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Acta núm. 22/2017 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
28 DE DESEMBRE DE 2017. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES 
HORA D’ACABAMENT:  21.05 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
CONVOCATÒRIA: PRIMERA 
 
ASSISTENTS 

Sr. ALCALDE: 
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 

Srs. REGIDORS: 
ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH 
VICENTE MORERA ROMAGUERA 
SALVADOR LLOPIS IBIZA 
HILARIO ROBLES SERRANO 
ROSA POUS MARÍ 
ESTER MILLAN SOLDADO 
 

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

CARLOS MENGUAL MANZANARES 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
ALFONSO FORRAT ESTÈVEZ 
 

BLAI PEIRÓ SANCHIS 

YOLANDA PASTOR BOLO 
GABRIEL OLTRA MESTRE 
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY 
 

ALEJANDRO SALORT RUBIO 
 

JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 

ABSENT EXCUSADA: 
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ 
 

SRA. SECRETÀRIA: 
SOFIA GREGORI BOSCH 
 

SRA. INTERVENTORA: 
No asssisteix 

 

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 

accidental de l’ajuntament. 

 

El Ple es constitueix vàlidament, per 

complir el terç legal dels seus 

membres, i assisteix el president i la 

secretària. 

 

La Presidència declara oberta la sessió, 

que es desenvolupa d’acord amb el 

següent Ordre del Dia:  
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PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 28 DE SETEMBRE DE 2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
28 de setembre de 2017, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes corresponent. 
 
 

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA. 
 
 
SEGON. DICTAMEN DE LA CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS SOBRE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 03/2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de data 
21 de desembre de 2017, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment: 
 
“RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 03/2017. 
 
El dia 16 de maig es va proposar l'inici de l'expedient REX 03/2017 per a procedir a l'aprovació de 
determinats despeses que es relacionen, que han tingut entrada en aquest Ajuntament en l'exercici 
2017, corresponent la despesa a l'exercici anterior o no havent-se ajustat a la normativa d'aplicació 
per un import total de 116.247,23 € pels serveis o subministraments que s'indiquen. 
 
REX 3/2017
Nº Entrada Fecha Reg Nº Documento Fecha Dto. Importe Total SituaciůnTercero Nombre Texto explicativo Program Econo
F/2017/1489 27/03/2017 Emit- 2737 27/03/2017 164,33 REX B98432610 Llorcasa Esports, S.L. Rex.- 6 unidades  c/est 16 cmts (19.20 euros la unidad)/ 6 unidades grab.cristal( 5,95 euros la unidad) dep. Fiestas33800 2269900
F/2017/3005 05/06/2017 2017/134 23/05/2017 1.694,00 REX B03479664 Limpiezas Palao S.L. Rex.- Limpieza alcantarillado waldisney 27-10-16, aigua blanca 4-11-16 y waldisney 4-11-1616000 2130000
F/2017/3006 05/06/2017 2017/135 23/05/2017 1.914,00 REX B03479664 Limpiezas Palao S.L. Rex.- Limpieza alcantarillado napols 9-11-16, pso gregorio mayans 22-11-16 y gabriel mir” 28-11-1616000 2130000
F/2017/3213 19/06/2017 Emit- 19 19/06/2017 1.291,07 REX F98795446 Vertynova Coop. V. Montaje arbol navidad  2016-rex 43110 2269900
F/2017/3366 30/06/2017 1211 25/03/2017 361,00 REX 19974630G Oltra Llorens Francisco Rex.- 46 almuerzos el 2-10-2016 iii jornadas salud pŕblica 31100 2269900
F/2017/3384 03/07/2017 Emit- 3 29/06/2017 1.996,50 REX Q4663001H Ilustre Colegio Abogados ValenciaRex factura 1m-o2016 ( ad 31.879 actual 2017 ad 215 )serv. Mediacion familiar y vecinal e intermediacion hipo.4ļ-trim-1623100 2270000
F/2017/4004 10/07/2017 16G/946 09/03/2016 18,40 REX B96659438 Air Feu S.L. Rex.- Mant anual 3 extintores piso tutelado 9-3-2016 23181 2130000
F/2017/4005 10/07/2017 16G/973 10/03/2016 253,97 REX B96659438 Air Feu S.L. Rex.- Mant anual 15 extintores, 1 sist detecc incendios y 1 retimbrado extintor polvo 10-3-2016 museo arqueol”gico33301 2130000
F/2017/4006 10/07/2017 16G/985 11/03/2015 132,65 REX B96659438 Air Feu S.L. Rex.- Mant anual 5 extintores y 1 sistema detecc incendios 10-3-2016 centro salud sant francesc31100 2130000
F/2017/4007 10/07/2017 16G/3.970 14/12/2016 78,89 REX B96659438 Air Feu S.L. Rex.- Asistencia t…cnica aviso averõa sist detecc incendios por fallo alimentaci”n y sustituc baterõas teatro olimpia33400 2130000
F/2017/4537 07/08/2017 1 23/12/2016 130,00 REX 20055520A Ma—O Rosello Aida Rex.- Actividades animaci”n, manualidades, talleres y ocio navidad 2016.- Comercio43110 2269900
F/2017/4747 28/08/2017 emit- 013 28/07/2017 7.260,00 REX 29157652T Almendros Jimenez Pedro AntonioRex soporte tťcnico en la mejora de los polūgonos, apoyo y coordinaciůn de la subvenciůn del ivace45925 6090000
F/2017/4774 31/08/2017 F-V/604 02/08/2017 435,60 REX 20001712S Ma—O Fenollar Vicente Rex-trabajos realizados en deposito vehiculos . Conexion y tarjeta 2016.13300 2130000
F/2017/4923 01/09/2017 17O-1 053 31/07/2017 18.687,36 REX A46015129 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.Rex obras ejecutadas paseo gregori maians departamento de obras: blai peir”. M2. 7cm. de capa de mezcla bituminosa en15320 6190000
F/2017/4924 01/09/2017 17O-1 054 31/07/2017 2.096,33 REX A46015129 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.Rex obras ejecutadas  paseo gregori maians departamento de obras: blai peir”. Pa. Nivelado, rasanteo y compactaciůn de15320 6190000
F/2017/5071 12/09/2017 Rect-Emit- 1 26/10/2016 3.115,75 REX 52701654Y Fuset Perales Jose Fernando Rex-rect.Emit- 1/montaje xvii gala premios faes 2016 en sala polivalente, escenario, decorado, fundas sillas, sonido,91200 2269900
F/2017/5645 10/10/2017 MEC 2017_ 85 10/10/2017 11.616,00 REX B98744477 Masqueingenieros Engineering & Consulting S.L.Rex honorarios proyecto mejora y adecuaci”n del polõgono del brosquil al amparo de las ayudas ivace.45925 6090000
F/2017/5738 17/10/2017 0/16 2165 31/10/2016 81,36 REX B96582283 Sucesores Maxim's S.L. Rex aluminio 3mt extensible pentrilo ref.7697 / alargo aluminio 4mt extensible pentrilo ref.7713 / juventud32701 2210000
F/2017/6286 07/11/2017 Rect-Emit- 1 15/07/2017 2.420,00 REX F98908981 Mafalda Producciones Coop. V. Rex rect. Emit- 1 / cachť concierto mafalda 2016 33800 2269900
F/2017/6506 20/11/2017 Emit- 1 20/11/2017 21.000,00 REX 73906936R GREGORI FERRER JOSE VICENTERex -proyecto urbanizacion terranova 3 ( facturado 100% ) / plan reforma interior terranova 3 ( facturado 100% ) /45935 6090000
F/2017/6507 20/11/2017 Emit- 2 20/11/2017 25.000,00 REX 73906936R GREGORI FERRER JOSE VICENTERex- proyecto urbanizacion terranova 2 ( facturado 100% ) / plan reforma interior terranova 2 ( facturado 100% )45934 6090000
F/2017/6621 23/11/2017 Emit- 71 23/11/2017 15.948,26 REX A46296992 BAMASA S.A. Rex.- Reparación balcón en fachada principal del Ayto 92000 6220000
F/2017/6998 05/12/2017 F 1508470 10/12/2017 551,76 REX B46191334 SUMINISTRES TECNICS, S.L. Rex.- Hidrolimpiadora PW-C23 para mercado 43120 6230000

116.247,23  
 
Vist l'Informe de la interventora Municipal de data 18 de desembre de 2017, en relació amb aquest 
expedient REX 03/2017 en el qual es fa constar que l'article 26.2 c) del Reial decret 500/90, 
determina que s'aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les 
obligacions procedents d'exercicis anteriors, al fet que es refereix l'art. 60.2 del mateix Reial decret, 
atribuint la seua competència al Ple de l'Entitat, per al reconeixement extrajudicial de crèdits 
sempre que no existisca dotació pressupostària (Base 19.III). 
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Considerant la necessitat de procedir a l'aprovació d'aquestes despeses amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2017, i que, en aquest moment, existeix crèdit adequat i suficient per a fer front a aquestes 
despeses en les aplicacions pressupostàries corresponents. 
 
Vistes les atribucions que confereixen els articles 21 de la Llei de Bases de Règim Local i 41 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals i en virtut de la 
delegació realitzada en el tinent d'alcalde, delegat d'Hisenda (P.D. 2111/15), la Comissió d'Hisenda, 
amb el vot favorable del Sr. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), Sr. 
Gabriel Oltra Mestre (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 vots) i Sr. José Salazar 
Cuadrado (representant de Gent d’Oliva, 1 vot), i l'abstenció de la Sra. Alejandra Tomás Doménech 
Verdú (representant del PP, 6 vots) i Sra. Ana Mª Morell Gómez (representant del PSOE, 4 vots), 
DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva a l'Ajuntament Ple la següent PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer.- Alçar l'objecció formulada per la Intervenció municipal i aprovar el reconeixement 
extrajudicial REX 03/2017, per un import total de 116.247,23 € corresponent als serveis, 
subministraments, obres que es relacionen. 
 
Segon.- Donar compte d'aquest acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria.” 
 
El Ple de l'Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots 
del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià, i 
1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva) i 9 abstencions (6 del Grup Partit Popular i 3 del 
Grup Socialista Municipal), acorda aprovar el dictamen transcrit anteriorment. 
 
 
 
TERCER. DICTAMEN DE LA CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS SOBRE 
DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL I CONCESSIÓ 
BONIFICACIÓ SOBRE LA QUOTA DE L’IBIU IMMOBLES ON 
S’EXERCEIXEN ACTIVITATS ECONÒMIQUES UBICATS AL CENTRE 
HISTÒRIC. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 21 de desembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL I CONCESSIÓ BONIFICACIÓ 
SOBRE LA QUOTA DEL IBIU DIVERSOS IMMOBLES ON S'EXERCEIXEN 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES UBICATS AL CENTRE HISTÒRIC. 
 
La vigent ordenança fiscal de l’Impost sobre bens immobles, publicada en el Butlletí Oficial de 
la Província de València núm. 244 del dia 21 de desembre de 2016, estableix una bonificació de 
la quota íntegra de l’Impost sobre bens immobles a favor d’immobles en els quals es 
desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies social o de foment d’ocupació que justifiquen tal 
declaració, corresponent aquesta declaració al Ple de la Corporació que l’acordarà, prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
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Havent-se sol·licitat per part dels interessats la declaració d’especial interès o utilitat municipal 
de diverses activitats econòmiques exercides a immobles ubicats al centre històric, entès aquest, 
a efectes de l’Impost sobre béns immobles, com el que figura a l’annex 01 de l’esmentada 
ordenança fiscal, així com la bonificació de la quota íntegra de l’impost a què es refereix 
l’article 9.6.c) d’aqueixa ordenança fiscal. 
 
Vistos els informes emesos pel cap del departament de recaptació municipal corresponents a 
cadascuna de les sol·licituds formulades, amb les propostes de resolució escaients d’acord amb 
les circumstàncies fàctiques acreditades i comprovat el compliment dels requisits establerts. 
 
Vist l’informe emés per l’Intervenció –Tresoreria municipal.  
 
Realitzada la tramitació dels expedients i, en compliment del que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com d’allò disposat per l’article 9.6 de la vigent ordenança fiscal 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, aquest tinent d’alcalde considera que es 
compleixen els requisits necessaris continguts ens les normes legals citades, i proposa al Ple de 
la Corporació, previ dictamen de la comissió informativa d’Hisenda, que amb el vot favorable 
de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Gabriel Oltra Mestre 
(representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 vots), D. José Salazar Cuadrado (representant de 
Gent d’Oliva, 1 vot) i l’abstenció de Dª Alejandra Tomás Doménech Verdú (representant del 
PP, 6 vots) i Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del PSOE, 4 vots), DICTAMINA 
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
 
PRIMER.- Aprovar la declaració d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials o de foment d’ocupació per revitalització econòmica del Centre històric, 
per complir-se els requisits necessaris continguts en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 
sobre béns immobles, de les següents activitats econòmiques desenvolupades en els immobles 
que s’assenyalen: 
 
Activitat econòmica Situació de l’immoble Referència cadastral 
Serv. Peluqueria Señoras y 
Caballeros Epig. 972.1 

Pz Ajuntament 2 1/00/01 9820501YJ4192S0001GP 

Cafeteria de una taza Epig. 972.3 Pz San Roque 2 T/OD/OS 9520510YJ4192S0001QP 
Com. Men. Ptos. Alimenticios 
Menos 120 M2 Epig. 647.2 

Pz Ganguis 12 T/OD/OS 9320209YJ4192S0001MP 

Servicios publicidad, relaciones 
publ. Epig. 844 

Cl San Vicente 21 T/OD/OS 9321402YJ4192S0001LP 

Com. Men. Pan, pasteles, confiteria, 
lácteos Epig. 644.1 

Cl San Vicente 6 T/OD/OS 9421217YJ4192S0001LP 

Otros cafés y bares Epig. 673.2 Cl Mayor 22 1/00/01 9919905YJ4191N0001MI 

Com. Men. Ptos. Alimentecios 120-
399 M2 Epig. 647.3 

Com. Men. Toda classe art. En 
otros locales Epig. 662.2 

Cl San Jorge 18 T/OD/OS 9620016YJ4192S0001RP 
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Com. Men. Semillas, abonos, 
flores, plantas Epig. 659.7 

Com. Men. Art. Menaje, ferreteria, 
adorno Epig. 653.3 

Cl Mayor 37 1/00/01 9919211YJ4191N0001XI 

Arquitectos Epig. 411 Cl Mayor 17 1/00/01 9920911YJ4192S0001JP 

Com. Men. Aparatos de uso 
domestico Epig. 653.2 

Com. Men. Art. Menaje, ferreteria, 
adorno Epig. 653.3 

Cl Torres Las 2 T/OD/OS 9620414YJ4192S0001WP 

Protésicos e higienistes dentales 
Epig. 2.837 

Cl Mayor 15 1/01/02 9920912YJ4192S0002RA 

Com. Men. Prendas de vestir y 
tocado Epig. 651.2 

Cl Mayor 15 1/00/01 9920912YJ4192S0001EP 

 
 
SEGON.- Desestimar la declaració d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies 
socials o de foment d’ocupació per revitalització econòmica del Centre històric, atès que no es 
compleixen els requisits establerts en l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns 
immobles, de les activitats econòmiques desenvolupades en els següents immobles: 
 
 
Activitat econòmica Situació de l’immoble Referència cadastral 
Otros cafés y bares Epig. 673.2 Cl Constitució 5 T/OD/OS 9921011YJ4192S0001OP 
Otros cafés y bares Epig. 973.2 Pz Ganguis 7 1/00/01 9321705YJ4192S0005HF 
Com. Men. Prendas de vestir y 
tocado Epig. 651.2 

Cl Cura Plebán 1 1/00/03 9920909YJ4192S0003TS 

Serv. De peluqueria de señora y 
Caballero Epig. 1.9721 

Cl Abadia, 20 T/OD/OS 9520602YJ4192S0001YP 

Notarios Epig. 2.733 Cl Constitució, 8 T/OD/OS 9920916YJ4192S0001HP 

 
 
TERCER.- Aprovar la aplicació de la bonificació de la quota íntegra de l’Impost sobre bens 
immobles establerta en l’article 9.6.c) de la vigent ordenança fiscal reguladora de l’esmentat 
impost, a favor dels immobles en els quals es desenvolupen les activitats econòmiques 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials o de foment 
d’ocupació per revitalització econòmica del Centre històric en el punt PRIMER, segons el 
següent detall: 
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Situació de l’immoble Referència cadastral % Bonifiació 
Pz Ajuntament 2 1/00/01 9820501YJ4192S0001GP 85 % 
Pz San Roque 2 T/OD/OS 9520510YJ4192S0001QP 85 % 
Pz Ganguis 12 T/OD/OS 9320209YJ4192S0001MP 85 % 
Cl San Vicente 21 T/OD/OS 9321402YJ4192S0001LP 50 % 
Cl San Vicente 6 T/OD/OS 9421217YJ4192S0001LP 85 % 
Cl Mayor 22 1/00/01 9919905YJ4191N0001MI 85 % 
Cl San Jorge 18 T/OD/OS 9620016YJ4192S0001RP 85 % 
Cl Mayor 37 1/00/01 9919211YJ4191N0001XI 85 % 
Cl Mayor 17 1/00/01 9920911YJ4192S0001JP 50 % 
Cl Torres Las 2 T/OD/OS 9620414YJ4192S0001WP 85 % 
Cl Mayor 15 1/01/02 9920912YJ4192S0002RA 50 % 
Cl Mayor 15 1/00/01 9920912YJ4192S0001EP 85 % 

 
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals i al 
departament de Recaptació.” 
 
 
Finalitzada la intervenció, que desprès es reproduirà. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
 
La intervenció a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueix tot seguit: 
 
 
 Sr. Canet Llidó: “Quan vam aprovar l'ordenança fiscal reguladora de l'impost de 

béns immobles, de l’IBI, hi havia una sèrie de bonificacions que s'introduïen, i entre 
elles les que tenien a vore amb les activitats declarades d'especial interés o utilitat 
municipal; entre elles, aquelles activitats que es desenvolupen dins del que 
denominem el centre històric i vam delimitar una àrea a efectes de la bonificació del 
tribut. Aqueixa bonificació requereix d'una sol·licitud prèvia dels interessats que 
compleixen els requisits, una declaració per part de l'òrgan competent, en aquest cas 
del plenari, de l'especial interés o la utilitat municipal, i després, pròpiament, 
l'aprovació. Després d'haver fet un parell de campanyes en aquest sentit perquè tots 
els comerços que radiquen en el centre històric tinguen coneixement de la 
bonificació a què poden tindre dret i quines són les condicions que han de complir 
per tal de sol·licitar aqueixa bonificació i poder-la obtindre, finalment són aquests 
els que s'han relacionat ací, alguns dels quals s'han de desestimar perquè no han 
presentat tota la documentació; però en el punt primer tenim l'aprovació de l'especial 
interés dels immobles i les activitats que figuren, en el segon aquelles que es 
desestimen i en el tercer, finalment, s'aproven els que estan en el punt primer. 
Pensem que és el principi d'una sèrie de bonificacions que al llarg dels anys confiem 
que tots els comerços del centre històric puguen, a poc a poc, anar adherint-se, anar 
coneixent-ho, anar obtenint les bonificacions, que en alguns casos arriben fins al 
tope permés que seria el 95% i en molts casos el 85%, el 75% o el 70%.” 
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QUART. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A 
LA CELEBRACIÓ DEL 40 ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ 
ESPANYOLA. 
 
Es dóna compte de la Moció presentada pel Grup Municipal Popular, amb registre 
d'entrada núm. 19004, de data 1 de desembre de 2017, que és del següent tenor literal: 
 
“El Grup Municipal Popular en l'Ajuntament d'Oliva,, conforme al previst en el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, desitja elevar al Ple 
Municipal la següent Moció: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
El pròxim any es compliran quaranta anys des d'aquell 6 de desembre de 1978, dia en què el 
poble espanyol, amb un 88% dels vots, va donar el seu recolzament al projecte de Constitució 
aprovat per les Corts Generals, triades democràticament el 15 de juny de 1977, una data digna 
també de record, homenatge i reconeixement. Amb exemplar responsabilitat i sentit constructiu, 
els espanyols ens dotem d'una norma constitucional que proclama en el seu article 1 el principi 
fonamental del nostre sistema de convivència política, en afirmar que “Espanya es constitueix 
en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu 
ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític”.  
 
L'etapa viscuda en el nostre país fins a arribar a aqueix 6 de desembre de 1978 constitueix, sens 
dubte, una de les etapes més fascinants de la nostra història contemporània i continua sent, a dia 
de hui, referent i model per a altres països que transiten d'un règim autoritari a una democràcia 
sòlida, basada en l'imperi de la llei, la participació democràtica, el pluralisme polític i la defensa 
dels drets fonamentals i llibertats públiques.  
 
L'ampli consens entre les forces polítiques de l'època, tan dispars en els seus plantejaments 
ideològics previs, són la millor prova de l'enorme generositat de tots amb vista a aconseguir 
l'acord, defensar el ben comú i superar els enfrontaments del passat, remant tots en la mateixa 
direcció, amb la finalitat de convertir Espanya en una democràcia moderna, reconeixent a més, 
el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre elles, tal 
com proclama l'article 2.  
 
Els esforços per cercar punts de confluència i la capacitat d'anteposar el sentit d'Estat a les 
legítimes aspiracions dels partits polítics van donar com a fruit una Constitució que ha permés a 
Espanya consolidar el seu règim democràtic i progressar en tots els àmbits: creixement 
econòmic, desenvolupament social, igualtat i pluralisme.  
 
Quaranta anys després, aqueixos esdeveniments i la maduresa democràtica demostrada 
mereixen el reconeixement de les institucions i aconsellen que des de l'Ajuntament d'Oliva 
s'impulsen i promoguen aquells actes d'homenatge que permeten als espanyols celebrar aquella 
data històrica de 1978 i transmetre a les generacions futures aqueix esperit d'acord. 
 
Recreant aquell històric consens pretenem aconseguir el major acord possible per a divulgar el 
contingut de la Constitució i, en definitiva, retre homenatge als qui van fer possible que sota el 
paraigua del nostre text constitucional, Espanya haja pogut superar enfrontaments, dificultats i 
conflictes i que hui puguem presumir de ser una de les democràcies més pròsperes i assentades 
del nostre entorn. 
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Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta la següent MOCIÓ: 
 
L'Ajuntament d'Oliva manifesta: 
 
1.- La seua adhesió als actes commemoratius que estan promovent i coordinant les Corts 
Generals per a la celebració el 6 de desembre de 2018, del “Quaranté Aniversari de la 
Constitució Espanyola de 1978”, d'acord amb l'acordat en la reunió de Meses conjuntes del 
Congrés i del Senat el passat 20 de setembre de 2017. 
 
2.- Amb aqueixa finalitat, sol·licita participar en aquests actes, així com assumir el compromís 
de realitzar, en l'ús de les competències pròpies, les activitats que es consideren oportunes, 
cercant la participació de tots els ciutadans. 
 
3.- Manifesta també el seu suport al Govern de la Nació en quantes activitats programe per a 
aquesta celebració i la incorporació a quants actes i activitats puguen ser recolzats i difosos en el 
nostre municipi. 
 
4.- Donar trasllat d'aquests acords a les Meses del Congrés i del Senat, i a la Presidència i 
Vicepresidència del Govern. 
 
Oliva, un de desembre de 2017.” 
 
Pel Regidor Sr. Carlos Mengual es presenta una esmena verbal, consistent a afegir a 
l'apartat 4 el següent: “traslladar als diferents grups polítics de les Corts General i 
aprofitant també el seu acte commemoratiu, la necessitat i obligació d'iniciar una 
reforma de la Constitució en el 2018.” 
 
Sotmesa a votació l'esmentada esmena, s’aprova per unanimitat de tots els membres 
assistents. 
 
Finalitzades les intervencions, que després es reproduiran. 
 
El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor (6 del Grup Partit Popular, 3 del Grup 
Socialista Municipal, 4 vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva, i 1 vot del Grup 
Municipal Gent d’Oliva), i 6 abstencions (5 del Grup Compromís per Oliva, i 1 del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià ); acorda aprovar la Moció transcrita, la part 
dispositiva de la qual, després de l'aprovació de l'esmena, queda de la forma següent: 
 
L'Ajuntament d'Oliva manifesta:  
 
1.- La seua adhesió als actes commemoratius que estan promovent i coordinant les 
Corts Generals per a la celebració el 6 de desembre de 2018, del “Quaranté Aniversari 
de la Constitució Espanyola de 1978”, d'acord amb l'acordat en la reunió de Meses 
conjuntes del Congrés i del Senat el passat 20 de setembre de 2017. 
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2.- Amb aqueixa finalitat, sol·licita participar en aquests actes, així com assumir el 
compromís de realitzar, en l'ús de les competències pròpies, les activitats que es 
consideren oportunes, cercant la participació de tots els ciutadans. 
 
3.- Manifesta també el seu suport al Govern de la Nació en quantes activitats programe 
per a aquesta celebració i la incorporació a quants actes i activitats puguen ser recolzats 
i difosos en el nostre municipi. 
 
4.- Donar trasllat d'aquests acords a les Meses del Congrés i del Senat, i a la Presidència 
i Vicepresidència del Govern. Traslladar als diferents grups polítics de les Corts 
Generals i aprofitant també el seu acte commemoratiu, la necessitat i obligació d’iniciar 
una reforma de la Constitució en el 2018. 
 
Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot 
seguit: 
 
 Sr. alcalde: “Primer es llegirà la moció i després es presenta l'esmena. La moció la 

vol llegir el portaveu proponent o en aquest cas la portaveu, la Sra. Tomás? Pot 
llegir-la o defensar-la o el que trobe convenient.” 

 
 Sra. Tomás Doménech: “Efectivament, com vostés tots la tenen pense que vaig a 

fer un xicotet resum i després sentim l'esmena. Aquesta és una moció que pretén 
adherir-se a la celebració del 40 aniversari de la Constitució Espanyola de 1978, que 
ja ha sigut aprovada en el Congrés dels Diputats a traves d'una proposició no de llei 
del Grup Parlamentari Popular consensuada en la Mesa del Congrés i del Senat. Ja 
que des de 1983 estem celebrant com a festivitat anual el 6 de desembre, per a 
commemorar la celebració del Referèndum que va aprovar i referendar la 
Constitució de 1978, el fet que a l'any que ve, 2018, siga un any del 40 aniversari, 
sembla bé i apropiat el fet de remarcar la data, com fem en la vida quotidiana en els 
nostres aniversaris, o recentment, com han fet ací a Oliva amb el 30 aniversari de les 
inundacions de 1987. Una constitució que va tindre el recolzament de més del 80% 
de la població, i ix endavant i constitueix un marc de legal, de convivència, de totes 
les ideologies i adscripcions polítiques, i pensaments religiosos, amb igualtat i 
llibertat. Pensem que és important adherir-nos als actes commemoratius generals, i 
si considera la corporació, fer també algun acte a nivell local, semblant al que fem 
en el 9 d'octubre, tot això consensuat i també amb independència del que ben segur 
alguns de vostés després ens diran, seguidament; que és necessària una revisió, una 
modificació, una actualització, de la constitució, que també és cert; però fixem-nos 
en el fons del que es tracta ací que és celebrar, d'una manera amb més solemnitat el 
40 aniversari, de la mateixa manera que celebrem el 9 d'octubre, dia dels valencians, 
que tots anem de la mà i deixem a un costat els xicotets matisos o diferències que 
tenim.” 

 
 Sr. alcalde: “Ara, Sr. Mengual, pot presentar l’esmena. Endavant.” 
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 Sr. Mengual Manzanares: “Simplement, en la moció parlem del manifest o de les 
idees que anem a presentar en el punt quatre, afegir, traslladar als distints grups 
polítics de Les Corts, i aprofitant també el seu acte commemoratiu, la necessitat i 
obligació d'iniciar una reforma de la Constitució en el 2018.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “És per a aclarir. O siga, no és una esmena de substitució; és 

d'adhesió. El punt quart quedaria amb la redacció actual més això que es proposa. I 
Les Corts, es refereix a les Corts Generals, veritat?” 

 
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo pense que és una proposta necessària tenint en compte 

que la societat ha evolucionat des de fa quaranta anys fins ara. Evidentment, la 
Constitució no és un tòtem, inamovible, i per tant, jo crec que s'ha d'adaptar a les 
necessitats reals de la societat. Si aqueixa reforma va encaminada per a millorar i 
modernitzar la vida de tots, jo crec que és una reforma necessària, com he dit. 
Espere que aqueix siga el sentit quan s'òbriga el debat, si es que arriba a obrir-se el 
debat, per a reformar la Constitució i no la divisió de la societat sinó conjuntar-la i 
adaptar la Constitució a aqueixes necessitats perquè, com he dit, que es faça la vida 
un poquet millor que la que hem tingut fins ara, que no ha estat mal tampoc, diguem 
la veritat, la Constitució durant quaranta anys ha sigut el marc legal on ha mantingut 
unit tot el territori espanyol i jo crec que ha sigut capaç de donar un pas grandíssim 
del que era la dictadura a la democràcia, i per tant, ens ha ajudat moltíssim, i ha 
funcionat molt bé durant tots aquests anys; però com tot, arriba un moment que és 
susceptible de millorar i adaptar a les noves necessitats. Per tant, pense que la 
proposta és necessària en aquest moment i que s'òbriga un debat assossegat, i que 
vaja sempre buscant l'interés general de la societat, en aquest cas, la societat 
espanyola i, per suposat, dels valencians també, en base a les necessitats que tenim 
en temes econòmics i altres.” 

 
 
 Sr. Canet Llidó: “Nosaltres, en principi, votarem a favor de l'esmena, tot i que ens 

anàvem a abstindre, i anem a abstindre'ns en la moció, amb independència que 
quede incorporada o no, ja ho explicarem després el motiu. Com ara estem parlant 
de l'esmena, pensem que fa falta, probablement potser no una reforma, perquè quan 
parlem en singular d'una reforma sembla com si s'haguera de reformar tot de colp, 
potser, caldria mamprendre distintes reformes, com ja de fet s'han fet. Únicament, el 
que pensem és que aquelles reformes que es facen de la Constitució s'haurien de 
votar, no com la reforma de l'article 35 que es va fer en el 2011 que és una reforma 
de la Constitució en tota regla, almenys d'un article, i que no ha estat ratificada per 
la totalitat de la ciutadania de l'estat; i per tant, considerem que totes aquelles 
reformes que es facen s'haurien de votar posteriorment per la ciutadania i que no cal 
tindre por a mamprendre aquelles actualitzacions del text legal de la constitució que 
calga, igual que fan altres països com la constitució alemanya, que s'ha reformat que 
s'ha reformat seixanta voltes, o la francesa que s'ha reformat vint-i-set.” 
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 Sra. Tomás Doménech: “Ja ho he dit en la mateixa exposició que es tracta de 

celebrar amb solemnitat el 40 aniversari, i també ja m'havia avançat que tot això era 
amb independència que siga necessària una revisió, modificació, actualització, com 
cal; per tant l'esmena ens sembla també encertada.” 

 
Després d’incorporar l’esmena s’han produït les intervencions que s’indica: 
 
 Sr. alcalde: “Queda incorporada l'esmena per unanimitat. Ara sí, passem al debat, 

en cas que siga necessari, del que és la moció amb el text incorporat. Entenem que la 
pròpia proponent ja ho ha explicat, per tant, obrim un torn d'intervencions de menor 
a major grups polítics. Sr. Salazar té la paraula.” 

 
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que sí devem celebrar aqueixos 40 anys que ens ha 

donat de prosperitat i de pau, en tots els seus defectes que ara, per desgràcia hem 
pogut vore, no fa massa, el que està passant a Catalunya, i pense que és un marc 
legal que hem d'honorar i celebrar el fet d'aquests 40 anys, que conforme he dit, amb 
tots els seus defectes i moltíssimes virtuts que té la Constitució han sigut capaços de 
portar aquesta societat a un nivell, jo supose, altíssim dins del que és la Unió 
Europea, jo pense que els espanyols hui en dia podem gaudir d'una societat 
pròspera, evidentment, millorable en alguns aspectes però que ens ha portat a una 
situació, jo crec, important dins del context del que és la Unió Europea, el que és 
l'àmbit, la qualitat de vida dels espanyols. I cenyint-nos al que és el territori 
espanyol, jo pense, com ja hem dit abans, tot i això, és motiu de revisió perquè hui 
en dia els temps han canviat, 40 anys la societat ha evolucionat, i per tant, jo crec 
que s'ha d'adaptar aqueixa constitució a les noves demandes de la societat. Tot el fet 
que s'han de celebrar aqueixos 40 anys, com hem dit i aplicant l'esmena que hem 
aprovat tots, també s'ha d'obrir un debat per a revisar-la, i intentar millorar el 
possible per a continuar evolucionant positivament aquesta societat, i sobretot, que 
no dividisca la societat, que no hagen motius de divisió com alguns han interpretat i 
han utilitzat d'una manera un poc especial, per a benefici d'uns pocs en contra d'una 
grandíssima part del a societat. Per tant, simplement, anem a votar a favor d'aqueix 
homenatge a la Constitució, d'aquests 40 anys; i encara més motiu si a més tenim la 
possibilitat de demanar aqueixa revisió, que crec que és necessària.” 

 
 
 Sr. Salort Rubio: “Nosaltres el que vegem és que el que es formula en aquesta 

moció, sense entrar a polèmiques ni res, pot ser objecte perfectament d'una comissió 
on s'organitze un l'esdeveniment, en aquest cas el 40 aniversari. Veiem que no acaba 
de ser necessari fer una moció per a això, per tant, nosaltres ens abstindrem.” 

 
 
 Sr. Peiró Sanchis: “Només manifestar que el nostre grup municipal, Projecte 

Ciutadans, recolzarem la moció.” 
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 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres exactament igual que sembla que faran la 

majoria de grups, anem a recolzar aquesta moció. No és més que un reconeixement 
a un procés històric, No és més que el reconeixement a la base democràtica dels 
nostres temps; i per tant, i compartint el posicionament del plantejament que havia 
fet el Sr. Canet, evidentment, reforma, parle de reforma de tota la Constitució, no 
sols l'article 135 l’hauria d’haver votat el poble sinó també, per exemple, en 
l'abdicació del rei, votar quin règim volíem, si monarquia o república; o inclús en 
l'acord amb l'església quin era el posicionament del poble; totes aqueixes coses, 
evidentment, pensem que el ciutadà ha d'estar actiu i partícip en la política. Per tant, 
entenem que aquesta reforma no serà qüestió de dos partits polítics sinó de totes les 
entitats i ideologies polítiques que estan presents a les Corts espanyoles i, 
evidentment, Sr. Salazar esperem que siga a un bon ritme, esperem que s'arribe a un 
bon port i que siga la Constitució més productiva per als interessos de tots, 
especialment els dels valencians si és possible, i que per fi, almenys jo puga votar 
una Constitució.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Ja ho havia anunciat abans, nosaltres ens abstindre'm en la 

votació de la moció amb l'esmena incorporada; els motius, ho he manifestat en 
ocasions anteriors, al final, la moció, tot i que és molt correcta en els seus termes, 
això s'ha de dir, en altres ocasions hi ha més estridències que fan més difícil poder-
la votar a favor, al final, les propostes d'acord, la primera és molt concreta perquè és 
la d'adherir-nos als actes commemoratius que organitze les Corts Generals o el 
Senat, tot i que encara no estan definits; és a dir, és adherir-nos a una cosa que 
encara no està definida, podem pressuposar que serà alguna cosa amb sentit comú, 
la mesa del Congrés del Senat, però que no està definit; però el punt segon parla 
d'una cosa que hem criticat nosaltres en ocasions, és a dir, que es faça, que es facen 
una sèrie d'activitats, d'actes però no es concreta ni quins actes ni quines activitats. 
Òbviament, si la moció prospera, i no tenim cap inconvenient en que se celebre, 
s'haurà de consensuar a traves de tots els grups polítics quins han de ser aqueixos 
actes que s'hauran de fer i, aleshores, és quan ens haurem de pronunciar en concret, 
quan ens afecta al que hem d'organitzar en el nostre ajuntament. I després, l'altra 
qüestió que comentàvem abans és que la primera forma que caldria fer per a, 
d'alguna manera, honorar la Constitució, cert que 40 anys de Constitució és una 
efemèride important, no només per la simbologia del número 40 en el món 
occidental sinó també perquè, en termes d'arrodoniment, es parla de 40 anys de la 
dictadura del franquisme, que això dependrà de territoris i de circumstàncies, però 
en termes globals es parla de 40 anys, i estem parlant de 40 anys d'una Constitució 
democràtica; per tant, és un moment simbòlic molt important, 40 anys de dictadura i 
40 anys de democràcia, però és cert que queden moltes coses ha tindre en compte 
pel que fa aqueixa constitució; tot el que ha apuntat el Sr. Mengual jo ho compartisc, 
però crec que no només hem de dir-ho sinó que fins que la ciutadania de l'estat 
espanyol no ratifique totes aqueixes coses d'alguna forma, la Constitució, com a 
mínim, té algunes parts d'ella que no han estat ratificades per la totalitat de l'estat 
espanyol, de la ciutadania.” 
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 Sra. Tomás Doménech: “El fet de tindre 40 anys té aqueixa doble lectura, és una 

Constitució madura, amb bons fonaments, que ha aprofitat com a marc de 
convivència amb llibertat i respecte cap a totes les sensibilitats; un punt d'encontre 
de tots, però on fa 40 anys comunistes, catalans, UCD van haver de cedir i deixar-se 
molt en el camí, i ser generosos. I ara, quan ens posem a rectificar o modificar, 
passarà també el mateix; però el que ací estem parlant és de la celebració, agraïm el 
suport almenys, tant positivament com a traves de l'abstenció, de la corporació, i 
quan parlàrem de si hem de celebrar-ho a nivell local, naturalment ho celebrarem 
com estem celebrant des de fa un parell d'anys, d'aquesta legislatura, el 9 d'octubre, 
amb consens i amb el que ens uneix.” 

 
 
CINQUÉ. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A LES ENTITATS 
SOCIALS SEGÜENTS: L’ASSOCIACIÓ COMARCAL D’AJUDA AL POBLE 
SAHARAUÍ LA SAFOR, L’ASSOCIACIÓ AFISA ASSOCIACIÓ DE 
FIBRIOMIÀLGIA DE LA SAFOR, L’ASSOCIACIÓ INTERPARROQUIAL 
OLIVA, L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER, 
L’ASSOCIACIÓ ASAEM SALUT MENTAL DE LA SAFOR. 
 
 
Prèvia ratificació de la seua inclusió en l’Ordre del Dia per no haver sigut dictaminat 
amb anterioritat a la convocatòria de la sessió, d’acord amb el que senyala l’article 82.3 
del ROF, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup 
Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del 
Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstencions (6 vots del Grup PP, i 3 vots del Grup 
Socialista Municipal d'Oliva), es passa a examinar l’assumpte de l’epígraf 
 
Informat de la proposta del Regidor de Benestar Social, amb data 15 de desembre de 
2017, sobre l’atorgament de subvencions a Entitats Socials per a l’exercici 2017, que 
diu textualment: 
 
“PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A LES ENTITATS SOCIALS PER 
A L’EXERCICI 2017. 
 
El Regidor de Benestar Social, Sr. Alejandro Salort Rubio, en la seua qualitat de president de la 
Comissió Informativa Municipal de Benestar Social, formula proposta sobre l’assignació de 
subvencions entitats socials per a l’exercici 2017, en base a l’aplicació d’allò que desposa el 
Reglament regulador de l’atorgament de subvencions a entitats municipals, publicat al Butlletí 
Oficial de la provincia de València de 28/03/2002, i posteriors modificacions al mateix. 
 
Per a mantindre viu un poble cal que la seua gent en prenga participación i col·labore amb 
fraternitat, és per això que el deure que tenen les administacions és fomentar que les 
agrupacions de gent, organitzada lliurement, treballen colze a colze amb la instituciió que els 
representa. És per aixó que porte a terme la següent proposta de subvenció: 
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NOM DE L’ENTITAT Any 2017 
As. Salud Mental La Safor-ASAEM 2.900 € 
A. Fibriomialgia de la Safor – AFISA 2.000 € 
Asociación Interparroquial Oliva 18.000 € 
As. Familiars Malalts d’Alzheimer - AFA 7.900 € 
As. Ajuda al Poble Saharaui La Safor 1.200 € 

 
Vistos els informes emesos per la Cap de Servei de Benestar Social i Igualtat de 
l’Ajuntament d’Oliva, amb data de 19 i 21 de desembre de 2017. 
 
Vistos els informes Desfavorables emesos per la Cap del Departament Jurídic 
Administratiu de Secretaria, amb data de 19, 20 i 21 de desembre de 2017.  
 
Vistos els informes Desfavorables emesos per la Interventora Municipal, amb data de 
21 de desembre de 2017. 
 
Finalitzades les intervencions, que desprès es reproduiran. 
  
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 
vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País 
Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstencions (6 vots del Grup PP, 
i 3 vots del Grup Socialista Municipal d'Oliva), acorda: aprovar la proposta transcrita 
anteriorment. 
 
Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot 
seguit: 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Ja no és el dia de la marmota, Sr. Canet, ja és una 

evolució; ja no sé si és estructural, si és conjuntural, una mescla, o al final és un 
desastre. Vostés no sols portem tota legislatura, pràcticament totes les subvencions 
amb objeccions de legalitat, amb informes desfavorables, sinó que són capaços, 
inclús, de superar-se; i jo pensava que no serien capaços però ho són. Ja vam vore en 
l'anterior plenari com no podem donar les subvencions esportives, ni tampoc als 
esportistes d'elit; però ara, el Sr. Salort continua superant-se, ja sé que vosté per les 
xarxes socials diu de traure pit, potser no en traguem massa, potser el que hem de fer 
és treballar; no ha passat per la Comissió de Benestar Social les subvencions, i li ho 
diu, clarament, l'apartat tècnic, vosté ha de portar les subvencions per les comissions 
i ni això ha sigut capaç. Clar, ara ens plantem ací a un plenari, hem de ratificar la 
urgència, i hem de votar amb informes desfavorables; és complicat portar pitjor unes 
subvencions de Benestar Social. Li ho reiterat, li ho he dit, per favor, agafe's la 
delegació de forma seriosa; i vosté és capaç de superar-se, porta tota la legislatura 
amb totes les subvencions amb informes desfavorables, després llancem si la culpa 
és que ens tenen mania els tècnics, la culpa és de la burocràcia, o la culpa és del 
món, menys meua; però almenys les passava per les comissions; ara ni això és capaç 
de fer Sr. Salort? Ni passar per una comissió per a explicar-nos quina és la proposta 
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de vostè? Hem de vindre a un plenari? Ratificar els punts de l'ordre del dia en 
matèria de Benestar Social, Sr. Salort. Clar, què hem de votar-li? Abstenció. 
Evidentment, és una abstenció greu, si poguérem mesurar les abstencions, aquesta 
és una abstenció greu. Després, amb la de Vedama ens abstindre'm pels informes 
desfavorables, però almenys la Sra. Ibiza la porta a la Comissió de Governació; 
almenys dóna la cara, mostra i explica. Vosté ve hui ací sense passar per la 
comissió. I per què ens abstenim? Perquè són subvencions, i en aquest cas, 
subvencions d'associacions tan importants per a Oliva que porten a terme el gros de 
Benestar Social, perquè no és vosté, són les associacions. Jo no sé com reiterar-li-
ho, sé que al final, supose, ja passa del que li dic; però portem ja quasi tres anys, 
encara no sap que ha de passar les subvencions per les comissions? De veritat? 
Espere's a acabar la legislatura per a aprendre. És així de trist, Sr. Salort. No podem 
continuar així. Agafe's seriosament aquests quinze o setze mesos que queden; 
intente-ho, porte les subvencions a les comissions, i si ja ho porta amb informes 
favorables, quasi li farem una festa. Es que és capaç de superar-se.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Anem a vore. Dia de la marmota; certament. Hi ha una repetició 

de fets, hi ha moltes coses a millorar, certament. Però el dia de la marmota fa molts 
anys que es produeix, i vosté ha incidit en una sèrie de punts d'una forma molt 
vehement, i és cert, totes eixes coses s'han de modificar; però, curiosament, no ha 
incidit en els aspectes més importants en matèria de subvencions, que jo l'altra 
vegada que vam parlar de les nominatives ja ho vaig apuntar, però sembla que no es 
va fer molt de cas, també ho vaig dir en comissió informativa, ho vaig dir en 
comissió de baremació. El més important en matèria de subvencions és que aquest 
ajuntament, des de l'any 2003, no té una ordenança general reguladora de 
subvencions que s'ajuste a la legislació de subvencions, i el més important de tot, no 
es trauen unes bases reguladores específiques de cada línia de subvencions, ni es 
trauen unes convocatòries específiques de cada línia de subvencions. Què provoca 
això? El que diuen els informes, que no estan aqueixes bases reguladores, i que per 
tant, no consten els criteris de baremació. Però clar, no poden constar els criteris de 
baremació perquè, objectivament, no s'han publicat, i aquella gent que sol·licita les 
subvencions no té uns criteris objectius publicats i transparents, als quals poder-se 
acollir per a entendre si està ben atorgada o no la subvenció; i en aqueix dia de la 
marmota portem 14 anys; en aqueix sentit, que és el més greu en matèria de 
subvencions. Després, també és cert una cosa, fins al 2015 les subvencions 
s'atorgaven en Junta de Govern Local, i moltes de les coses que ara es parlen amb 
vehemència no es parlaven perquè es feien a porta tancada, en Junta de Govern 
Local; ara es parlen amb vehemència perquè es fa en un acte públic, de forma 
transparent i que queda registrat amb assistència de públic. Durant molts anys les 
subvencions, a banda del que li he dit, que ni estaven publicades les bases 
reguladores, ni les convocatòries, ni tan sols passaven per comissió de baremació; 
que és una de les coses un tant singulars que té aqueix reglament nostre del 2001, no 
adaptat a la llei del 2003, però que, com a mínim, parla d'això; i durant molts anys, 
ni tan sols això. I, en aqueix dia de la marmota, què hem de fer per a superar el dia 
de la marmota? Ho vaig explicar l'altre dia. Diferenciar clarament, a banda del que 
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és la legislació, la Llei 38/2003 i el seu Decret regulador, aprovar una ordenança 
reguladora pròpia de l'ajuntament, que determine com s'han de fer les convocatòries, 
com s'han de fer les bases reguladores i com s'han d'atorgar les subvencions 
nominatives; el pla estratègic, que al final és un instrument que ens demanen i s'ha 
de tindre; i sobretot, treballar unes bases reguladores particulars de cada línia de 
subvencions, on figure tot el que diu la legislació, és a dir, l'article 17 de la Llei 
General de Subvencions que han de tindre unes bases reguladores, que es complisca 
el que diu la llei; i unes convocatòries que també complisquen el que diu la llei; és a 
dir, el que diu l'article 23 de la Llei General de Subvencions. Quan fem això haurem 
donat un pas important per a superar el dia de la marmota, al qual vosté feia 
referència.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “A mi, Sr. Canet, l'explicació m'ha quedat molt clara. Nosaltres, 

des del Grup Popular, explicarem per què d'aquesta abstenció; jo no vaig a dir res 
del dia de la marmota, sí que podríem parlar de l'any de la deixadesa, i els diré per 
què. Aquest grup que els parla, el Grup Popular, l'any passat, amb objeccions de 
legalitat, vam aprovar totes les subvencions; i els diré per què, igual que la Sra. 
Pastor, el Sr. Escrivà, el Sr. Salort i el Sr. Salazar en temps i forma es van reunir 
amb aquest regidor, o algun company d'ell, i van poder debatre, van poder explicar 
per què de les coses, per què no s'arribava a temps, per què sí, per què era positiu 
açò, o negatiu; i al final, tot es va fer amb un acord i amb objeccions de legalitat 
aquest grup, sent membre de l'oposició, els va recolzar. Enguany, sap el que hem 
rebut? Res. Anem a Comissió de Benestar Social i no ens porten la documentació. 
En aqueixa comissió de baremació, que tant ha parlat el Sr. Canet, sap també el que 
es va dir, amb les discrepàncies o diferències que teníem, inclús, alguns socis de 
govern seus Sr. Canet? Es va dir que tranquils, els grups de l'oposició van votar a 
favor de totes les propostes perquè anava a debatre's en les comissions ordinàries 
corresponents; i sap com ens vam quedar? Anunciant la comissió Sociocultural a les 
09.30 del matí, donant-nos la convocatòria al migdia sense la documentació 
pertinent, jo mateix cridant-li al meu company el Sr. Robles perquè es canvie 
l'horari de la feina, per a anar a dita comissió, perquè ja teníem la convocatòria; però 
després resulta que, hores més tard, ens diuen que la documentació no està, i que ja 
realitzarem la dita comissió; a dia de hui aqueixa comissió encara està per realitzar. 
Això no són maneres, vulguen pintar-ho de la manera que vulguen, vulguen donar 
l'explicació; no són maneres de portar un tema tant important i que l'any passat sí 
que es va poder debatre, inclús, van haver canvis en el tema de subvencions, i ens 
van posar tots d'acord. Això és el que ha passat enguany, d'aquesta gran deixadesa, i 
no podem consentir-ho. A mi m'haguera agradat, clar, votar a favor perquè conec a 
aquestes associacions i jo de cap diré que no fan la feina, però ací els que no ha fet 
la feina han sigut vostés. Vostés són els que han de portar les coses a temps, els que 
han d'estar damunt de les associacions, i ajudar-les en el que els correspon, perquè 
en la comissió puguem debatre i aportar el que creguem; però el que no podem fer 
és portar, ahir per la vesprada ens donen uns fulls, hui al migdia ens donen uns altres 
fulls, i diuen ací teniu; reunisc jo al meu grup, debatem, mirem, amb qui parlem per 
a vore si açò està correcte? Amb qui no? Com arribem a algun acord amb vostés? 
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Açò és insuportable, aquesta manera de portar vostés les coses, no té nom; bé sí, 
deixadesa he dit. Per això, aqueixa és la meua explicació del vot d'abstenció del 
Grup Popular.” 

 
 Sr. Salort Rubio: “Crec que dec recrear que ací sí que s'ha fet una comissió de 

baremació, però s'ha fet entre tècnics, no entre polítics. Vist que la comissió de 
baremació de sol·licituds de subvencions a data 18 de desembre va considerar 
favorable el projecte d'activitats així com de la proposta econòmica; és un simple 
dels textos que apareixen ací, vostés ho poden vore en el segon full. Nosaltres sí que 
ens hem reunit, tècnics i polítics per fer açò. El que si vostés creuen que han de ser 
el polítics el qui han de fer-ho tot, que ens hem de reunir els sis grups, evidentment, 
a mi el que se m'ha dit ha sigut que s'havia de fer de manera tècnica i després passar 
al plenari. No tenia cap inconvenient de passar-ho a la comissió de Benestar Social, 
la veritat.” 

 
 Sra. Pastor Bolo: “Jo com que sí que sóc la presidenta de la Comissió 

Sociocultural, i s'ha dit per part del grup del Partit Popular, el temps era el que era. 
Sí, Sr. Mengual, el temps és el que és; podem cridar més, podem cridar menys, 
podem dir que no treballem, podem posar els qualificatius que vostés vulguen; però 
es publica i tenim cinc dies perquè les associacions presenten papers, tota la 
documentació. Qui li parla va fer una reunió amb totes les associacions, amb tots els 
presidents perquè teníem cinc dies de la publicació. Aquesta regidora no publica, la 
meua feina en l'ajuntament, perquè no puc publicar cap subvenció, si s'aprova el 
pressupost i després s'ha de publicar; vosté sap que en la comissió de baremació 
vaig dir que estem pendents d'una comissió, la vaig convocar i la vaig haver de 
desconvocar una hora després, perquè no estaven els expedients. Jo aqueixos 
expedients no els faig, no els puc signar; per tant, per a anar a una comissió i que, 
segurament, l'oposició la impugnara perquè no estaven els expedients complets, vist 
això, jo vaig haver de llevar la comissió. Però li dic, assumisc la responsabilitat que 
tinc, no la que no tinc; i com que estem a la data que estem, en desembre, s'ha de 
ratificar pel plenari; i la comissió es va convocar i desconvocar perquè els 
expedients no estaven complets; i aquesta regidora no fa els expedients, i aquesta 
regidora no publica.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Després ja debatrem amb la Sra. Pastor, quan vinguen 

les seues subvencions, o les seues propostes. Vaig a centrar-me en el Sr. Salort. Jo 
no sé vosté on està. De veritat, escolte's després el que ha dit, que les subvencions, 
la baremació, els informes, és a dir, que els polítics per a què? En els informes que a 
vostés li donen, supose que se'ls llegirà, “vist que es disposa de partida 
pressupostària per a aquestes finalitats sembla oportú que per la delegació de 
Benestar Social es propose a la Comissió Municipal Informativa de Benestar Social 
que dictamine”, això ho posa, no m'ho invente jo; i vosté té igual. El reglament de 
baremació, “el Ple de la corporació designarà una comissió de cadascun dels partits 
polítics municipals”, i vosté diu que li han dit, però porta tres anys, com que li han 
dit, Sr. Salort? Vosté no sap que les subvencions han de passar per comissió? És 
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molt greu. És que està dient-me un regidor, que no és la primera vegada, que passa 
les subvencions que li han dit que directament al plenari va bé; i vosté de què 
s'informa? Vosté què sap com a regidor? Si les subvencions entenem, totes les 
regidories, és quasi el més important que tenen; d'allò depén el municipi, i més en 
Benestar Social. I vosté és capaç de dir-me que “m'han dit”. Mire vosté els informes, 
però es que no faria ni falta, quan ja han passat tantes subvencions any darrere d'any, 
entenc que vosté sap que ha de passar per comissió, sí, i per què no ho fa? Es que no 
ho entenc; em sembla, no sé, vosté traurà el qualificatiu, però no ho entenc. I 
després, Sr. Canet, és un plenari darrere d'un altre plenari, traga vosté el tema de les 
subvencions, porta dos anys i mig, i ací sí podríem parlar de la fórmula estructural, 
que tant li agrada nomenar a vosté, però es que el dia de la marmota no es repeteix 
perquè si es repetira pel tema aquest, bé, és el dia de la marmota; supose que qui 
entra a la política és per a millorar el sistema estructural, no per a continuar; però és 
que vostés són capaços d'empitjorar-ho, perquè no només totes les subvencions 
tenen informes desfavorables; escolte al seu company, el regidor de Benestar Social 
i Joventut, el que acaba de dir, és que estructural potser que existisquen errors, clar 
que sí; però es que anem a pitjor, mira que és complicat. Però per favor, Sr. Canet, 
no defense allò indefensable. Escolte i mire el que acaba de dir el seu company de 
corporació, que li tenen posada la delegació de Benestar Social; segurament, la més 
important des del punt de vista social del nostre municipi.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Per un comentari que ha fet el Sr. Llopis, és cert que jo en la 

comissió de baremació vaig dir que posteriorment a la comissió de baremació 
passaríem per comissió informativa, perquè així ho entenia. No aquestes que estem 
parlant ara mateix, perquè aquestes van a traves d'una altra via i no van passar per 
comissió de baremació; és dir, nosaltres traem en la convocatòria aquelles que 
s'ajusten al reglament que tenim del 2001, modificat en el 2005; i justament, 
aquestes de Benestar Social no entren ací, per tant, no passen a baremació ni 
segueixen aqueix circuit que es dissenya en el reglament, de posteriorment passar 
per Comissió Informativa Sociocultural, i després la d'Hisenda, que és molt 
redundant. Jo entenia que era així, però no ha estat d'aquesta forma; però el que sí 
deia era que el que resolia era el plenari, és a dir, que nosaltres en la baremació el 
que estàvem fent aquell dia era baremar, fer una proposta de baremació, d'ordenació 
de les subvencions, de les quantitats, per a proposar-les. L'ideal hauria sigut passar 
per una comissió informativa que dictaminara prèviament al plenari, però en 
qualsevol cas l'òrgan competent que resol és el ple, i és el que estem fent ara 
resolent la qüestió. Després, el que s'ha dit que el correcte i l'ideal és passar per 
comissió informativa, jo no vaig a negar-ho, això és l'ideal, però em centre en que hi 
ha altres aspectes molt importants en matèria de subvencions que passem per alt i 
són més importants; i vosté, Sr. Mengual, feia referència a l'estructural i els 
informes desfavorables. Jo els informes desfavorables els he llegit enguany, els vaig 
llegir l'any anterior i puc traure tots els expedients que vulga que repetiran 
exactament la mateixa pega que trobarem en els informes d'ara, la mateixa; que no 
hi ha unes bases reguladores per a la concessió de les subvencions específiques, i 
com a conseqüència d'això, no s'acrediten els criteris de baremació utilitzats; i això 
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ens passarà estructuralment mentre no ho canviem. Vosté diu, faça-ho, d'acord, s'ha 
de fer, correcte, han passat catorze anys i s'ha de fer; i ja fa alguns que és 
responsabilitat meua, d'acord, però ara ja hi ha una ordenança general damunt la 
taula, de proposta, vull dir, estem caminant en aqueixa direcció, però estem 
caminant i fa molt de temps que ens hauríem d'haver posat en camí, és l'única cosa 
que li vull dir. I quan vosté fa referència als informes desfavorables, si vosté llig el 
seu contingut vorà que no han variat en els últims catorze anys els motius, perquès 
és difícil, ho he dit abans, justificar uns criteris de baremació que no s'han publicat, 
és extremadament difícil. Vaig a dir-ho d'una altra manera, és impossible. Si no 
s'han publicat, és impossible justificar uns criteris objectius de baremació; i per tant, 
aqueixa objecció que figura en els informes d'ara estaven en els de l'any anterior, i 
estaran en tots aquells anys on no hi havia bases específiques i convocatòries 
específiques, és a dir, els últims catorze anys.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Sí, Sr. Canet, queda clar que jo he parlat en general, per això he 

anomenat la Comissió Sociocultural; tinc clar que la de Benestar Social potser allí 
en la comissió de baremació ja es va comentar el per què no tenia que anar allí. Crec 
que la meua intervenció, parlant de sociocultural havia quedat clar; però té raó. 
Començaré per un incís, Sra. Pastor, una hora després vosté potser va desconvocar, 
a nosaltres no se'ns va avisar una hora després, això més que res perquè li quede 
clar, que de vegades a nosaltres el temps sí que ens pot afectar, no és el mateix una 
hora que unes quantes hores per a desconvocar reunions, perquè ací hi ha regidors 
companys que no tenen cap dedicació, i han de tindre el seu temps laboral en les 
seues feines i aquestes coses sí que els poden perjudicar; aleshores, jo el que demane 
és el que he dit, una miqueta de cura o almenys no haver-nos convocat fins que no 
haguera estat tota la documentació. Ací ha hagut comissions que s'han fet de ja per a 
ja, i no ha passat res, el Partit Popular ha assistit; no hauria hagut cap problema, amb 
una cridada telefònica, en una hora tenim comissió, i el Partit Popular ací hauria 
estat; encara que sé que no s'hauria pogut fer perquè no estava la documentació. I el 
Sr. Salort, està clar que el Sr. Mengual ja li ho ha deixat ben clar; però jo sols li dic 
que l'any passat jo crec que van haver molts canvis en les seues subvencions, i crec 
que va ser perquè els polítics, els regidors, van tindre molt a vore; jo trobe que van 
tindre discussions, van tindre reunions, van exigir canvis; i al final, uns es van posar 
d'acord, altres no, i no va passar res; al final, trobe que vam arribar a una bona 
entesa, per això el Partit Popular va votar a favor, inclús, com estic dient ara que per 
això he parlat en general, jo la subvenció a Vedama, a la protectora d'animals 
d'Oliva, el Partit Popular anem a recolzar-la, per què? Perquè la Sra. Ibiza ho ha 
portat a temps; perquè la Sra. Ibiza ha dit ací estic, perquè ha dit teniu algun dubtes, 
algun problema? Vine, busqueu-me i debatem. I per això el Partit Popular, amb 
aqueixa predisposició,i sabent la tasca que fa l'associació protectora d'animals 
d'Oliva, anem a recolzar-la; però no en la resta. Nosaltres clar que creiem que els 
polítics tenim molt a vore, si no per a què estem ací? A nosaltres ens ha elegit el 
poble i la gent, els nostres veïns, perquè donem la nostra opinió; i per això, crec que 
les seues paraules, Sr. Salort, no han estat massa ben encertades.” 
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SISÉ. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ EL 
BASTIDOR. 
 
Prèvia ratificació de la seua inclusió en l’Ordre del Dia per no haver sigut dictaminat 
amb anterioritat a la convocatòria de la sessió, d’acord amb el que senyala l’article 82.3 
del ROF, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup 
Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del 
Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstencions (6 vots del Grup PP, i 3 vots del Grup 
Socialista Municipal d'Oliva), es passa a examinar l’assumpte de l’epígraf 
 
Informat de la proposta del Regidor de Benestar Social, amb data 15 de desembre de 
2017, sobre l’atorgament de subvencions a Entitats Socials per a l’exercici 2017, que 
diu textualment: 
 
“PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A L’ASSOCIACIÓ EL 
BASTIDOR. 
 
 
El Regidor de Benestar Social, Sr. Alejandro Salort Rubio, en la seua qualitat de president de la 
Comissió Informativa Municipal de Benestar Social, formula proposta sobre l’assignació de 
subvenció a l’entitat social “El Bastidor” per a l’exercici 2017, en base a la col·laboració 
d’aquesta associació amb l’Ajuntament per a desenvolupar programes d’intervenció i prevenció 
previamente subvencionades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.  
 
Que s’atorgue a aquesta entitat la subvenció de 18.000 € per a l’exercici 2017 a càrrec de la 
partida pressupostària de l’estat de despeses 23164-4890000, R C 24111 la qual haurà 
d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjançant Conveni de Col·laboració.”  
 
Vist l’informe emés per la Cap de Servei de Benestar Social i Igualtat de l’Ajuntament 
d’Oliva, amb data de 19 de desembre de 2017.  
 
Vist l’informe Desfavorable emés per la Cap del Departament Jurídic Administratiu de 
Secretaria, amb data de 19 de desembre de 2017.  
 
Vist l’informe Desfavorable emés per la Interventora Municipal, amb data de 21 de 
desembre de 2017.  
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 
vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País 
Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstencions (6 vots del Grup PP, 
i 3 vots del Grup Socialista Municipal d'Oliva), acorda: aprovar la proposta transcrita 
anteriorment. 
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SETÉ. DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ SOBRE D’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS D’OLIVA 
VEDAMA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 18 de 
desembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“DICTAMEN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA 
I L’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS D’OLIVA PER A L’EXERCICI 2017. 
 
El Sr. Alcalde comenta la proposta presentada i es sotmet al dictamen de la comissió, 
 
Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació l’aproven per unanimitat, 
 
Es dictamina favorablement el següent 
 
Primer.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració, que s’adjunta a aquesta acord, a 
formalitzar entre l’Ajuntament d’Oliva i l’Associació protectora d’animals d’Oliva per a 
l’exercici 2017. 
 
Segon.- Facultar a la Regidora-Delegada de Sanitat per a la formalització i firma, en nom i 
representació de l’Ajuntament, del conveni aprovat. 
 
Tercer.- Elevar aquest dictamen al Ple de l'Ajuntament, per a l’adopció d’acord.” 
 
Es dona compte de l’esmena presentada per part de la regidora delegada de Medi 
Ambient i Aigua, Activitats, Modernització i Salut Pública, que literalment diu:  
 
 

“ESMENA PARCIAL 
 

La Sra. Imma Ibiza Cots, regidora Delegada de Medi Ambient i Aigua, Activitats, 
Modernització i Salut Pública, en relació amb el dictamen emés per la Comissió Informativa de 
Governació relativa a l’atorgament de subvenció nominativa a VEDAMA, presenta una Esmena 
Parcial al mateix, en el sentit d’afegir un nou apartat, que passaria a ser el PRIMER, amb el 
contingut següent: 
 
“PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa a VEDAMA, Protectora d’Animals d’Oliva per 
import de 18.000 euros.” 
 
La resta d’apartats passaran a ser SEGON I TERCER. 
 
Oliva, 22 de desembre de 2017.” 
 
Sotmesa a votació l’esmena, es aprovada per unanimitat de tots el membres assistents. 
 
 
Finalitzades les intervencions, que després es reproduiran. 
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El Ple de l’Ajuntament, amb 17 vots a favor (6 vots del Grup PP , 5 vots del Grup 
Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 voto del Grup 
Esquerra Unida del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 3 
abstenciones del Grup Socialista Municipal d'Oliva), acorda: 
 
 
PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa a VEDAMA, Protectora de Animals 
d’Oliva, per un import de 18.000 euros. 
 
 
SEGON.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració, que s’adjunta a aquest acord, a 
formalitzar entre l’Ajuntament d’Oliva i l’Associació protectora d’animals d’Oliva per a 
l’exercici 2017.  
 
 
TERCER.- Facultar a la Regidora-Delegada de Sanitat per a la formalització i firma, en 
nom i representació de l’Ajuntament, del conveni aprovat. 
 
 
Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot 
seguit: 
 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Simplement, nosaltres, de la mateixa manera que ens 

hem abstingut amb anterioritat i anem a abstindre'ns ara, evidentment, recolzem la 
funció i la necessitat d'aquestes associacions, i en aquest cas la Sra. Ibiza, si 
poguérem mesurar l’abstenció, seria molt menor que les subvencions de Benestar 
Social.” 

 
 
 Sr. Llopis Ibiza: “Jo agrair a la Sra. Ibiza que, inclús sense ser membre de la 

comissió de governació, va estar a temps, a hora, i va estar disponible; com a mínim, 
per al nostre grup va estar ahí. I li ho agraïsc. Per això, el nostre vot serà favorable, i 
sempre ens tindrà al seu costat, i més en un cas com és cuidar i protegir als 
animals.” 

 
 
 Sra. Ibiza Cots: “Jo només era un aclariment. És cert que l'informe de fiscalització 

no té cap problema, és favorable, i l'informe jurídic porta objeccions que hem estat 
parlant ací, però no és una objecció específica d'aquesta subvenció. Era simplement 
això. Gràcies pel seu recolzament.” 
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PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN. 
 
 

 
VUITÉ. DONAR COMPTE DE L’ACCEPTACIÓ DE CÀRRECS DE 
REGIDORS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 30 de novembre de 
2017, va adoptar, d’entre altres, acord relatiu a la proposta de l’Alcaldia sobre 
l’assignació del règim de dedicació exclusiva i parcial a determinats membres de la 
corporació. 
 
Segons figura contemplat al punt segon de la part dispositiva de l’esmentat acord, 
textualment, “El nomenament d’un membre de la Corporació per a un dels càrrecs 
indicats només suposarà l’aplicació del règim de dedicació parcial si s’accepta per 
l’interessat, circumstància que es comunicarà al Ple de l’Ajuntament en la pròxima 
sessió ordinària.” 
 
En compliment per tant d’aquest acord, es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de 
l’acceptació del règim de dedicació parcial els següents regidors Sra. Ana Morell 
Gómez i Salvador Llopis Ibiza. 
 
La qual cosa es posa en coneixement del Ple als efectes indicats. 
 
 
 
NOVÉ. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE LA MESA DE LES CORTS, EN 
RELACIÓ A L’ACORD PLENARI REFERENT A LA NO IMPLANTACIÓ DE 
LA TAXA TURÍSTICA A LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 
Es dóna compte de l’escrit del secretari primer de les Corts Valencianes, de 22 de 
novembre de 2017 (registre eixida IX024355), que ha tingut entrada en aquest 
ajuntament el dia 5 de desembre (registre entrada 19.155), en què comunica que la Mesa 
de les Corts, en la reunió de 21 de novembre d’enguany ha tingut coneixement de 
l’escrit presentat per l’Ajuntament d’Oliva (registre eixida núm. 82.746), en què tramet 
acord plenari referent a la no implantació de la taxa turística a la Comunitat Valenciana; 
escrit que la Mesa ha tramés als grups parlamentaris de la Cambra. 
 
 
Cosa es posa en coneixement del Ple. 
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DESÉ. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 2507/17 AL NÚM. 
2773/17. 
 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 2507/17, de 21 de 
novembre de 2017, fins el Decret núm. 2773/17, de 20 de desembre 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. 
 
Primer.- DICTAMEN CI DE FOMENT ECONÒMIC: PROPOSTA DEL PLA 
LOCAL DE CREMES 2018. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 21 de 
desembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“4. Delegació d'Agricultura.- Pla de Cremes 2018. Dictamen si s'escau. 
 
La proposta presentada que es sotmet al dictamen de la Comissió es la que tot seguit es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE FOMENT ECONÒMIC 
 
Per part del Sr. Gabriel Oltra Mestre, Regidor Delegat d’Agricultura es formula PROPOSTA sobre el 
següent  
 
ASSUMPTE: CALENDARI 2018 DEL PLA LOCAL DE CREMES. 
 
VIST el Pla Local de Cremes aprovat pel l’Ajuntament Ple en 1997 i les directrius d’elaboració del 
calendari aprovades pel l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de 27 de abril de 2006, aprovades per la 
Conselleria de Territori i Habitatge.  
 
VIST, l'informe de la enginyera tècnica agrícola municipal.  
 
El Sr. Gabriel Oltra Mestre, Regidor Delegat d’Agricultura presenta a la Comissió informativa de Foment 
Econòmic, per al seu dictamen favorable, les següents PROPOSTES D’ACORD 
 
Primera- Aprovar el calendari del Pla Local de Cremes per a 2018 segons el document adjunt.  
 
Segona.- Elevar la proposta al Plenari de l'Ajuntament per a la seua aprovació. 
 
Oliva, a 18 de desembre de 2017. EL REGIDOR DELEGAT D’AGRICULTURA” 
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La Comissió informativa de Foment Econòmic, previ estudi i deliberació i, per unanimitat, 
dictamina favorablement la proposta i formula les següents PROPOSTES D'ACORD: 
 
Primera. Aprovar el calendari del Pla Local de Cremes per a 2018 segons el document adjunt.  
 
Segona. Elevar la proposta al Plenari de l'Ajuntament per a la seua aprovació. 
 
Oliva a 22 de desembre de 2017” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI.  
Prèvia declaració d’urgència acordada amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís 
per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 voto del Grup Esquerra Unida 
del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstenciones (6 vots del 
Grup PP, i 3 del Grup Socialista Municipal d'Oliva), 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. 
 
Segon. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’EXERCICI 2017: “ASSOCIACIÓ 
D’AMES DE CASA I CONSUMIDORES TYRIUS D’OLIVA, ASSOCIACIÓ DE 
JUBILATS I PENSIONISTES DE SANT FRANCESC, I L’ASSOCIACIÓ DE 
JUBILATS I PENSIONISTES D’OLIVA”.. 
 
Informat de la proposta de la Regidora Delegada de Participació Ciutadana, amb data 19 
de desembre de 2017, sobre l’atorgament de subvencions a Entitats Socials per a 
l’exercici 2017, que diu textualment: 
 
“PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS PARTICIPACIO 

CIUTADANA PER A L’EXERCICI 2017 
 

La Regidora de Dona i Gent Gran, Sra. Yolanda Pastor Bolo, formula proposta sobre 
l’assignació de subvencions a entitats de Dona i Gent Gran per a l’exercici 2017, en base a 
l’aplicació d’allò que disposa el Reglament municipal regulador de l’atorgament d’aquest tipus 
de subvencions a entitats municipals i a la convocatòria de subvencions per a l’exercici 2017 
mitjançant decret d’alcaldia nº 2327/17 de data 3 de noviembre de 2017 i posterior modificació 
decret nº 2429/2017 i anunci de la convocatoria pública de concurrencia competitiva de 
subvencions a entitats i associacions municipals per a l’exercici 2017 publicat al Butlletí Oficial 
de la provincia de València nº 229 del dia 29//11/2017. 
 
Les associacions Dona i Gent Gran són vitals per al desenvolupament social, ja que fan posible 
la participació activa i aquesta és la ferramenta de canvi que ajuda a relacionar a tots els 
ciutadans i té com a finalitat aconseguir una societat més inclusiva, justa i solidaria per a totes 
les persones.  
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I és per tot açó i de conformitat amb els criteris de la Llei 38/2003 de 17 de noviembre, general 
de subvencions i supletoriament al reglament municipal regulador de subvencions, així com a 
l’obligació de l’ajuntament i d’aquesta Àrea Social d’ajudar i fer possible que les associacions 
creixquen recolçant aquelles propostes que suposen i contribueixen a la creació i al 
desenvolupament de millora del nostre poble. 
 
PRIMER.- Que s’atorguen a les associacions, les propostes de subvencions que s’indiquen, les 
quals hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjançant Convenis de Col·laboració i propasa 
a la comissió de Benestar Social que aprove per al dictamen i elevación al Ple de l’Ajuntament, 
la seguüent proposta: 

 
NOM DE L’ENTITAT ANY 2017 

Associació d’Ames de casa i Consumidores Tyrius d’Oliva 5.000€ 
Associació de Jubilats i pensionistes de Sant Francesc 1.500 € 
Associació de Jubilats i pensionistes d’Oliva 3.500€ 

TOTAL 10.000 € 

 
Vist l’informe emés per la Cap del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament 
d’Oliva, amb data de 19 de desembre de 2017.  
 
Vist l’informe Desfavorable emés per la Cap del Departament Jurídic Administratiu de 
Secretaria, amb data de 21 de desembre de 2017.  
 
Vist l’informe Desfavorable emés per la Interventora Municipal, amb data de 21 de 
desembre de 2017. 
 
Finalitzades les intervencions, que després es reproduiran. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 
vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 voto del Grup Esquerra Unida del País 
Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstencions (6 vots del Grup 
PP, i 3 del Grup Socialista Municipal d'Oliva), acorda: aprovar la proposta transcrita 
anteriorment. 
 
Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot 
seguit: 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres anem a transmetre els següents punts fins al 

cinqué, en la línia de les subvencions Socioculturals, i en la línia de les subvencions 
de Benestar Social del Sr. Salort. Mire, vosté ha d'assumir les seues competències; 
no pot ser que quan tinga un problema o quan faça una cosa malament, llance balons 
fora i diga vosté que no és de la seua competència; ho va fer ja quan era alcaldessa 
de Rabdells, en haver un problema el va soltar; i ara seguim soltant problemes. 
Vosté és la presidenta de la Comissió Sociocultural. Jo he anat per a substituir als 
meus companys dos o tres vegades; les dos o tres vegades podria haver impugnat la 
comissió, li ho vaig transmetre. La primera, perquè faltava informació en 
l’expedient del Sr. Escrivà i del seu; mentida, disculpe'm; del Sr. Peiró, que era 
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d'Esports. La següent, i ja li vaig indicar que des del principi, està mal proposat 
l'ordre del dia de la Comissió Sociocultural; li vaig dir, revise-la; cas omís, perquè 
continua estant mal articulat l'ordre del dia de la seua comissió, la sociocultural. 
Vosté és l'encarregada de revisar que estiga l'expedient; qui sóc jo? Vosté quan fa 
una convocatòria haurà de comprovar que estiga l'expedient complet, o qui ho 
comprova? Evidentment, vosté i el tècnic, però vosté és la regidora, és la màxima 
representant de la delegació, i evidentment, és la presidenta d'aqueixa comissió, la 
seua obligació és que les coses estiguen com cal, no sempre balons fora, perquè és la 
seua competència. Mire, vosté diu, tinc cincs dies, quatre dies, com la resta, clar, i la 
resta aplega a temps. Mire el que li posa, “el Ple de la corporació designarà una 
comissió formada per un representant de cadascun dels partits polítics municipals 
que elevarà a aquell una proposta de concessió de les subvencions previstes en el 
capítol 11 del present reglament. Aquesta proposta, haurà de ser prèviament 
dictaminada, amb caràcter successiu, per les comissions municipals informatives de 
Serveis Socioculturals i d'Hisenda.” Clar que és la seua obligació, passar-la per 
comissió. Vosté convoca de nou una comissió, no està l'expedient complet, no estan 
els informes, suspén la comissió, intentem a vore si la fem un altre dia, no la podem 
fer, i hui ve per despatx extraordinari. Això no és gestionar de forma seriosa, això és 
sempre balons fora; perquè quan s’ha de gestionar és quan cal ser regidor, quan cal 
ser polític, i aqueixa és la seua tasca, la de gestionar, principalment. Potser hi ha 
altres tasques que vosté realitza perfectament, però en el tema de gestionar anem 
fluixos perquè vosté és la presidenta de la Comissió Sociocultural. Vosté té 
l’obligació de portar en ordre el tema de les subvencions, i no hui portar-ho a un 
plenari per despatx extraordinari, que ni tan sols està em l'ordre del dia; i això em 
sembla d'una política que no és capaç de gestionar les seues àrees, vosté és la 
regidora del gran nombre d'associacions d'aquest municipi, i no és capaç, ni tan sols 
de portar les subvencions com cal. No sols anem a abstindre'ns com la Sra. Ibiza pel 
tema de l'informe desfavorable que ja hem debatut; almenys la Sra. Ibiza ho porta a 
temps i dóna explicacions, vosté ho porta hui directament al plenari, ni en l'ordre del 
dia, en despatx extraordinari, perquè no és capaç de dirigir els seus departaments 
com cal.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Nosaltres ja hem donat l'explicació abans però jo sí que he dit, 

quan m'he referit a que hem rebut uns informes fa unes horetes, em referia a aquests. 
És de veres, com ha dit el Sr. Mengual, que ni tan sols va en l'ordre del dia, i aquests 
són els últims informes que aquest grup municipal ha rebut farà no massa temps; per 
això, seguirem amb l'abstenció; així i tot, diem el mateix que abans, que totes 
aquestes associacions que porten hui ací per a rebre les subvencions, tenim clar que 
són associacions que han fet el seus deures, són associacions que ajuden en diferents 
temes, tant per a associacions de participació ciutadana, de veïns, com donen vida al 
poble, inclús, associacions religioses, que tenim clar que el Partit Popular, com vam 
fer l'any passat, sí tot haguera estat correcte no hauríem tingut cap problema 
enguany de donar el nostre suport també.” 
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 Sra. Pastor Bolo: “Jo, Sr. Mengual, vaig a respectar la seua opinió; és dir, vosté 
creu que no estic capacitada per a gestionar. Sap què li dic? Que vaig a continuar 
gestionant com gestione; pot estar no conforme, però jo vaig a continuar gestionant, 
perquè crec que es gestiona bé. De tota manera, com que els tècnics són els que van 
preparar la comissió, i jo no estava en la casa, quan tornen de vacances de Nadal, sí 
que els convocaré als dos secretaris de la comissió, perquè el secretari titular està 
convalescent, és a dir, l'estan operant, aleshores, estava la suplent; la comissió es va 
convocar, com he dit, es va desconvocar. Però jo per a aclarir tots aquests dubtes 
que hui s'han quedat damunt la taula, seré jo, baix la meua responsabilitat 
evidentment, vull dir, la responsabilitat és meua, clar que sí, però jo els convocaré 
quan vinguen a la reunió, que li expliquen el temps que es va convocar la reunió, per 
què es va desconvocar, quin temps va passar; i per què els expedients no estaven 
tots; si l'expedient no està complet, jo no puc fer la comissió. Jo no tinc res a 
amargar, ací està la tasca que fan les associacions de veïns, la tasca que fan Gent 
Gran i Ames de Casa que són les úniques subvencions que jo done, jo no sóc la 
regidora que més subvencions dóna, Sr. Mengual; total en passen sis, de totes les 
que hui passaran per ací meues sols n’hi ha sis. Jo no sóc la regidora que més 
subvencions dóna. De tota manera, aquestes associacions després justificaran i és 
quan es pagaran les subvencions; però com que els terminis en els quals es va fer la 
comissió, i es va convocar i desconvocar, només tornen de vacances els tècnics els 
convocaré i totes les parts que teníem aqueixa responsabilitat, jo la primera al 
capdavant per suposat Sr. Mengual, però no dubte que aqueixa reunió la faré, perquè 
si els expedients no estan complets per molta voluntat que tinga un regidor delegat 
no pot convocar una comissió; i la comissió no es va convocar perquè els expedients 
no estaven complets; i no és llançar balons fora, ni llevar-me responsabilitat, tota la 
meua responsabilitat, tota; però ja li ho torne a dir, jo no puc fer aqueixos 
expedients, no els puc tancar jo. Per tant, sí que els convocaré a aqueixa reunió i en 
aqueixa mesa de treball podran vostés parlar amb els tècnics i amb aquesta regidora 
que els parla.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “I jo respecte la seua opinió, evidentment, davant de tot 

ha d'estar el respecte de l'opinió de cadascú. Em sembla bé la resposta, mitjanament 
bé; però en l'anterior punt, escolte's, havia dit que no era responsabilitat seua; ara ja 
hem evolucionar un poc i ja assumim part de la responsabilitat. Però li reitere, el 
tema de les convocatòries i dels expedients fa tres o quatre mesos que li ho vaig 
advertir, personalment perquè substituïa jo a una companya. Recorde la comissió 
que el Sr. Escrivà per qüestions de salut va haver de portar més tard el tema de 
l'expedient, ja vaig dir que no ho impugnava, que era motiu de no produir-se la 
realització d'aqueixa comissió, i que estava mal convocada per l'ordre del dia; 
continuem exactament igual tres mesos després, i estem en la mateixa excusa dels 
tècnics, i al final, anem amagant-nos cada vegada d'una forma però, al final, la culpa 
va a ser de tots menys meua. El seu company, que vorem com quedem amb les 
subvencions esportives, també la culpa era del tècnic; ara també la culpa és del 
tècnic, i, al final, la responsabilitat política no l’assumim mai. Mire, i li reitere el 
que li deia al seu company el Sr. Peiró, vostés són regidors, són els màxims 
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representants i són els caps de les delegacions; és la seua responsabilitat quan es va 
convocar aquella comissió revisar que estigueren els expedients en regla i si 
l'expedient no està, que supose que se'l mirarà, en aqueix moment, vosté directament 
no ho convoca; però vosté la convoca i hem de ser nosaltres qui diguem, disculpe, 
no està tot l'expedient, per tant, primer analitze el seu error, perquè vosté ha de 
comprovar que l'expedient estiga complet, perquè si l'expedient no està complet va a 
passar en aquella comissió, en la que vaig anar jo, la següent que també vaig anar jo, 
i ara en el tema de subvencions; i no ens queda una altra que abstindre'ns per tal que 
aquestes associacions, com és de justícia, cobren les seues subvencions; però no és 
per la seua bona gestió sinó perquè, al final, estem obligats, evidentment, que 
aquestes subvencions s’atorguen; ja no parlem dels informes desfavorables, que 
també, i s'haurà de solucionar, sinó que parlem d'eficiència política. Vosté no pot 
portar hui a un plenari unes comissions que li diuen i li indiquen que ha de passar 
per comissió, sense passar per les mateixes a un plenari, en hores abans presenten la 
documentació i anem a vore què fem; no és una gestió com cal. Per això, reunir als 
tècnics, clar que sí, i em pareix bé, però potser alguna reflexió personal política ja va 
sent hora que agafem l'equip de govern.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Sols un aclariment, una pregunta que porte temps escoltant, o una 

afirmació. Què significa agafar responsabilitat política? Jo ho deixe ací, és que porte 
sentint-ho en molts plenaris, comissions, reunions, en periòdics, notícies, i ho deixe 
ací; què significa agarrar responsabilitat política? Si algú em vol respondre.” 

 
 Sra. Pastor Bolo: “Jo perquè la gent que està escoltant allò de la comissió que 

estaven mal convocades i li se va dir al secretari de la comissió, que és qui convoca 
la comissió, que cada punt que porta el tema que va a tractar-se en la comissió, que 
la primera paraula fóra si és dictamen o si és informació. Aqueix és un poc l'ordre 
del dia que estava mal formulat en les comissions; però això ja li se va dir, i està en 
acta, al secretari de la comissió, que és qui redacta la convocatòria de la comissió. Si 
la cosa és per què no han passat per comissió i hem passat per ací, doncs, és molt 
fàcil, si no passem per plenari cap associació hauria cobrat la subvenció; cap. I em 
reitere amb el que li he dit, i no li puc dir altra cosa, si els expedients no estan 
acabats no es pot convocar una comissió i per això no s'ha convocat la comissió i 
han vingut al plenari. No tinc altra contestació, aqueixa és la veritat, i ja els 
emplaçaré com bé he dit; a més, s'alçarà acta d'aqueixa reunió, que farem els 
portaveus, els convidaré al Sr. Mengual, i al Sr. Llopis, i a tots els tècnics que estan 
en els departaments.” 

 
DESPATX EXTRAORDINARI.-  
Prèvia declaració d’urgència acordada amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís 
per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 voto del Grup Esquerra Unida 
del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstencions (6 vots del 
Grup PP, i 3 del Grup Socialista Municipal d'Oliva), 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. 
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Tercer.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS O ASSOCIACIONS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’EXERCICI 2017: “VEÏNS RAVAL I 
GUERRERIA, VEÏNS PLATGES D’OLIVA, I VEÏNS DEL PINET”. 
 
Informat de la proposta de la Regidora Delegada de Participació Ciutadana, amb data 26 
de desembre de 2017, sobre l’atorgament de subvencions a Entitats Socials per a 
l’exercici 2017, que diu textualment: 
 

“PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS O ASSOCIACIONS DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’EXERCICI 2017 
 
La Regidora de Participació Ciutadana, Sra. Yolanda Pastor Bolo, formula proposta sobre 
l’assignació de subvencions a entitats de Participació Ciutadana per a l’exercici 2017, en base a 
l’aplicació d’allò que disposa el Reglament municipal regulador de l’atorgament d’aquest tipus 
de subvencions a entitats municipals i a la convocatòria de subvencions per a l’exercici 2017 
mitjançant decret d’alcaldia nº 2327/17 de data 3 de noviembre de 2017 i posterior modificació 
decret nº 2429/2017 i anunci de la convocatoria pública de concurrencia competitiva de 
subvencions a entitats i associacions municipals per a l’exercici 2017 publicat al Butlletí Oficial 
de la provincia de València nº 229 del dia 29//11/2017. 
 
Les organitzacions veïnals són vitals per al desenvolupament social ja que fan posible la 
participació activa i aquesta és la ferramenta de canvi que ajuda a relacionar a tots els ciutadans 
i té com a finalitat aconseguir una societat més inclusiva, justa i solidaria per a totes les 
persones. 
 
I de conformitat amb els criteris de la Llei 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvencions 
i supletoriament al reglament municipal regulador de subvencions, així com a l’obligació de 
l’ajuntament i d’aquesta Àrea de Participació Ciutadna d’ajudar i fer possible que les 
associacions creixquen recolçant aquelles propostes que suposen i contribueixen a la creació i al 
desenvolupament de millora del nostre poble. 
 
Vist que es disposa de partida pressupostària per a aquestos fins, i revisada i analitzada tots els 
documentacions presentats i condicionats als corresponents informes jurídics i de fiscalització 
pels departaments corresponents. 
 
Vist que l’associació El Raval no ha aportat certificats d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries i les derivades de la Seguretat Social 
 
I comprobant-se que aquesta associació El Raval no ha presentat els documents bàsics per poder 
accedir a les ajudes contemplades en la convocatoria de Pública concurrencia competitiva de 
subvencions per a l’exercici 2017. 
 
Es per tot aço que s’atorguen a les Entitats de participació Ciutadana, les subvencions que 
s’indiquen, les quals hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjançant Convenis de 
Col·laboració amb cadascuna d’aquestes entitats: 
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NOM DE L’ENTITAT ANY 2017 

Veïns Raval i Guerreria 750 € 
Veïns Platges d’Oliva 750 € 
Veïns del Pinet 750 € 
TOTAL 2.250 € 

 
Vist l’informe emés per la Cap del departamento de Serveis Socials de l’Ajuntament 
d’Oliva, amb data de 19 de desembre de 2017.  
 
Vist l’informe Desfavorable emés per la Cap del Departament Jurídic Administratiu de 
Secretaria, amb data de 21 de desembre de 2017.  
 
Vist l’informe Desfavorable emés per la Interventora Municipal, amb data de 21 de 
desembre de 2017.  
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 
vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 voto del Grup Esquerra Unida del País 
Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstencions (6 vots del Grup 
PP, i 3 del Grup Socialista Municipal d'Oliva), acorda: aprovar la proposta transcrita 
anteriorment. 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
Prèvia declaració d’urgència acordada amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís 
per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 voto del Grup Esquerra Unida 
del País Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstencions (6 vots del 
Grup PP, i 3 del Grup Socialista Municipal d'Oliva), 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. 
 
Quart.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS / ASSOCIACIONS 
CULTURALS PER A L’EXERCICI 2017: “ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ 
MUSICAL NT. SENYORA DE LA PIETAT”, “ASSOCIACIÓ MUSICAL SANTA 
CECILIA D’OLIVA”, i “ASSOCIACIÓ BANDA DE CORNETES I TAMBORS”. 
 
Informat de la proposta de la Regidor Delegat de Cultura, amb data 28 de desembre de 
2017, sobre l’atorgament de subvencions a Entitats/Associacions Culturals per a 
l’exercici 2017, que diu textualment: 
 
“PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS/ASSOCIACIONS CULTURALS 
PER A L’EXERCICI 2017. 
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El Senyor Enric Escrivà Cots en la seua qualitat de Regidor Delegat de Cultura , a l’empara del 
que disposa l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el 
Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, proposa al ple 
de la corporació, que adopte Acord sobre Aprovació de Concessió de Subvencions en règim 
de concurrència competitiva a Entitats i/ o Associacions Culturals d’Oliva. 
 
ANTECEDENTS. 
-En el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament d’Oliva el 30 de novembre de 
2017, per al període 2017/2019 s’estipula que la concessió de Subvencions durant els exercicis 
2017-2019 s’ajustarà al que disposa l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de 
Subvencions, al Pla Estratègic i a les Bases d’Execució del Pressupost Municipal. 
En aquest mateix Pla Estratègic s’estableix que l’Ajuntament d’Oliva establirà anualment entre 
altres, subvencions en matèria de Cultura, 
 
- El 29 d’octubre de 2017 és va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, 
l’extracte de la Resolució d’ Alcaldia de 3 de novembre de 2017 per la qual és convoca la 
Concessió de Subvencions en Règim de Concurrència Competitiva a Entitats i Associacions 
municipals de naturalesa Cultural, de Participació Ciutadana i de caràcter Social. 
 
- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, entre altres, s’estableix la 
possibilitat de que l’Ajuntament concedesca subvencions a Entitats o Associacions de 
Particulars, les activitats de les quals complementen aspectes de l’activitat municipal o defensen 
interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
-En la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per a l’exercici de 
2017,.- Subvencions, premis i dotació econòmica a grups polítics, s’estableix que 
l’Ajuntament podrà concedir subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les 
activitats de les quals complementen aspectes de l’activitat municipal o defensen 
interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
És per tot açò que, el Sr. Enric Escrivà Cots, en la seua qualitat de Regidor delegat de 
Cultura, proposa al ple de l’Ajuntament, que adopte l’acord que seguidament s’indica: 
 
Primer.- Que s’atorgue, en concepte de Subvenció a les Entitats Culturals que es descriuen a 
continuació, l’import de la subvenció següent: 
 

Associació Agrupació Musical Nt.Senyora de la Pietat 1.500 euros. 
Associació Musical Santa Cecília d’Oliva 1.000 euros. 
Associació Banda de Cornetes i tambors d’Oliva 2.000 euros 
Total Subvencions Cultura 4.500 euros. 

 
Segon.- Aquestes subvencions hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjantçant els 
corresponents Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes Entitats.” 
 
Vist l’informe emés per el Tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, amb data de 19 
de desembre de 2017.  
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Vistos els informes Desfavorables emesos per la Cap del Departament Jurídic 
Administratiu de Secretaria, amb data de 20 de desembre de 2017.  
 
Vistos els informes Desfavorables emesos per la Interventora Municipal, amb data de 
21 de desembre de 2017.  
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 
vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 voto del Grup Esquerra Unida del País 
Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstenciones (6 vots del Grup 
PP, i 3 del Grup Socialista Municipal d'Oliva), acorda: aprovar la proposta transcrita 
anteriorment. 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
Prèvia declaració d’urgència acordada amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís 
per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 voto del Grup Esquerra Unida 
del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstenciones (6 vots del 
Grup PP, i 3 del Grup Socialista Municipal d'Oliva), 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. 
 
5º.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA AL 
“CENTRE D’ACOLLIDA SAN FRANCISCO DE ASÍS”. 
 
Informat de la proposta del Regidor de Benestar Social, amb data 15 de desembre de 
2017, sobre l’atorgament de subvencions a Entitats Socials per a l’exercici 2017, que 
diu textualment: 
 

“PROPOSTA DEL REGIDOR DE BENESTAR SOCIAL 
 

El Regidor de Benestar Social, Sr. Alejandro Salort Rubio, en la seua qualitat de president de la 
Comissió Informativa Municipal de Benestar Social, formula proposta sobre l’assignació de 
subvención de carácter extraordinari a l’entitat social “Centre d’Acollida San Francisco de Asís” 
per a l’exercici 2017, en base a la col·laboració d’aquesta entitat amb l’ajuntament oferint 
suport a persones sense cap tipus de recurs. 
 
Proposa a la Comissió Municipal Informativa de Benestar Social que dictamine favorablemente 
la concessió d’una subvención de 2.000 euros, tot i que la resolució que calga serà aprovada per 
part del Ple de l’Ajuntament.” 
 
Vist l’informe emés per la Cap del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament 
d’Oliva, amb data de 18 de desembre de 2017.  
 
Vist l’informe Desfavorable emés per la Cap del Departament Jurídic Administratiu de 
Secretaria, amb data de 19 de desembre de 2017. 
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Vist l’informe Desfavorable emés per la Interventora Municipal, amb data de 21 de 
desembre de 2017.  
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 
vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 voto del Grup Esquerra Unida del País 
Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstencions (6 vots del Grup PP, 
i 3 del Grup Socialista Municipal d'Oliva), acorda: aprovar la proposta transcrita 
anteriorment. 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
Prèvia declaració d’urgència acordada amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís 
per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 voto del Grup Esquerra Unida 
del País Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstencions (6 vots del 
Grup PP, i 3 del Grup Socialista Municipal d'Oliva), 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. 
 
6º.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA 
“JUNTA DE FESTES NOSTRA SENYORA DEL REBOLLET”. 
 
“PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS/ 
ASSOCIACIONS DE FESTES PER A L’EXERCICI 2017. 
 
El Senyor José Salazar Cuadrado en la seua qualitat de Regidor Delegat de Festes , a l’empara 
del que disposa l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà 
el Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, proposa 
s’adopte Acord sobre Aprovació de Subvenció Nominativa a l’Associació Junta de Festers 
de Nostra Senyora del Rebollet. 
 
ANTECEDENTS. 
- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, entre altres, s’estableix la possibilitat 

de que l’Ajuntament concedesca subvencions a Entitats o Associacions de Particulars, les 
activitats de les quals complementen aspectes de l’activitat municipal o defensen interessos 
generals o sectorials dels veïns 

- En la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per a l’exercici de 
2017,.- Subvencions, premis i dotació econòmica a grups polítics, s’estableix que 
l’Ajuntament podrà concedir subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les 
activitats de les quals complementen aspectes de l’activitat municipal o defensen interessos 
generals o sectorials dels veïns. 

- La mateixa Base 25é d’Execució del Pressupost esmentada, al seu apartat 3r. estableix una 
sèrie de subvencions de caràcter nominatiu amb les quanties que suposa cadascuna d’elles, 
entre les quals es troba la següent Associació/Entitat: 

 
33800 48960000. Festes Populars. Transf Junta de Festers de Nostra Senyora del Rebollet. 
CIF- G46766952, import 2.000 euros. 
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- Que en data 14/12/ 2017 i núm. de registre 19611, l’Associació Junta de Festes de Nostra 
Senyora del Rebollet va presentar una sol·licitud de subvenció per a l’exercici 2017. 

- Que en l’informe del tècnic de Cultura de data 19/XII/2017, la sol·licitud de subvenció 
presentada per l’ Associació Junta de Festes de Nostra Senyora del Rebollet, s’informa 
favorablement, als efectes de la seua tramitació, condicionat a l’aportació dels preceptius 
certificats de no tindre deutes amb la seguretat Social i l’Agència Estatal Tributària, segons 
allò previst a l’article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Que en data 28/XII/2017 i número de Registre Municipal 2017/20225, per part del president 
de l’Associació Junta de Festes de Nostra Senyora del Rebollet, Sr. Fernando Cremades 
Costa, s’han aportat els certificats de no tindre deutes amb la Seguretat Social i l’Agència 
Estatal Tributària, esmentats en l’informe del Tècnic de Cultura de data 19/XII/2017. 

 
És per tot açò i una vegada subsanades les deficiències en la documentació presentada per la 
Junta de Festes de Nostra Senyora del Rebollet, el Sr. José Salazar Cuadrado, en la seua qualitat 
de Regidor delegat de Festes, proposa al ple de l’Ajuntament, la proposta que seguidament 
s’indica 
 
Primer.- Que s’atorgue, en concepte de Subvenció Nominativa a l’Entitat Festera que es 
descriu a continuació, l’import de la subvenció següent: 
 

Junta de Festes de Nostra Senyora del Rebollet......................2.000 euros 
 

Segon.- Aquestes subvencions hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjantçant els 
corresponents Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes Entitats.” 
 
Vist l’informe emés per el Tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, amb data de 19 
de desembre de 2017.  
 
Vist l’informe Desfavorable emés per la Cap del Departament Jurídic Administratiu de 
Secretaría, amb data de 19 de desembre de 2017.  
 
Vist l’informe Desfavorable emés per la Interventora Municipal, amb data de 21 de 
desembre de 2017.  
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 
vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 voto del Grup Esquerra Unida del País 
Valencià i 1 voto del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 abstencions (6 vots del Grup 
PP, i 3 del Grup Socialista Municipal d'Oliva), acorda: aprovar la proposta transcrita 
anteriorment. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions que tot seguit 
s’indiquen: 
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 Sr. Mengual Manzanares: “No vaig a fer cap prec ni qüestió, simplement, 
aprofitar que serà el meu últim torn, felicitar el que queda de Nadal, felicitar el bon 
any i poc més.” 

 
 Sra. Tomàs Doménech: “És una queixa-prec, demane poder expressar-me amb 

tranquil·litat. No sabem com qualificar l'escrit que el passat 13 de desembre va 
registrar el Grup Projecte Ciutadans d'Oliva, firmat pel Sr. Peiró i la Sra. Pastor, una 
fugida cap a avant, posar el ventilador, salpicar a tot el món. Per descomptat va ser, 
primer que res, un exercici de deslleialtat cap als seus socis de govern i cap als seus 
companys, al recordar que el Sr. Peiró és funcionari de la casa amb excedència; per 
tapar les seues últimes pífies posa el ventilador i culpa a tot el món, o a molts 
funcionaris, menys a vostés. Si haguera de posar un qualificatiu resum diria també 
que és un escrit un poc cínic. Sr. Peiró i Sra. Pastor, vostés són govern i porten 
regidories de 2012 però estan tan preocupats a tapar-se i que escampe que obliden 
les seues declaracions, quan s'ha parlat ací en molts plenaris el tema de personal. El 
Sr. Peiró en 2014-2015 sempre ha dit, hem de ser valents, la plantilla de personal és 
una assignatura pendent, hem d'organitzar, revisar els departaments; en abril del 
2015 deia, inclús, en la propera corporació, si estic -està vosté- plantejarem una 
reforma valenta i la tirarem endavant; en juny de 2016 deia el mateix, però ja deia 
que estaven fent alguna cosa; i en novembre del 2016 deia vosté, Sr. Peiró, que per a 
fer canvis, a voltes s'han de trencar ous, per fer truites s'han de trencar ous, de 
moment, els ous que trenca vosté s'escampen. En novembre de 2016 també deia, 
tenim un RLT a organitzar, modificar, però tenim temps per davant l'equip de 
govern per a fer-ho, no anem a precipitar-nos, anem a fer-ho bé, i la legislatura no 
s'ha acabat; això era novembre de 2016, vosté junt a la seua segona d’a bord, la Sra. 
Pastor, posa el ventilador, prem l'accelerador i cap endavant, aconseguint 
profunditzar en el malestar del personal i implantar allò de, calumnia que alguna 
cosa queda. Vosté, a qui acusa i de què? Concrete. En el segon punt de la seua 
sol·licitud de l'escrit, el cinisme ve quan demana la col·laboració de tots els grups 
municipals per tal de reformar la plantilla de personal; no sé si és cinisme després 
del grapat d'anys que porta vosté, la Sra. Pastor, i també el Bloc, en l'ajuntament o si 
és més bé que copien la nostra proposta perquè en juny del 2016 en els primers 
pressupostos d'aquesta legislatura el Grup Popular, després de manifestar que 
l'organització de personal no funciona, és erràtica, que els papers no ixen com cal, 
proposen una reorganització participativa, una RLT participativa, que estiguera per 
damunt del govern, que fóra de corporació, que seria més efectiva i aniria millor. El 
Grup Popular es ratifica en les seues declaracions i fa el prec al Sr. Peiró i a la Sra. 
Pastor, que tal i com deien en abril de 2015, que si estaven ací intentarien plantejar 
una reforma valenta, i portar-la cap endavant, que la porten; a més, ara ho tenen més 
fàcil, ja que el Sr. alcalde els ha oferit la gestió de la delegació de personal.” 

 
 Sr. Morera Romaguera: “Només felicitar a tots els membres de la corporació, 

desitjar-los a tots un bon any, i també als assistents, al públic en general, i desitjar-
los que tinguen molts encerts en el pròxim any, perquè això serà molt bo per a tota 
la ciutadania d'Oliva.” 
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 Sr. Llopis Ibiza: “Voldria fer un prec sobre el cas que hem patit dels nínxols, així 

que li demane que em deixe fer abans una xicoteta exposició.” 
 
 Sr. alcalde: “Té vosté tres minuts.” 
 
 Sr. Llopis Ibiza: “Des del Grup Popular fa unes setmanes vam demanar per registre 

d'entrada tota la documentació i informes referent al projecte de les obres 
d'ampliació de nínxols al cementeri municipal. Hem pogut vore que la firma del Sr. 
Peiró, portaveu de Projecte Oliva, és la que figura en el document d'inici de 
l'expedient; més que res, ho dic perquè en la Comissió de Governació quan 
demanava responsabilitats, tant a tècnics com a l'alcalde, per firmar alguns informes, 
vosté Sr. Peiró no va anomenar en cap moment que la seua firma és la que imposa i 
comença el principi d'aquest desastre creat. No, no ho va dir. Però mire, ara li diré 
exactament on vosté va fallar. Vosté que és advocat, regidor des de fa anys, tècnic 
funcionari d'aquest ajuntament, es troba un expedient del 2004, aparcat; i no li crida 
l'atenció d'aquest fet? Del 2004, Sr. Peiró. Mire, els canvis que poden haver hagut 
amb els anys de diferència que hi ha. Vosté el que fa és demanar un informe de 
disponibilitat de terrenys, això és el que vosté demana, i el tècnic, aqueix que tant li 
agrada culpar o demanar que s'expediente, és el que li fa, i ací el tinc, “informar, 
partida Almuixoc d'Oliva, en la zona qualificada en el Pla General d'Oliva com a sòl 
dotacional cementeri. A tal fi s'aporta i es disposa en aquest acte la documentació 
següent: informe de disponibilitat de terrenys; els terrenys estan disponibles.” Clar 
que estan disponibles, Sr. Peiró, no hi ha arbres, no hi ha cap poste de la llum, 
tampoc hi ha cap banc; és a dir, com diuen els informes està disponible per a poder 
adquirir-lo i fer aqueixes obres tan necessàries; però vosté el que no demana és 
l'informe de titularitat, des del 2004 aparcat en un calaix, perquè faltava la compra 
d'aqueixa parcel·la; i no demana vosté una simple nota simple per vore per què 
aqueix projecte tan necessari està des del 2004 allí. Per posar un exemple, aquesta 
mateixa setmana el Sr. Canet ens va portar a vore les cases del palau, i allí ens va 
explicar quines eren de propietat municipal, quines no ho eren, en quin estat 
estaven; però vosté Sr. Peiró, no es prepara ni es mira res; vosté va anar, va voler 
tirar endavant i en lloc d'anar avant anem cap enrere, i som la rialla del poble, som la 
rialla de totes les poblacions veïnes, perquè estem eixint en tots els mitjans de 
comunicació dient que estem construint nínxols en una parcel·la privada. Jo el que li 
pregaria, Sr. Peiró, és que per a aquest any 2018 deixe de buscar culpables 
imaginaris i assumisca aqueixes responsabilitats que tant li agrada anunciar i que no 
veiem mai que les accepte.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “Crec que hem de donar una explicació. En primer lloc, dir-li a 

la Sra. Sandra Tomàs que aquest regidor que li parla es ratifica en totes les 
declaracions que ha fet en aquesta corporació; i continua estant convençut que fa 
falta una reestructuració important de la plantilla de personal, ho ha dit per activa i 
per passiva; també ho ha dit, i no és cinisme, que aqueixa plantilla de personal 
implica que tota la corporació ha de tindre un plantejament clar. Li torne a dir que 
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nosaltres no portem algunes àrees, com poden ser Recursos Humans; no les portem; 
però no les portem per cap motiu, perquè es van distribuir d'una forma determinada 
en un moment, i cada regidor delegat té les seues competències. Dir-li, referent al 
tema dels nínxols, que crec que el Sr. Llopis no sé si es creu el que està dient, si fa el 
plantejament que fa; però és molt simple i jo l'he explicat per activa i per passiva. Jo 
demane, efectivament, l'inici d'un procediment; aqueixa és la feina del regidor, dir-li 
que es faça; però una vegada l'expedient s'ha començat, allí s’arxiven i es col·loquen 
tots els informes, i tots els expedients, i tota la documentació necessària. Entenc que 
vosté tinga desconeixement en el funcionament de l'administració, però vosté deu 
saber que hi ha un registre, un inventari de béns de l'ajuntament, que no depén 
d'aquest regidor. Vosté hauria de saber, i jo li ho dic, que quan es fa l'inici de 
l'expedient jo demane els informes als tècnics, i els tècnics municipals em diuen que 
aqueixos terrenys són municipals, de l'ajuntament. Li llegiré textualment, “que 
consultat el projecte d'obres, ordenació i l'ampliació del cementeri municipal d'Oliva 
i la construcció de nínxols fase 1, s'observa que dita actuació es troba en la partida 
Almuixic d'Oliva, en la zona qualificada en el Pla General d'Ordenació Urbana com 
a sòl dotacional cementeri” i continua “aquest ajuntament disposa dels terrenys 
necessaris i precisos per a la normal execució d'aquestes obres, en els quals no 
existeixen obstacles físics que impedisquen l'execució de les obres, tal i com s'han 
projectat, i sense fer falta incorporar cap tipus de llicència, autorització o concessió 
administrativa. Això és el que he d'informar. 9 de març de 2017.” Ve firmat per un 
tècnic municipal, i això s'incorpora a l'expedient, i ho veu el regidor i confia, perquè 
té l'obligació de confiar en els informes tècnics, que això és correcte. Però és més, li 
dic que amb posterioritat, el 10 de març, hi ha una acta de replanteig prèvia, que és 
documentació del projecte, que parla de l'informe de disponibilitat dels terrenys i del 
projecte d'obra; i aqueix informe, i aqueixa acta de replanteig, com sempre es fa, es 
firma pel Sr. alcalde i pels tècnics municipals; el Sr. alcalde la firma perquè entén i 
confia que els tècnics municipals li diuen el que és i el que no és; això en quant a qui 
és el responsable, o no és el responsable del desgavell. Li dic que els regidors no 
obrem, no fem expedients; li ho torne a dir, demanem els informes i quan els tenim, 
hem de confiar en ells. Però és més, ara li explicaré com sorgeix tot aquest tema. En 
el 2004 es tramiten dos expedients, que tot el departament d'Urbanisme i jo ens 
adonem després, on s'inicien dos compres de parcel·les; una arriba al cap i es 
compra a un propietari; l'altre expedient no arriba al cap i no es compra; i ningú en 
aquell moment, en el 2004, faça una mica de memòria, fa tretze anys, informa a 
ningú que aqueixa operació no s'ha fet; i durant catorze anys aquest ajuntament ha 
tingut el convenciment que aqueix solar era municipal. Li posaré un exemple molt 
simple perquè faça memòria, quan aquest regidor va voler acabar el trinquet 
municipal d'Oliva, el nou, es va trobar la sorpresa que estava paralitzat sis anys 
perquè les parcel·les no eren de l'ajuntament, eren de la Federació Espanyola de 
Futbol, i es va haver de negociar amb ells el canvi i la permuta d'aqueixes parcel·les, 
perquè si no, no es podia continuar l'obra. Temes com aquests, on hi ha terrenys que 
són municipals i no ho són, i ens pensem que són municipals, no és un tema de hui, 
ni de demà, ni d'ahir; estic parlant-li de 2004, faça memòria, mire quanta gent ha 
tingut el convenciment que eren ells, i és més, jo l'he tingut, clar que aqueixos solars 
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eren públics perquè tinc un informe i una acta de replanteig firmat per arquitectes i 
per l'Alcaldia; amb tot el consentiment que això era el correcte perquè tenien la 
convicció aqueixos tècnics que eren terrenys públics. El que vosté fa d'explicar i 
voler marejar la perdiu, i voler pensar que el regidor ha d'anar al registre de la 
propietat, a mirar si un solar és nostre o no, això ja clama al cel; però li dic més, 
vosté amb la seua afirmació, jo puc entendre que un tècnic puga tindre un error, puc 
entendre que l'inventari municipal, que no sé si vosté coneix que existeix en aquest 
ajuntament, no està actualitzat des del 2004, per tant, en l'ajuntament hi ha parcel·les 
que no se sap si són públiques o privades. De 2004. Al final qui certifica la titularitat 
de si és municipal o no són els tècnics municipals, siguen de Secretaria o siguen 
d'Urbanisme; això ha sigut en l'administració pública, que vosté ho desconeix ho 
puc entendre, però el que no m'agradaria és que la gent, al final el que vosté conta en 
els mitjans de comunicació, s'ho crega.” 

 
 Sr. alcalde: “Diga en què s'ha sentit al·ludit i conteste breument. Estic donant-li la 

paraula; però en al·lusions sempre algú diu, se m'ha al·ludit en això i jo li dic això.” 
 
 Sr. Llopis Ibiza: “En unes afirmacions que ha fet el Sr. Peiró cap a la meua 

persona. Jo puc tindre desconeixement; però si vosté que és qui perd subvencions 
una darrere de l'altra és qui té el coneixement, la veritat que jo ací ja no sé si és 
millor tindre tant de coneixement o no.” 

 
 Sr. alcalde: “Sr. Llopis estem en el tema del cementeri.” 
 
 Sr. Llopis Ibiza: “Bé. En el tema del cementeri, potser no m'he explicat bé. Es que 

al final estem dient el mateix. Clar que vosté ha demanat els informes, li ho he dit; 
vosté ha demanat els informes de disponibilitat, no de titularitat. Ací el problema és 
que pareix que el Sr. Canet treballe en un altre ajuntament que no siga on estiga 
vosté; perquè jo no sé com el Sr. Canet té totes les notes simples, sap qui són els 
propietaris de totes les coses que meneja, i vosté no fa res. Clar que des de 2004, per 
això li ho dic. Jo desconec moltes coses, però si jo veig açò des del 2004 el primer 
que faig és pensar, què fa açò ací des del 2004? I és quan demane informació; però 
de tot. Per què està ahí des del 2004; però a vosté li fa igual que siga el 2004, el 
2000, o el 1998; vosté el que diu ací en l'informe és que diu, açò és urgent, fa falta, 
tire-ho avant, que vosté m'han dit que està disponible; i ahí és on vosté falla. I potser 
jo sí que sóc desconeixement d'això i haguera pogut errar però vosté no. 
Disponibilitat no vol dir el mateix que titularitat; que quede clar, disponible no és el 
mateix que titular; i ahí vosté ha fallat.” 

 
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 


