però no podem fer una actuació a
qualsevol preu. Jo pense que si volem fer una actuació com cal, i al final que la gent
s’estime realment el Palau, amb aquests diners que tenim ací contemplats, haurem
de fer alguna cosa gran, no una cosa menudeta, anem a gastar-nos quasi mig milió
d’euros i no va a vore’s quasi res; la gent quan veja l’actuació amb aqueixos diners
segurament produirà potser més rebuig que afecció al Palau. Altra cosa seria buscar
entre tots una actuació global del que significa el Palau, de tot el que queda del
Palau, inclús contemplant el que costa adquirir totes les cases que hi ha dins del
Palau, per a fer una actuació; però una actuació que no sols aniria a càrrec de
l’Ajuntament d’Oliva, diguem, aportant una part raonable per a no hipotecar el futur
de la nostra ciuta,t sinó a traves de la Generalitat, a través de l’Estat i a través de la
Unió Europea. Estem parlant de set, huit, nou milions d’euros segurament, però això
si que seria posar en valor el que queda del Palau, no fer una xicoteta actuació de
vora 500.000 euros que, pràcticament, no va a vore’s quasi res i la gent dirà, ací
s’han gastat 500.000 euros, o quasi 500.000 euros? Jo crec que així l’únic que fem,
en lloc de posar-li valor al Palau és restar-li mèrit; tenim una torre que ja es va
restaurar en el seu moment, no hem sigut capaços de mantindre i ara hauríem de
tornar a actuar en ella de la quantitat de goteres i altres. Què han de pensar de
nosaltres? Jo crec que hem d’anar més enllà, però d’una manera sostinguda, i
sobretot, amb els peus en terra, si es que realment volem posar en valor el nostre
Palau o no. Però després d’estudiar la memòria el que dic, poc dalt o baix, és
l’actuació que dic que amb aquests diners crec que poca actuació es faria en la part
del Palau, però quan arribem a la part del personal això ja és, jo no sé si s’ha
treballat bé la memòria o no, vull pensar que sí, però el que posa ací és que és per a
pensar-s’ho encara més. Per exemple, parla, per a fer aqueixa actuació fa falta 36
persones, de les 36 persones n’hi ha sis, entre arquitecte, arquitecte tècnic, delineant,
al 100% del temps, després un documentalista historiador al 40% del temps, el que
acabe de dir és en la redacció del projecte. Després, en la fase d’execució d’obres
parla de quatre arquitectes, entre arquitecte tècnic i arquitectes, al 100% del temps,
dos arqueòlegs al 100% de temps, un documentalista historiador al 40% del temps,
després parla de 20 persones al 100% del temps que fa referència a la mà d’obra i
direcció; després, en la posada en valor, durant aqueix temps, el que tarde des de la
redacció fins l’acabament de les obres, un diplomat en turisme al 50%, i un
llicenciat en publicitat i relacions públiques al 50%. Jo, fent un alfarràs per damunt,
m’ix només en personal tècnic que ens anem ja als 300.000 euros; què queda per a
actuar realment? A penes 100.000 euros, per a aqueixes 20 persones i per al director
d’obra. Amb aqueixos diners què podem fer ací? Sincerament, molt poquet i
m’agradaria poder estar parlant a l’inrevés. Jo també m’estime el patrimoni d’Oliva,
però a quin preu? Cóm va a entendre la gent que després de gastar-nos 500.000
euros, arribaran allí i voran el que voran? En aquest moment, que Oliva té tantes
necessitats i edificis per a acabar; i sense parlar després la gestió del bé, estem
parlant que després d’una vegada acabat el que s’acabe ací, necessitem dos persones
diplomades en turisme al 100% i un tècnic d’animació sociocultural al 100%; per a
mostrar, què? A quin preu ens pot eixir l’actuació aquesta? No crec que estiguem en
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disposició, encara que estiga subvencionat al 50% la part de l’obra, no la concessió
després, el personal; estem parlant que ens falta múscul en molts departaments de
l’Ajuntament d’Oliva. Com han de fer concessions administratives per a destinar
dos, tres persones per a mostrar, què? Per tant, sentint-ho molt, de bona veritat, no
puc recolzar jo aquesta proposta. Si voleu recolze la proposta que he dit, un projecte
global de tot el que significa el Palau, de la recuperació del que queda del Palau,
amb l’adquisició de totes les cases que estan al Palau, si no és en cinc, en deu, en
quinze anys, si voleu; però pategem conselleries, pategem ministeris, pategem la
Unió Europea, el que siga, per intentar que ens recolzen; a més que estem parlant
d’un bé arquitectònic declarat en el seu moment com a bé nacional, catalogat, encara
que, després, tot ja sabeu, en l’any cinquanta es va declarar com a ruïna;
evidentment, jo no voldria que la ruïna del Palau es convertisca en una ruïna per al
poble.”
 Sr. Salort Rubio: “Ací el que es tracta és, com ja ha tingut la sort que el regidor de
Patrimoni ha fet un històric de tot el tema que estem tractant, dels dos temes, hem
d’anar un poc més enllà, i centrar-nos en el tema. Es tracta de donar valor al nostre
patrimoni. Hi ha tres tipus de pobles, els que no tenen historia, els que els ha
depassat la seua historia; també estan els que tenen la historia cuidada, la conserven
i li donen valor, amb la qual cosa, vista la idiosincràsia, d’Oliva es podria obrir un
altre front per al turisme; i finalment, hi ha un altre tipus de pobles que es tracta
d’aquells que no donen valor o no respecten el seu patrimoni. Lamentablement, el
temps corre i les oportunitats passen, els edificis es degraden, i cada volta és més
car, més difícil de recuperar el patrimoni. El que es pot votar ací pot ser més
ambiciós o menys, però el que creguem és que hem de pegar un pas endavant, i
evidentment, el nostre grup sí que va a donar-lo, donant el vistiplau a aquests punts
que portem hui al plenari. Per tant, tractem de donar valor al nostre municipi, al
nostre patrimoni, agraïm molt la feina prèvia que s’ha fet i, evidentment, estem a
favor d’aprofitar aquesta oportunitat.”
 Sr. Peiró Sanchis: “El nostre grup municipal, volem dir-ho clar, perquè ací està
dient-se sí però no, nosaltres anem a recolzar la proposta. Pensem que el patrimoni
és important, pensem que la història és important, que dia que passa el
deteriorament és major, i això implica cada volta un cost major. Nosaltres sempre ho
hem dit, tot el que siga donar suport al nostre històric, al nostre poble, és important.
Sí que volem manifestar dos coses. Una és que, en principi, l’esforç és important i
aquest esforç, com altres voltes ha passat en altres subvencions que tots coneixem,
vull dir, com molt bé ha dit el meu company de corporació, necessitem múscul, ja és
prou que totes aquestes coses ens facen pensar si tenim capacitat de portar-les
endavant; demanar-ho anem a demanar-ho, lluitar anem a lluitar, voluntat que poc a
poc vaja fent-se la tenim; per tant, que no vaja soles aquesta proposta de subvenció
sinó que, aquest regidor ho va dir en l’últim plenari i ho torna a repetir, necessitem
tindre clar quina és l’estructura d’aquest ajuntament per a dur endavant aquests
projectes. Aqueixa és una cosa que, ja pense que si almenys la gent, o les persones
que estan ací en aquest plenari, van conscienciant-se crec, serà important. I una altra
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cosa és que aquestes inversions i subvencions no deixen de costat, hem de tindre la
capacitat de no deixar de costat altres inversions que són necessàries, que són
importantíssimes en aquest poble, sectors productius, en indústria, comerç, serveis,
turisme. No vulguem només capitalitzar aquest enfocament sinó tindre clar que
tenim altres sectors que són els que donen de menjar tots els dies al poble, i que és
important que aquesta corporació els tinga en compte i els tire endavant, entre tots;
que es facen les gestions necessàries perquè tinguem clar que tots aquests projectes
són d’envergadura, i necessiten el recolzament de tota la corporació. Per tant, el
nostre grup municipal donarà suport a aquestes sol·licituds, com no podia ser d’una
altra manera. La història, com bé diuen els meus companys, costa; el patrimoni
costa; tot ha d’anar poc a poc, però ha de començar a funcionar i pensem que
aquestes primeres sol·licituds de subvencions són una pedra angular important, tal
vegada no per a aquesta corporació sinó per a les corporacions futures.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Primer, en el tema de l’envergadura del projecte, per
això que és de gran envergadura, i de gran cost econòmic, s’ha de reflexionar i bé;
que anem a invertir quasi un milió d’euros en aquest projecte, sí, dels quals
segurament et tornen el 50% però anem a gastar-nos 500.000 euros; ja m’agradaria a
mi que en tots els sectors que vosté ha fet esment ens gastàrem 500.000 euros.
Després sí que m’agradaria que, no es dubtara, Sr. Canet, de l’antagonisme
ideològic i personal; jo no sóc polític per a posar davant el pla personal, ni inclús,
l’antagonisme ideològic; nosaltres seiem ací, valorem les propostes que vostés ens
fan, i portem a terme la decisió que el nostre grup pensa més convenient per als
nostres ciutadans, mai posem davant la nostra iniciativa personal, el nostre
antagonisme ideològic, sinó més bé tot el contrari. Però és complicat amb vosté, Sr.
Canet, és que vosté em porta una proposta feta perquè la vote que sí, o la vote que
no; per tant, és complicat així intentar arribar a enteses. Vosté mateix ho ha dit en
les comissions, aquesta petició, aquesta subvenció, no anava a portar-la a terme;
l’equip tècnic del projecte li va dir que havia parlat, i que segurament ens la
donarien, tirem-la endavant; però no era una prioritat si vosté, sense saber si ens la
donaven o no, no anava portar-la a terme. Per tant, nosaltres, ja ho dic clarament,
anem a votar en contra; la primera, pel procediment; és veritat que estem adequats
aquesta corporació que vostés ens ho porten fet, i nosaltres hem de votar sí o no,
però ja està bé; perquè estem parlant de molts diners, i evidentment, com bé ha dit el
Sr. Salort i el Sr. Peiró, estem obrint una nova línia d’actuació, i per tant, hem de
reflexionar ben bé si volem obrir-la. Difícilment en el tema de múscul ho explicaré
millor que el Sr. Salazar, és complicat entendre noves línies quan vostés ixen a
premsa a dir que no tenen prou funcionaris; i anem a tindre més edificis, com anem
a complementar-los amb personal? Clar, es que és complicat; vostés mateix es
contradiuen, si necessitem més personal perquè la llei Montoro no ens deixa tindre
més, ara com anem a produir nous espais que necessitarem més personal; no sé com
estem de capacitat de conserges. Però anem ja, i disculpem si intente entremesclar la
temàtica, però al final tant l’Enginy, com especialment el Palau, tenen semblances i
mateixes línies d’actuació. Vosté, Sr. Canet, en la memòria que ens lliura posa, amb
l’objectiu justament de la seua protecció, consolidació, rehabilitació i posada en
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valor. Mire, el patrimoni històric té un problema, que necessita la sostenibilitat
econòmica, i actualment, no som capaços. Vosté mateix a les següents línies
d’actuació, que s’han portat en altres corporacions on hem estat nosaltres
representats i hem tingut l’Alcaldia, parlen de les cases de Gregori Maians; vosté
sap quanta gent visita el Museu de Gregori Maians? Pregunte. Parlen de l’antiga
fonda del carrer Major, exactament igual; parlen de la torre de la Comare, que com
bé ha dit el Sr. Salazar es va rehabilitar i s’ha de tornar a rehabilitar, no hem sigut
capaços de mantindre-la en condicions; parlant del Museu Arqueològic, vagen
vostés i miren les visites que rep; aula de gramàtica, et donen les claus per a poder
estudiar allí dins; el Forn de ceràmica romana, fa pena, vagen vostés a vore’l; el
Museu Etnològic, quasi com es fan exposicions de festes, tant de Falles com de
Moros i Cristians, perquè si no estaria abandonat. Jo he estudiat molt de temps en la
biblioteca i he vist que allí no anava ningú, de tant en tant es fa una excursió de
l’Inserso de Gandia, i així pugem el nombre de visitants, però no va ningú als
museus d’Oliva, ningú. I després, parlem de la biblioteca Tamarit, que almenys sí
que li hem donat una rendibilitat, però estem parlant d’un espai públic on també té
un sobrecost perquè tenim molt de personal treballant allí, que ho fan molt bé i que
és necessari. Però al final, he parlat d’una série d’actuacions que, fixen vostés com
estem portant a terme aquestes obres patrimonials, ja no parlem del Capitell que ens
va costar 6.000 euros i el tenim dins d’un museu. I aquesta és la realitat patrimonial
que té el nostre poble; riquesa, moltíssima; a l’altura dels millors municipis
patrimonials, però hi ha una diferència, ells ho han treballat bé i nosaltres no ho hem
fet bé. Miren, jo crec que Oliva està a l’altura, patrimonialment i crec que d’açò no
hi ha cap dubte, de Morella i Sagunt. Què han fet Morella i Sagunt? Aqueixes cases
adquirides les han posat en valor, però en valor no és obrir la torre i tindre-la ahí,
perquè no és sostenible econòmicament; ja voldria jo que això fóra sostenible
econòmicament però no ho és, què es fan? Hotels, comerços, restaurants, i així tenen
un casc antic que es manté patrimonialment, perquè les mans privades tenen
l’obligació per contracte, per ordenança, però també l’obligació moral perquè el seu
negoci depén, entre altres coses, d’aqueix producte, i per tant, porten a terme una
protecció del patrimoni que és sostenible. Un municipi, Sr. Salort, no pot mantindre
el seu patrimoni amb la seua pròpia economia, és materialment impossible; vaja
vosté a Salamanca, vaja vosté a llocs on estan posant en marxa el tema patrimonial,
és impossible amb el pressupost municipal mantindre tot el patrimoni del nostre
municipi; ja voldria jo, però no és possible. Després, ara obrim una torre que anem a
tirar, es vorà, l’ús turístic no l’acabe de veure massa, no sé quants milers i desenes
de milers de turistes vénen a Oliva a vore la Torre de la Comare, no ho sé, però
l’altre dia els que estàvem en la reunió del Consell Turístic massa bona pinta no
tenia. Per tant, hem de fer un pla actiu i integral real, on comencem a treballar el
casc antic amb seriositat, no adquirint i adquirint, i tenim 11 cases del Palau que ens
han costat 700.000 euros, ahí les tenim; què hem fet amb elles? Ara què anem a fer?
O en el tema de l’excavació arqueològica que es vol fer, ja vam fer una primera, els
que estàvem ahir, el Sr. Mata, per exemple, de Projecte Ciutadans, estava allí; què es
va fer? Es va excavar i tenim les rajoles des de fa 15 anys aparcades a mà esquerra;
això és el que s’ha fet. Siguem seriosos amb el tema patrimonial, perquè si no
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anirem fent i anirà perdent-se. El que hem de fer és treballar seriosament amb el
tema patrimonial, i canviar el xip i anar en les línies d’altres municipis; nosaltres
què proposaríem, per exemple? Les xemeneies dels Rajolars, o el tema del castell,
que en principi pot costar molt més barat, i és com deia el Sr. Salazar,
immediatament es veu la resposta, la resolució, el caràcter. Oliva té gran riquesa
patrimonial, sense cap dubte, però el que hem de ser és capaços de posar-ho en valor
però valor no sols històric sinó valor econòmic. Perquè al final, la productivitat, el
model econòmic d’aquest municipi en el casc antic és cap; i continuem adquirint, i
ara gastem-nos 500.000 euros, i d’ací tres anys 500.000 euros més, sense cap
objectiu, perquè ahir quan preguntàvem dels objectius ningú em va respondre quins
eren; no, anem a fer la fase 1 i ja vorem el que vindrà després. És un error, hem de
seure’ns tots el grups i mirar el futur econòmic enllaçat amb el patrimoni històric i el
casc antic; no adquirir, adquirir, perquè resulta que l’empresa ens ha dit que potser
ens ho donaven, greu error. Per tant, plantegem un model de futur, perquè així
aniran corporacions a corporacions i mai posarem en valor, també econòmic, el casc
antic.”
 Sr. Llopis Ibiza: “El Partit Popular està clar que no anem a votar a favor d’aquest
punt, tenim clar després d’escoltar a tots el portaveus de tots el grups polítics que la
forma no s’ha portat de la millor forma perquè es busque el consens que s’intenta
trobar; perquè la veritat que en menys d’un mes ix la publicació, i estic segur que el
Sr. Canet en aquest mes ha pogut treballar; però nosaltres ho tenim des de fa una
setmana i pel mig aquestes dates tan assenyalades; estem parlant de molts diners i
pel que hem pogut saber dels diferents portaveus la solució immediata no va a
vore’s; és a dir, jo crec, almenys representat als nostres veïns, que no crec que
entenguen que anem a gastar-nos aqueixa quantitat de diners en una cosa que no va
a vore’s immediatament, i més perquè, ja ho ha explicat el Sr. Mengual i el Sr.
Salazar, després d’explicar com està el patrimoni actual d’Oliva i de les zones com
les tenim, moltes zones desestructurades més que estructurades. Nosaltres, el Partit
Popular, anem a abstindre’ns perquè, al cap i a la fi, com bé ha dit el Sr. Canet, en
l’època del govern del Partit Popular es va apostar molt fort per adquirir, i restaurar,
i fer projectes sobre el patrimoni, però això fa molts anys i d’aquells anys a ara tots
els governs que ha passat el patrimoni no l’han conservat ni han volgut fer cap
projecte seriós; i per això, nosaltres creiem que aquest mateix projecte que hui estem
debatent ací no és seriós, creiem que estan venent-nos que anem a perdre potser el
mig milió si no ix endavant dels fons FEDER; però també se li ha d’explicar a la
gent que anem a gastar-nos mig milió d’euros que sí poden anar a altres coses més
urgents, com bé s’ha dit ací. Així que el Partit Popular, com he dit, s’abstindrà; sé
que es tirarà endavant, pel que hem pogut saber d’altres portaveus d’alguns grups,
però jo crec que no és el moment ni la manera adequada. Crec que açò ha d’anar
amb més temps, seure tots junts, veiem les coses més urgents i que ens pot
repercutir, principalment, a captar turistes, perquè fixeu-vos que anem a gastar-nos
mig milió d’euros en patrimoni, en un lloc on ni tan sols es pot aparcar dos vehicles;
poc de turisme crec que podem aconseguir amb aquestes actuacions.”
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 Sr. Canet Llidó: “Veig que el patrimoni suscita molt d’interés en la corporació
local, la qual cosa està bé. Jo, en el fons, resumiria la qüestió en tindre sensibilitat
patrimonial o no tindre-la, aqueix és el fons de la qüestió, i el comú denominador de
tot el que hem parlat; tindre sensibilitat patriomonial, o no tindre-la. Si es té
sensibilitat patrimonial es poden entendre moltes coses i el fet de fer esforços
d’inversió en matèria de patrimoni o si no es té és difícil poder argumentar en
aqueix sentit. Vaja per davant que agraïsc el suport dels grups que han anunciat que
van a votar a favor de la proposta, d’Esquerra Unida-Acord Ciutadà i de Projecte
Ciutadans d’Oliva, i també agraïsc l’abstenció del Partit Popular que fa possible que
puga prosperar que a Oliva arriben els diners que arriben, siguen els que siguen, són
més de 400.000 euros, però això és important per a la ciutadania i per al nostre
patrimoni. A mi m’agradaria poder contraargumentar en el sentit de convèncer, en el
bon sentit de la paraula, de la necessitat de fer determinades accions en matèria de
patrimoni; perquè ací hem parlat, en el fons, de la línia patrimonial que ha seguit
aquest ajuntament al llarg de més de 20 anys, és a dir, des de final dels noranta.
Clar, jo crec que és un debat que excedeix el marc d’aquest debat, d’aquest fòrum,
perquè ara estem parlant de dos subvencions en concret, després vindrà una altra que
és la del pla de mobilitat urbana sostenible; però estem parlant de sol·licitar dos
subvencions del fons europeu, fons FEDER, vehiculats a traves de la Comunitat
Valenciana, de dos actuacions en concret. La línia de tot el plantejament patrimonial
d’aquest ajuntament al llarg de 20 anys, clar, excedeix; però ací s’ha dit coses com
mostrar, mostrar què? A partir d’aquesta pregunta jo no tinc massa arguments, és a
dir, si un regidor d’aquesta corporació no té clar el que és el Palau i què és mostrar
el Palau, jo dubte que el puga convèncer. Mostrar què? El que no ho veja jo no vaig
a poder convèncer a aqueixa persona, a un regidor d’aquesta corporació. És a dir,
mostrar què? Si encara estem fent-nos aqueixes preguntes, no sé com
contraargumentar-ho, perquè podria parlar de tot el que hi ha ací en la memòria,
podria citar molts llibres, moltes exposicions, moltes coses; però si després de tot
això ens feren la pregunta de mostrar què, no puc abundar molt en aqueixa qüestió a
aquestes altures de les inversions que ha fet aquest ajuntament en matèria de
patrimoni; perquè és que si em digueren que acaba d’arribar aquest regidor delegat i
ha comprat totes aqueixes cases, en les quals ara s’està plantejant fer l’actuació, ho
podria entendre; però aqueixes cases s’han anat adquirint al llarg dels anys. És més,
en el plenari de setembre de 2016 quan es va plantejar l’adquisició de la casa de
l’Enginy, ací es va demanar per part dels portaveus, concretament del Partit
Socialista, i del Partit Popular, que abans d’adquirir noves cases s’actuara en les que
ja tenim; això és el que es pretén fer. En aqueixa línia va la memòria del programa
de consolidació del patrimoni de Centelles Riusech i en aqueixa mateixa línia va la
subvenció que ha tret la Generalitat Valenciana, Presidència; en aqueixa mateixa
línia de consolidar, protegir, posar en valor, rehabilitar el que ja tenim, el que hem
anat adquirint al llarg dels anys, i torne a dir, no ho ha adquirit aquest regidor
delegat; l’última casa adquirida en matèria de patrimoni va ser adquirida per la Sra.
Morell en el 2015, i ara es posa en qüestió l’adquisició de les cases. És que no ho
entenc, hem de mantindre una línia que siga coherent, vull dir, si adquirim les coses
serà per a mantindre-les. Algú ha dit, crec que ha sigut el Sr. Mengual, que les mans
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privades tenen l’obligació de mantindre el patrimoni; no soles les mans privades, la
pròpia administració més encara que les mans privades. La llei de patrimoni ens
obliga a mantindre el patrimoni, sobretot si és BIC; i en el cas del Palau estem
parlant d’un BIC i en el cas de l’Enginy d’un BRL, bé de rellevància local, al qual
aquesta mateixa corporació en 2010 va aprovar sol·licitar a la Conselleria que fóra
declarat BIC l’Enginy; aquesta mateixa corporació. Si les mans privades tenen
l’obligació, nosaltres més, encara tenim més l’obligació; i el que s’està fent és, torne
a repetir, agarrar un projecte de 2010, aleshores no estava aquest regidor delegat
com a regidor de Patrimoni, i actuar sobre una fase, per tal que no ens caiga un
edifici del segle XV, que és l’Enginy, que és l’únic enginy que queda en tot el País
Valencià i pràcticament en tot l’estat espanyol, llevat de Motril que és on es fan les
conferències al voltant de la canyamel i de l’extracció tradicional del sucre, i un
edifici d’arquitectura industrial del segle XV valencià que, pràcticament, serà dels
pocs que queden en tot el País Valencià. Fer una actuació perquè no caiga,
arreplegant un projecte de 2010, i actuar en una fase, això és el que s’està demanant.
I després, altres coses; ací s’ha parlat del castell, a aquest regidor delegat també li
hauria agradat poder actuar en el castell; però el castell, a banda que no té el
recorregut que han tingut els altres immobles en quant a estudis, exposicions, plans
directors, treballs, etc. la persona que més ha manifestat interés en la fortalesa de
Santa Anna en els moments en els quals va eixir la convocatòria, justament tampoc
estava a Oliva per a poder parlar amb ella i intentar traure alguna cosa del castell, de
la fortalesa, però es que abans per la seua pròpia naturalesa d’arquitectura militar,
està en un estat de conservació moltíssim millor que els altres immobles; i estem
actuant en els que representen un major perill, que són l’Enginy, sobretot insistisc, i
el Palau.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Sr. Canet, si vosté entén no votar favorablement a les
propostes que hui es proposen ací al plenari com a falta de sensibilitat per al
patrimoni local, jo crec que vosté no ha entés absolutament res, i perdone que li ho
diga així. No es tracta d’això, evidentment, que tots estem conscienciats; el que
passa és que no podem fer actuacions, que al final el resultat no és massa visible, i
parlant d’unes quantitats econòmiques prou elevades, per no dir considerablement
elevades, quan tenim, repetisc, a Oliva altres edificis per acabar, altres possibles
actuacions per a fer també de patrimoni; i no cal parlar, conforme bé ja hem parlat,
del castell que, evidentment, si no existeix un treball tècnic fet sobre ell, no serà
perquè no té el seu valor arquitectònic també, perquè a més, està declarat com a bé
d’interés cultural, a més, l’actuació ací seria més vistosa i necessària, que també hi
ha una part del castell que està en molt males condicions, i per tant, jo crec que
també seria molt necessari fer una actuació, possiblement tant o més necessària que
en la part del Palau, perquè les restes del Palau, pràcticament, estan dins de les
cases, per tant, té més possibilitats de conservar-se que allò que està a la intempèrie.
Per tant, jo crec que no és aqueix el sentit de no votar a favor aquestes propostes.
Evidentment que tots tenim la sensibilitat pel nostre patrimoni però potser tenim un
altre punt de vista, molt diferent, a l’hora de gestionar el patrimoni, i com vosté bé
ha dit, quants anys fa que estem gestionant tot el tema de les cases, i el tema de

Pàgina: 13

AJUNTAMENT D’OLIVA
l’Enginy des que es va fer la proposta d’actuació? Quants anys fa que han passat i
no s’ha fet absolutament res? Vostés han estat governant durant molts anys també,
entre altres, no obstant això, jo crec que tots els que han estat governant i han tingut
la possibilitat supose que aqueixa falta de sensibilitat recaurà més sobre aquells que
han tingut la possibilitat de gestionar i governar l’Ajuntament d’Oliva. Però jo crec
que els tirs no van per ahí, ja li ho repetisc, jo crec que tots tenim la suficient
sensibilitat patrimonial, tot allò que fa referència al nostre passat històric, però
repetisc, una visió molt distinta a l’hora de gestionar els recursos municipals, i
sobretot, el patrimoni, i sobretot, mirant la part de la sostenibilitat que, conforme ja
s’ha dit i hem parlat, total no és restaurar, fer una actuació, després hi ha que
mantindre-la; la torre de la Comare, no cal repetir-ho, allí es va fer una actuació, no
obstant això, no hem segut capaços de mantindre aqueixa torre de la Comare en
condicions de ser visitada perquè ens cau a trossos, perquè hi ha goteres, etc. Jo crec
que el que es tracta és de fer actuacions que, primerament, l’Ajuntament d’Oliva
estiga en condicions de poder assumir per poder traure-li un rendiment clar i ras, i
no fer xicotetes actuacions que, al final, no venen a ser massa visibles i, per tant, al
que cal anar és a buscar un pensament més gran, una visió de més altura, de cara al
patrimoni local, i no anar pensant sempre en xicotetes actuacions que, al final,
acaben com acaben i moltes d’elles ni tan sols som capaços de mantindre-les en el
temps. Això significarien més diners però per a això s’haurien d’involucrar altres
administracions, la Generalitat, l’Estat, la Unió Europea; si realment volem posar en
valor el nostre patrimoni perquè si no, no arribarem mai o arribarem molt poquet a
posar en valor aqueix patrimoni, per tant no se li podrà traure aqueix profit que en
realitat se li podria traure al patrimoni local i aqueix potencial, que el té, i que
d’aquesta manera difícilment se li traurà; tot el contrari, la gent potser no entendrà
com s’han gastat aqueixos diners ahí per a vore’s el que es veu si en realitat hi ha
altres necessitats. Repetisc, tots ens estimem el patrimoni local, però evidentment,
tenim un punt de vista molt diferent a l’hora de gestionar-lo i fer-lo sostenible, i
rendible en el temps i conservat, sobretot conservat.”
 Sr. Salort Rubio: “Tornem a baixar el debat un poc al plànol de la realitat, i el que
es tracta és que si volem que la gent vaja a la part amb més historia, amb més
patrimoni que tenim, el que hem de fer nosaltres com a administració, o corporació,
és dotar-ho de xicotets nuclis d’interés; això, com ha dit vosté, Sr. Mengual, acabarà
revertint, retroalimenta el turisme, els negocis, l’aparició de negocis no estan ací,
vull dir, la gent necessita tindre alguna cosa per a pujar a vore. El que hem de fer és
donar valor i reflectir qui som; i nosaltres, com he dit abans, sí que tenim historia.
Per tant, quan se’ns passe l’arròs, patrimonialment parlant, ja buscarem altres
maneres, no? Com puga ser la gentrificació i perdre l’essència del mateix barri, i
nosaltres no som partidaris d’això; nosaltres som partidaris de ara que es presenta
l’oportunitat i podem fer açò. Estaria bé que férem el del castell però ara és quan
tenim la feina prèvia i podem treballar sobre aquestes dos actuacions; és ara quan ho
hem de fer, no deixar passar el temps, que es degrade més i que coste molt més
poder fer açò, per això, nosaltres, reitere, anem a votar positivament perquè creiem
que ara és el moment i ara és l’oportunitat de fer-ho.”
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 Sr. Mengual Manzanares: “M’alegre, primer, Sr. Salort que baixe ja a la realitat.
Ho ha dit el Sr. Canet, i està en les memòries, portem tota la democràcia portant a
terme aquestes actuacions. Ha vist vosté molt incrementat el turisme en el casc
antic? Veu molts comerços en el casc antic? Veu restaurants en el casc antic? A que
no? Per tant, hem de començar a canviar les línies d’actuació; no continuar
adquirint, i ara tombar una casa perquè isca una torre. I li dic, i en la línia del Sr.
Canet, sensibilitat patrimonial; però sensibilitat política. És que per mi, com a
Carlos Mengual, com a llicenciat en història, que es facen totes les actuacions, que
s’invertisca tot a traure el patrimoni; però és que aqueixa no és la sensibilitat
política. Ho sent. A mi m’agradaria el castell sencer. Però el problema és que hem
de tindre sensibilitat política, i rendibilitat econòmica; és així. Podem parlar de
sensibilitat, podem parlar de la historia del patrimoni, clar que sí, però es que som
polítics, i el patrimoni sostenible ha de tindre una economia, malauradament, però és
així. Com està Morella? Com està Sagunt? Morella té una nevera gòtica que té un
restaurant; per què? Perquè és l’única forma de mantenir-la. El Sr. Canet diu, “les
mans privades”, clar, ens hem de recolzar en les mans privades; és que
l’administració pública sols no pot mantindre tot el patrimoni que té, què voleu? Si
tinguérem 50 milions d’euros per a poder mantindre els edificis, endavant, cap
problema. Què voleu, ara el Palau? El Palau. Demà el tema del castell? El castell.
Les xemeneies? Les xemeneies. Però no tenim aqueixa capacitat, ni aqueix nivell
econòmic per a poder mantindre aqueixos edificis; què més voldria jo. Tenim la
capacita que tenim, i ara vostés volen gastar-se 500.000 euros, per a què? Bé, anem
a traure el tema d’una torre; des del punt de vista patrimonial? Important, clar que sí.
Però quina recompensa turística té? La torre de la Comare quina recompensa
turística ha tingut? Que ara tenim que tornar a rehabilitar-la. I posar en valor, des del
punt de vista patrimonial o històric, és simplement recuperar-ho; però és que
aqueixa línia per a una administració local no serveix, no tenim capacitat
econòmica, tant de bo la tinguérem. Portem 800.000 euros gastats en el Palau, algú
em pot dir la rendibilitat turística? Cap o molt poca; perquè si tinguérem una gran
capacitat de turisme, segurament, aniria acompanyat de capacitat hotelera, que
tampoc tenim. Qui ve un cap de setmana a Oliva? Siguem sincers. Clar que hem de
canviar aqueix model, però el model és aprofitar el nostre patrimoni. Com
s’aprofita? A traves de muntar restaurants, de bonificacions en activitats,
bonificacions urbanístiques, és la línia que estan portant la resta de municipis. Jo en
el 2002, segon any de carrera, vaig vindre a l’ajuntament perquè feia un treball sobre
el Palau, la idea d’aquest ajuntament, en aquell moment qui fóra la regidora o
regidor de Patrimoni, era la reconstrucció del Palau. Quan li vaig mostrar aquest
objectiu o plantejament al meu professor de Patrimoni quasi cau cadira a terra
perquè em va preguntar, aleshores crec que eren pessetes, teniu 300 o 400 milions
de pessetes per gastar? La segona, ja anys després, era fer un parc arqueològic,
tombar totes les cases i fer un parc arqueològic. Ara ja no sé si aqueix és l’objectiu
perquè, exactament, en la memòria no ho posa. Ara què és? Anar treballant, anar
fent; per favor, siguem seriosos, hem de tindre uns objectius i la línia d’actuació del
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Palau passarà pel tema de mans privades, evidentment, amb la col·laboració de
l’ajuntament, faltaria més, és moralment el que més ha de cuidar del seu patrimoni,
però no som capaços. Torne a dir la tirallonga d’edificis o patrimoni que tenim
perdent-se? Vagen vostés al forn romà, o quantes vegades van a vore l’aula
maiansiana, o la casa de Maians. Ja no dic res del museu de Vicente Parra. Hem de
posar en valor, però valor econòmic; i hem de pensar en sensibilitat patrimonial? Sí,
però especialment en sensibilitat política.”
 Sr. Llopis Ibiza: “Per no ser repetitiu. Està clar que ací s’ha parlat d’actuacions,
d’un futur, del passat; ací, al cap i a la fi, el que crec que tots hem estat d’acord és
que s’hauria d’haver fet alguna actuació seriosa. I la qüestió és una, i crec que també
algun regidor de l’equip de govern ho ha dit, jo crec que la gent no va a entendre, no
entendran que anem a gastar-nos aquesta quantitat de diners en el que es pot vore,
s’acabarà veient uns arcs i una torre allí; aleshores, la veritat que la situació que
tenim a Oliva, jo almenys crec que no és el moment, almenys ara, potser anys enrere
quan estava el meu grup polític, el mateix grup, com altres, sí que hauria pogut ser
el moment, però en aquesta legislatura crec que, al meu parèixer, no era el moment
de fer aquesta classe d’inversions i crec que açò sí que hauria pogut servir per a una
cosa, i és seure tots i parlar d’aqueixos projectes seriosos en quant a patrimoni ,i que
és la nostra historia i hem d’apreciar-la; però també hem de ser conscients i vore
com es troba Oliva; i ací s’han enumerat casos i realment és així. Aleshores, queda a
expenses del govern, del principal partit del govern, que puga traslladar a la
ciutadania que aquest projecte i aquesta inversió siga positiva per a Oliva. Nosaltres,
la nostra abstenció, almenys creguem que no serà així.”
 Sr. Canet Llidó: “Jo continue pensant que al final el fons de la qüestió és la
sensibilitat cap al patrimoni, sí o no; aqueix és el resum que jo posaria al debat
perquè, insistisc, posar en qüestió tota la línia patrimonial que ha seguit aquest
ajuntament al llarg de 20 anys, no ha sigut tota la democràcia, parlem de final dels
90 quan comencen a adquirir-se algunes cases, sobretot els 90, i la primera part dels
anys 2000 fins a l’arribada de la crisi, pràcticament; i fa poc, ho he dit adés, en el
2015 es va iniciar una modificació pressupostaria per a adquirir una casa més del
Palau, i va ser justament per part del seu grup municipal, Sr. Mengual; vull dir, no
entenc aqueixa qüestió de posar ara en qüestió coses que ja s’han fet i que han fet
vostés mateixos; no ho acabe d’entendre. Tampoc no voldria que el patrimoni de la
nostra ciutat fóra una causa de divisió entre nosaltres, sinó tot el contrari. El Sr.
Llopis ha dit de seure’ns i parlar dels projectes, em sembla una proposta molt
encertada i ho farem; però també vull que entenguen que en concret en aquesta línia
de subvenció que ix el 23 de novembre, jo els demane disculpes si no han tingut més
temps pera vore-ho, però tampoc ha tingut aquest regidor delegat un mes per a voreho, ni molts menys; vull dir, s’ha treballat amb molta intensitat i en els últims dies
encara estàvem treballant les oficines tècniques i aquest que els parla per a poder
preparar tota la documentació; de fet, només s’acabe el plenari encara haurem de
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continuar amb la tramitació per a arribar a temps, vull dir, que no ha sobrat ni un
minut; però per a parlar del patrimoni jo crec que paga la pena que parlem tots, al
final és el nostre patrimoni, no és el patrimoni del regidor delegat de Patrimoni de
cada moment de la historia de la corporació, això passa i després serà un altre, i
després un altre, i el patrimoni serà de la corporació, del poble i de tots. El que hem
d’intentar és no generar divisions al voltant del patrimoni, o una cosa és més
important que l’altra. Ja he explicat ací per quin motiu la fortalesa de Santa Anna,
que aquest regidor delegat li té moltíssim d’apreci, no ha pogut entrar en aquests
treballs perquè hi havia tant material per a això; les xemeneies industrials no podrien
entrar perquè no són de titularitat municipal i és un requisit que demana, com altres
coses que no són de titularitat municipal, i al final, s’ha fet el que s’ha pogut gràcies,
i vull insistir, que hi havia uns treballs previs; per part del Palau unes exposicions,
uns llibres, unes publicacions al voltant d’això, i sobretot, un pla director encarregat
en abril de 2017 a una oficina tècnica per a elaborar això que vostés demanen, un
pla director del que volem; això s’ha encomanat en abril de 2017, per a tindre-ho. I
en relació a l’Enginy, el pla director el tenim des del 2010, en el moment en que un
arquitecte amb oficina a la ciutat, com a treball final de màster, i en col·laboració
amb tècnics de l’ajuntament, va fer els amidaments i va fer un projecte de
consolidació, com a mínim, de l’Enginy i el que estem fent és executar una part
d’això. Evidentment, a aquest regidor delegat també li agradaria poder-ho fer tot de
colp però, per desgracia, aquestes intervencions, i si mirem Morella, Sagunt, Xàtiva
o qualsevol altra ciutat que haja treballat el seu patrimoni, haurem vist que al final el
patrimoni es treballa per fases, a colps de subvencions, d’ajudes, amb esforç de la
pròpia administració cap al seu patrimoni, posant-lo en valor; i una oferta turística
no s’aconsegueix en dos dies, jo també coincidisc que ha d’haver hotels, restaurants,
moltes coses, però la iniciativa privada, que és privada, haurà de tindre un impuls,
primerament, per part de l’administració local perquè com una locomotora
arrossegue la resta de coses, si no mai s’aconseguirà. I podem mirar qualsevol ciutat
de la Comunitat Valenciana, de l’Estat espanyol o d’Europa, que al final sempre és
el mateix, primer l’administració local ha de dirigir i fer l’esforç, i en aquest sentit
ara donem un primer pas amb l’ajuda dels fons europeus, vehiculats a traves de la
Comunitat Valenciana.”

Acabada la votació del punt segon, i sent les 10.30 h, el Sr. alcalde concedeix un recés
de cinc minuts en la sessió plenària.
Passats els cinc minuts es reprén la sessió, en el mateix punt on s’havia quedat
anteriorment, és a dir en l’estudi, debat i votació del punt tercer de l’ordre del dia.
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TERCER.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROJECTES LOCALS D’ACTUACIÓ
DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020. PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ
ESTRUCTURAL I RESTAURACIÓ DE LES RESTES DE L’ENGINY D’OLIVA
(FASE 1)
Es dona compte de la proposta presentada pel regidor de delegat de Centre històric i
Patrimoni arquitectònic, amb data 26 de desembre de 2017, que es del següent tenor
literal:
“AJUDES ACTUACIONS I POSADA EN VALOR BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL
VALENCIÀ
Consolidació estructural i restauració de les restes de l'Enginy del sucre (Fase 1)
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Vicent Canet Llidó, tinent d’alcalde, delegat de Centre històric i Patrimoni arquitectònic,
conforme Resolució de l’alcaldia núm. 2.111/15.
Amb la finalitat de millorar les condicions del patrimoni arquitectònic local, concretament la
salvaguarda del patrimoni arquitectònic dels Centelles-Riusech, com és un dels seus edificis
més emblemàtics: l’Enginy del sucre.
Vist que, mitjançant el Decret 19/2017, de 26 d'octubre, del president de la Generalitat
Valenciana (DOGV 8161, de 02/11/2017), s'aproven les bases reguladores per a subvencionar
projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana susceptibles de
cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Vist que, mitjançant la Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la
Generalitat, es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la
Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni
cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel Programa Operatiu
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV 8176, de 23/11/2017).
Vist que aquest Ajuntament reuneix els requisits per a sol·licitar la subvenció de les referides
ajudes per a projectes d'actuació conduents a la protecció, conservació o recuperació sobre béns
de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor. Com és el PROJECTE DE
CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I RESTAURACIÓ DE LES RESTES DE L'ENGINY
D'OLIVA (FASE 1).
Motiu pel qual s’ha procedit a l’elaboració de la pertinent memòria, així com a l’emplenament
de la documentació requerida a la referida convocatòria.
Vist que el punt huité de l’esmentada la Resolució de 20 de novembre de 2017 disposa que cada
entitat sol·licitant presentarà, de conformitat amb el que disposa la base deu, per cada un dels
projectes per als quals se sol·licita ajuda, la documentació que cita, entre la qual, i pel que fa al
nostre cas:
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8.a) Certificat de l'acord de l'òrgan competent d'aprovació de la documentació i presentació de la
sol·licitud.
8.d) Certificat d'Intervenció de la disponibilitat pressupostària o acord per òrgan de l'entitat
competent del compromís de l'habilitació pressupostària.

Per este motiu, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la corresponent comissió
informativa, l'adopció dels següents ACORDS
Primer.- Aprovar la Memòria del PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I
RESTAURACIÓ DE LES RESTES DE L'ENGINY D'OLIVA (FASE 1), per valor de
453.198,89€ (IVA inclòs), així com tota la documentació adjunta (reg. d'entrada núm.
20.116/17), requerida de conformitat amb la Resolució de 20 de novembre de 2017, de la
Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació
de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació
sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de
cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV
8176, de 23/11/2017). Documentació que ha estat
Segon.- Aprovar la sol·licitud de la concessió de subvenció, a la Presidència de la Generalitat
Valenciana, del projecte anteriorment esmentat, el qual ascendeix a un total de 453.198,89€
(IVA inclòs), i facultar al tinent d’alcalde delegat de Centre històric i Patrimoni arquitectònic
per a subscriure els documents relacionats amb este assumpte.
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar 453.198,89€ en el pressupost de l'exercici 2018,
corresponents al total de l'actuació prevista per tal de desenvolupar el PROJECTE DE
CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I RESTAURACIÓ DE LES RESTES DE L'ENGINY
D'OLIVA (FASE 1).
Quart.- Donar trasllat del present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, i als
Departaments d'Hisenda, Contractació, Patrimoni i Urbanisme, per al seu coneixement i efectes
oportuns.”

Finalitzades les intervencions que després es reproduiran.
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (5 del Grup Compromís per Oliva, 3 del
Grup Projecte – Ciutadans d’Oliva, i 1 del Grup Esquerra Unida del País Valencià), 3
vots en contra del Grup Socialista Municipal; i 6 abstencions (5 del Grup Partit Popular
i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva); acorda aprovar la proposta transcrita
anteriorment.
La intervenció a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueix tot seguit:
 Sr. Canet Llidó: “Ja havia dit en la intervenció anterior que era comú per als dos
punts, simplement dir que, és una intervenció sobre tres immobles, concretament de
l’Enginy, el 14, el 12 i el 10; el conjunt de l’Enginy, de les restes que queden en
l’actualitat són sis immobles, dels qual l’ajuntament en té cinc, falta adquirir un, i
aquesta actuació planteja l’actuació en concret sobre tres, que són els que estan més
prop del pàrquing que dóna cap a l’ajuntament, cap al carrer de la Constitució.
Aqueix projecte és un extracte del projecte global que va elaborar en 2009-2010
l’arquitecte Enric Pellicer, de Trespol Arquitectes.”
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QUART.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROJECTES LOCALS D’ACTUACIÓ
DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020. PLA DE MOBILITAT URBANA
SOSTENIBLE DEL MUNICIPI D’OLIVA.
Es dona compte de la proposta presentada per la regidora de Medi Ambient, amb data
22 de desembre de 2017, que es del següent tenor literal:
“AJUDES PER A PROJECTES LOCALS D'ACTUACIÓ DE FOMENT DE LA
MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
Projecte de redacció del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Imma Ibiza Cots, regidora delegada de Medi Ambient, conforme Resolució de l’alcaldia núm.
2.111/15.
Amb la finalitat de redactar el projecte Pla de mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) del
municipi d'Oliva en tot el seu àmbit territorial.
Vist que mitjançant el Decret 10/2017, de 26 d'octubre, del president de la Generalitat (DOGV
8161, 02.11.2017), s'aproven les bases reguladores per a subvencionar projectes locals
d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana susceptibles de cofinançament del
Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Vist que, mitjançant RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la
Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació dels municipis de
la Comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de
cofinançament del PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020.
Vist que aquest Ajuntament reuneix els requisits per a sol·licitar la subvenció de les referides
ajudes per a projectes de redacció del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible.
Motiu pel qual s’ha procedit a l’elaboració de la pertinent memòria, així com a l’emplenament
de la documentació requerida a la referida convocatòria.
Vist que el punt huité de l’esmentada la Resolució de 20 de novembre de 2017 disposa que cada
entitat sol·licitant presentarà, de conformitat amb el que disposa la base deu, per cada un dels
projectes per als quals se sol·licita ajuda, la documentació que cita, entre la qual, i pel que fa al
nostre cas:
8.a) Certificat de l'acord de l'òrgan competent d'aprovació de la documentació i presentació de
la sol·licitud.
8.d) Certificat d'Intervenció de la disponibilitat pressupostària o acord per òrgan de l'entitat
competent del compromís de l'habilitació pressupostària.
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Vist que, al pressupost municipal de l'exercici 2016, es van consignar 40.000€ per a la redacció
d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, dins la partida 15100-6400000. URBANISME.INVERSIONS IMMATERIALS. Partida consignada amb un total de 74.000 €.
Per este motiu, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la corresponent comissió
informativa, l'adopció dels següents ACORDS
Primer.- Aprovar la Memòria Tècnica de l'Actuació PLA DE MOBILITAT URBANA
SOSTENIBLE DEL MUNICIPI D'OLIVA PER A LA QUE ES PRETÉN LA SOL·LICITUD
D'AJUDES DE FOMENT DE LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE, SUSCEPTIBLES
DE COFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020,
així com tota la documentació adjunta, requerida de conformitat amb la Resolució de 20 de
novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a
projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana de foment de la
mobilitat urbana sostenible (DOG 8161, 02.11.2017).
Segon.- Aprovar la sol·licitud de la concessió de la referida subvenció a la Presidència de la
Generalitat Valenciana, i facultar a l'Alcalde-President de l'Ajuntament per a subscriure els
documents relacionats amb este assumpte.
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar, en el pressupost de l'exercici 2018, 48.500 € per
desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Quantitat que ve a sumar-se als 40.000 €
existents a la partida 15100-6400000. URBANISME.- INVERSIONS IMMATERIALS, també
per a aquest concepte.
Quart.- Donar trasllat del present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, i als
Departaments d'Hisenda, Contractació, Patrimoni i Urbanisme, per al seu coneixement i efectes
oportuns.”

Finalitzades les intervencions que després es reproduiran.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar la
proposta transcrita anteriorment.
Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot
seguit:
 Sra. Ibiza Cots: “La Resolució 20 de novembre de la Presidència de la Generalitat
que comporta aquesta subvenció té dos modalitats, una era la redacció del pla de
mobilitat urbana i sostenible, i l’altra era per a execució del pla per a aquells
municipis que tingueren el pla redactat. Oliva pretén acollir-se a la redacció del pla
urbà i sostenible, el PMUS, és un pla necessari per a integrar el nostre municipi i
està present, pràcticament, en totes les obres urbanes, tant en vies públiques, parcs,
jardins, transport urbà, local, intercomarcal, xarxes verdes i carrils bici urbans i
comarcals, i un llarg etc. i també accessibilitat del nostre municipi. És un pla regulat
per llei, per la Llei 6/2011 de l’1 d’abril de mobilitat de la Generalitat Valenciana, i
per a presentar aquesta memòria s’ha fet un treball de camp previ, el qual ja
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portàvem fent abans que isquera aquesta subvenció per poder licitar el plec de
condicions tècniques, per això, aquest treball previ ens ha portat al fet que la part
econòmica que teníem prevista, que era de 40.000 euros, per a portar aquest projecte
endavant no era suficient, i per tant, intentem complementar l’altra part després
d’haver estat treballant i veiem que per a fer aquest projecte caldria,
aproximadament, uns 88.000 euros. El que demane és el vot favorable perquè isca
endavant i puguem acollir-nos a aquesta subvenció.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Des de Gent d’Oliva anem a votar a favor. Evidentment,
estem parlant que per llei estem obligats els municipis de més de 20.000 habitants
tindre’l; és una ferramenta que ens pot servir per a administrar tots els recursos,
infraestructures i altres, recursos natural, per a poder fer una millor gestió de tot el
que conforma i concerneix al nostre municipi. Per suposat, anem a votar a favor
perquè pensem que pot ser una ferramenta útil.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Jo vull agrair a la corporació, almenys als grups que donen
suport a aquest pla de mobilitat. Considerem que és importantíssim, que s’ha estat
treballant, el departament d’Urbanisme ha estat bolcant-se en aquest concepte que
considerem necessari per a vertebrar tot el nostre territori. No estem parlant ja
només de la via verda, ni de les gestions que estem fent des del departament per tal
que el carril Oliva-Dénia siga una realitat, en companyia de la resta de municipis de
les comarques centrals, estem parlant de vertebrar el poble, tot, a nivell de carretera,
a nivell de bicicleta, a nivell d’aparcament, a nivell d’accessibilitat, vertebrar la
comarca i vertebrar també les comarques centrals de la Comunitat Valenciana.
Considerem que aquest pla és necessari, necessitem tindre aquesta ferramenta, per
llei ho exigeix la normativa, però estem convençuts des d’Urbanisme que qualsevol
plantejament bàsic que fem del pla general ha de portar precís aquest pla de
mobilitat; un pla de mobilitat que voldríem que haguera sigut molt abans, però les
coses estan com estan. Jo voldria agrair, sobretot als departaments tècnics que han
fet la tasca, i sí que voldria donar un toc d’atenció als grups municipals de la
Generalitat Valenciana que en l’actualitat estan governant; estem acostumant-nos
massa al fet que les subvencions isquen de presses i correguda, i els municipis, com
aquest d’Oliva, costa molt; en aquest cas teníem la documentació preparada, costa
molt seguir aquesta línia. El 20 de novembre es va publicar la línia de subvencions,
estem a 27 de desembre, a finals d’any; aquesta manera de funcionar, que la
Generalitat traga línies de presses i correguda i que ens hàgem que posar les piles
quasi a última hora, no és la primera vegada que està passant, ha passat varies
vegades en aquest tema; i considere que és important traslladar al president de la
Generalitat Valenciana, i a les diferents conselleries, que no és pot treballar així.
Hem de tindre temps suficient els municipis que no tenim la capacitat administrativa
que tenen ells, en la Generalitat, per tal de portar endavant la situació. Dir-los per
últim que des de la delegació d’Obres i Serveis, en els últims dos anys i mig, quasi
tres anys, estem treballant en el tema d’accessibilitat a nivell local, estem fent tot el
que podem amb els nostres mitjans humans, amb obrers, rampes, accessibilitat,
estem des d’alguns departaments, que no és el meu, buscant el tema dels
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aparcaments en el casc antic, estan fent-se gestions a nivell d’infraestructures, s’està
plantejant, com es va dir l’altre dia, el tema de la via verda Oliva-Dénia, i estem
treballant en ella, s’ha fet una tasca importantíssima, però considerem que aquest
tema, com altres, són temes de corporació, no són temes d’equip de govern;
mobilitat és vertebrar tot el territori i, sobretot, si és sostenible.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres anem a recolzar la proposta. Pensem que, ja
la teníem, si ens arriba la subvenció, és millor. En el tema de subvencions
arreplegue la proposta que fa el Sr. Peiró i és veritat que hi ha algunes que estan
arribant en excessiva rapidesa i excessiva dificultat perquè una administració local
puga respondre; però ves per on aquesta que ha arribat el 20 de novembre, encara
que estiguem o no d’acord, hem aplegat a temps, les de vosté que són de cinc o sis
mesos ens les concedeixen i les perdem; per tant, igual, vosté aplique’s també el
conte i arreplegue les subvencions almenys que ens donen.”
 Sra. Tomás Doménech: “Havia perdut un poc el fil, perquè era la proponent, la
regidora delegada de Medi Ambient. Açò és un pla que ha d’eixir endavant perquè
és en compliment de la Llei 6/2011, de la Generalitat de mobilitat de la Comunitat
Valenciana; un pla que per a les administracions poden començar, començant també
per la municipal que és la que més prop està del ciutadà que puga adoptar mesures
tendents a facilitar les connexions entre pobles, fomentar els desplaçaments no
motoritzats, amb transport públic, millora de l’accessibilitat de tots el ciutadans, i tot
això justifica que haja d’eixir aquest pla endavant, que serà una ferramenta de treball
a partir de la qual ja comencem a mirar el carril bici, la via verda, etc. Nosaltres,
naturalment, anem a recolzar-la.”
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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