
Minuta núm. 04

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
31 DE MARÇ DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.00 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE

Srs. REGIDORS:
WALDO VILA GILABERT
AMPARO TERCERO ALEMANY
MANUEL GALLARDO SANCHIS
INMACULADA MAÑÓ PERIS
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
VICENT M. SABATER SAVALL
VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
VICENTA ISABEL TERCERO SAVALL
FRANCISCO JOSÉ SORIA CALATAYUD
VICENTE SAMUEL CATALÁ ORQUÍN
ROSA CRISTINA PONS PONS
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
PAU PÉREZ LEDO
ROSANNA TORRES PÉREZ
JOSÉ SALAZAR CUADRADO
SALVADOR LLOPIS IBIZA
CARLOS JOSÉ CANET ALEMANY
YOLANDA PASTOR BOLO
LAURA FRANCISCA CANET FUSTER

Sr. SECRETARI:
FRANCISCO TUR O’RYAN

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en forma de  l’Ordre del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  Alcalde, 

SALVADOR  FUSTER  MESTRE, 

en  primera  convocatòria,  els 

membres  expressats  al  marge,  els 

quals  integren  la  majoria  de 

l’Ajuntament per dur a terme sessió 

ordinària i pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE 
FEBRER DE 2011.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 
24 de febrer de 2011, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

SEGON. INFORMACIÓ D’ASSUMPTES I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL.

El Sr.  Secretari  dóna compte de les  diferents disposicions  publicades  en els  diaris  i 
butlletins oficials, i correspondència oficial d’interés, i en concret de les següents:

Publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

 BOE núm. 73, de 26 de març de 2011, on es publiquen:

a) Ordre EHA/642/2011, de 25 de març, per la qual es dicten normes tècniques per 
a l’actualització mensual del Cens Electoral.

b) Reial  Decret  423/2011, de 25 de març,  pel  qual  es modifica  el  Reial  Decret 
157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l’actualització mensual del cens 
electoral i es regulen les dades necessàries per a la inscripció en el mateix.

 BOE núm. 74, de 28 de març de 2011, on es publiquen:

a) Resolució  d’1  de  març  del  2011,  de  l’Oficina  del  Cens  Electoral,  sobre 
actualització mensual i cens tancat, resolució de reclamacions i cens vigent per a 
les eleccions de maig del 2011.

b) Instrucció  1/2011,  de  24  de  març,  de  la  Junta  Electoral  central,  sobre  les 
reclamacions administratives relatives a les modificacions en el cens electoral 
que poden realitzar  els  representants de les candidatures o de les formacions 
polítiques en aplicació del que disposen els articles 38 i 39 de la Llei Orgànica 
del Règim Electoral General.
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c) Instrucció  2/2011,  de  24  de  març,  de  la  Junta  Electoral  central,  sobre 
interpretació de l’article 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en 
relació  a  l’objecte  i  els  límits  de  les  campanyes  institucionals  i  dels  actes 
d’inauguració realitzats pels poders públics en període electoral.

d) Instrucció  3/2011,  de  24  de  març,  de  la  Junta  Electoral  central,  sobre 
interpretació de la prohibició de realització de campanya electoral  inclosa en 
l’article 53 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

e) Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral central, d’interpretació de 
l’article 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, pel que fa a les 
garanties  de  respecte  als  principis  de  pluralisme,  igualtat,  proporcionalitat  i 
neutralitat informativa pels mitjans de comunicació en període electoral.

 BOE núm. 74, de 28 de març de 2011, on es publiquen:

a) Ordre INT/662/2011, per la qual es modifiquen els annexos al Decret 605/1999, 
de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.

b) Decret  31/2011,  de  25  de  març,  del  Consell,  de  convocatòria  d’eleccions  a 
entitats menors de la Comunitat Valenciana.

c) Decret  2/2011,  del  president  de  la  Generalitat,  de  dissolució  de  les  Corts  i 
convocatòria d’eleccions a aquestes.

Publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

 DOCV núm. 6470, d’1 de març de 2011, on es publica l’anunci de l’Ajuntament 
d’Oliva,  d’informació  pública  del  programa  d’actuació  aïllada  per  a  la 
reconfiguració perimetral dels límitas de sòl dotacional del poliesportiu municipal.

 DOCV núm. 6471, de 2 de març de 2011, on es publica el Decret 18/2011, de 25 
de febrer, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer el dret a 
les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència.

 DOCV núm. 6475, de 8 de març de 2011, on es publica el Decret 19/2011, de 4 de 
març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de 
les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana en què s’utilitzen 
artificis de pirotècnia.
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 DOCV núm. 6485, de 22 de març de 2011, on es publica el Decret 28/2011, de 18 
de  març,  del  Consell,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  pel  que  es  regulen  les 
condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades als municipis de la 
Comunitat Valenciana.

 DOCV núm. 6486, de 23 de març de 2011, on es publiquen:

a) Decret  25/2011,  de  18  de  març,  del  Consell,  pel  qual  s’aprova  el  llibre  de 
l’edifici per als edificis d’habitatge.

b) Decret  26/2011,  de  18  de  març,  del  Consell,  sobre  el  règim  jurídic  i  el 
procediment de concessió de la llicència d’ús de la marca Parcs Naturals de la 
Comunitat Valenciana.

 DOCV núm. 6487, de 24 de març de 2011, on es publiquen:

a) Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels 
Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

b) Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de 
la Comunitat Valenciana.

 DOCV núm. 6489, de 28 de març de 2011, on es publica el Decret 32/2011, de 25 
de març, del Consell, pel qual es regulen les característiques de les paperetes, sobres 
i la resta de material electoral a utilitzar en les eleccions a les entitats locals menors.

 DOCV núm. 6490, de 29 de març de 2011, on es publiquen:

a) Decret  2/2011,  del  president  de  la  Generalitat,  de  dissolució  de  les  Corts  i 
convocatòria d’eleccions a aquestes.

b) Decret  31/2011,  de  25  de  març,  del  Consell,  de  convocatòria  d’eleccions  a 
entitats menors de la Comunitat Valenciana.

TERCER.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  I  RESOLUCIONS  DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

El Sr. Secretari  dóna compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia,  des del núm. 
0801 al 1.275, que en extracte són els següents:

 Decret núm. 801 Concessió autorització a FRANCESC LLECHES BARBER de venda 
d’articles de pirotècnia al passeig Gregori Maians del 27/02/2011 al 02/03/2011
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 Decret núm. 802 Aprovació de la relació núm. 012/2011 R per import de 48.656,51€

 Decret núm. 803 Aprovació de la relació 013/2011 R per import de 16.154,90€

 Decret núm. 804 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys per transmissió de l’objecte tributari de FRANCISCO BENEYTO GREGORI

 Decret núm. 805 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys per transmissió de l’objecte tributari de ROSMARY ANN CHILDS

 Decret núm. 806 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys  per transmissió de l’objecte tributari de HERAS NUÑEZ, AMBROSIO 
DE LAS.

 Decret núm. 807 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys per transmissió de l’objecte tributari de ZAIDI MOHAMED

 Decret núm. 808 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys per transmissió de l’objecte tributari de MARIA NICOLAE

 Decret núm. 809 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys per transmissió de l’objecte tributari de AUREL NICOLAE

 Decret núm. 810 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys per transmissió de l’objecte tributari de LEON JERONIMO ALONSO 
RAMOS

 Decret núm. 811 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de 
valor  dels  terrenys  per  transmissió  de  l’objecte  tributari  de  JOSE  RAMON  DE  LAS 
HERAS GARCIA

 Decret núm. 812 Aprovació de la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de 
valor  dels  terrenys  per  transmissió  de  l’objecte  tributari  de  JOHN  WILLIAM  SMITH 
LESLIE

 Decret  núm. 813  Elevar  propostes  de  resolució  a  resolució  referides  a  exp. 
20010000045970 de TOMAS BAÑULS FELIX, desestimació de recurs contra la diligència 
d’embargament i altres

 Decret núm. 814 Declaració de crèdits incobrables a ABAD ABAD JOSE I RELACIÓ per 
un import de 7.643,31€

 Decret núm. 815 Aprovació de la baixa en compte dels valors declarats incobrables a nom 
de la mercantil NOBITTA BUSINESS SL

 Decret núm. 816 Aprovació de la baixa en compte dels valors declarats incobrables a nom 
de SALVADOR LLOPIS BENIMELI

 Decret núm. 817 Devolució aval dipositat per VICENTE VERDU LLICO per a respondre 
a  obres  "Ampliació  de  voreres,  eliminació  de  barreres  arquitectòniques  i  ordenació  de 
l’estacionament.”

 Decret núm. 818 Aprovació del padró de la taxa per utilització privativa i aprofitament 
especial  del  domini  públic:  guals.  Corresponent  al  exercici  2011,  1508  rebuts  amb un 
import total de 225.573,36€
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 Decret núm. 819 Aprovació del padró de la taxa per utilització privativa i aprofitament 
especial del domini públic: quioscs corresponent al exercici 2011, 3 rebuts amb un import 
total de 2.209,90€

 Decret núm. 820 Autorització de l’inici del procediment sancionador respecte a infraccions 
tributaries  derivades  de  la  regularització  efectuada  mitjançant  comprovació  limitada  de 
NEAGU DANIEL I RELACIO

 Decret núm. 821 Autorització de l’inici del procediment sancionador respecte a infraccions 
tributaries  derivades  de  les  actuacions  tendents  a  dilatar  o  impedir  les  actuacions  de 
l’administració tributària de JUANES PONCE JUAN MANUEL

 Decret núm. 822 Aprovació d’imposició de sanció econòmica per infracció tributaria a 
CRISTINA PONS MOLLA per 144,82€

 Decret  núm. 823  Aprovació  imposició  sanció  econòmica  per  infracció  tributària  a 
CELESTINA CAMARENA SENDRA

 Decret  núm. 824  Aprovació  imposició  sanció  econòmica  per  infracció  tributària  a 
ANGELES GANDIA CHARCOS

 Decret núm. 825 Aprovació imposició sanció econòmica per infracció tributària a GRUPO 
PROMOTOR 3000 MARTIN SL

 Decret núm. 826 Aprovació imposició sanció econòmica per infracció tributària a KER 
MEDITERRANEA SOCIEDAD PROMOTORA SL

 Decret  núm. 827  Aprovació  imposició  sanció  econòmica  per  infracció  tributària  a 
SALVADOR BARRERES GARCIA

 Decret  núm. 828  Aprovació  imposició  sanció  econòmica  per  infracció  tributària  a 
CRISTINA PONS MOLLA 

 Decret  núm. 829  Aprovació  imposició  sanció  econòmica  per  infracció  tributària  a 
INMACULADA NAVARRO NAVARRO

 Decret núm. 830 Aprovació imposició sanció econòmica per infracció tributària a JOSE 
REDONDO ALARCON

 Decret núm. 831 Aprovació imposició sanció econòmica per infracció tributària a JUAN 
ANTONIO ALCALA NAVARRETE

 Decret núm. 832 Denegació de llicència urbanística a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA 
EXTPE 000266/2010-OME

 Decret núm. 833 Concessió de LOPV 000021/2011-LOVP a GAS NATURL CEGAS SA

 Decret núm. 834 Concessió de LOPV 000023/2011-LOVP a GAS NATURAL CEGAS SA

 Decret núm. 835 Concessió de LOPV 000039/2011-LOVP a AUTOMATICOS ORENES SLL

 Decret núm. 836 Concessió de LOPV 000019/2011-LOVP a GAS NATURAL CEGAS SA

 Decret  núm. 837  Concessió  de  LOPV  000040/2011-LOVP  a  LAURA  LLORCA 
CLIMENT
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 Decret  núm. 838  Concessió  de  LOPV  000041/2011-LOVP  a  JOSEP  DOMENEC 
MALONDA MAS

 Decret  núm. 839  Concessió  de  LOPV  000042/2011-LOVP  a  FEDERICO  VILA 
MASCARELL

 Decret núm. 840 Concessió de LOPV 000022/2011-LOVP a GAS NATURAL CEGAS SA

 Decret núm. 841 Concessió de LOPV 000024/2011-LOVP a GAS NATURAL CEGAS SA

 Decret núm. 842 Concessió de llicència urbanística 000005/2011-OME de TELEFONICA SA

 Decret núm. 843 Concessió de LOPV 000020/2011-LOVP a GAS NATURAL CEGAS SA

 Decret núm. 844 Anul·lar  i  deixar sense efecte el  DA núm. 312/11,  de 24 de gener,  i 
aprovar la certificació núm. 5 de l’obra del Centre Polivalent d’activitats Socioculturals, per 
import de 124.232,59 €.

 Decret  núm. 845  Estimar  la  petició  d’indemnització  formulada  per  D.  SALVADOR 
LLOPIS MORALES referent a l’expedient de Responsabilitat Patrimonial 27/10.

 Decret núm. 846 Aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 
2010, amb un resultat positiu de 542.339,08 €, un romanent Tresoreria de 8,6353834,33 € i 
un romanent Tresoreria per despeses negatives de 320.111,96 euros.

 Decret núm. 847 Nombrar funcionària interina com auxiliar de Turisme, grup C2, a la Sra. 
BLANCA MOLIO GUILLEM

 Decret núm. 848 Aprovació de la despesa en concepte de carburant i ordre de pagament a  
GALP ENERGIA ESPAÑA SAU per factures relacionades amb un import de 5.628,08€

 Decret núm. 849 Aprovació del sobreseïment i arxiu de l’expedient LTIU 30/09

 Decret  núm. 850 Adjudicació del  contracte  per  la  prestació  del  servei  de  concert  a  la 
cantant CLARA ANDRES en el teatre Olimpía pel preu de 2000 € el dia 25/02/2011

 Decret  núm. 851  Acord  d’execució  subsidiària  de  treballs  de  demolició  i  retirada 
d’enderrocs objectes de l’exp. 244/04 de JOSE LUIS TRULL PEREZ

 Decret núm. 852 Aprovació de la relació núm. 014/2011 per import de 152.193,46€

 Decret núm. 853 Aprovació de la nòmina del personal al servei de l’Ajuntament. Mes de 
febrer 2011

 Decret núm. 854 Adjudicació del contracte menor de desmuntatge postes i línea PP Bomba 
a MORANT PASCUAL HNOS SL per import de 6.012,10€

 Decret núm. 855 Autorització de l’ús d’instal·lacions del Teatre Olimpia per als assajos i  
decoració a NICOLAS OLIVER GONZALEZ, representant la JUNTA DE FESTERS DEL 
REBOLLET dia 26/02/2011

 Decret  núm. 856  Elevació  de  propostes  de  resolució  a  resolució  referides  a  exp.  De 
FRANCISCO JESUS MAÑO PERIS I RELACIÓ. Aprovació de la devolució de factures 
amb un import e 8.377,30€
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 Decret núm. 857 Aprovació de liquidació provisional  de l’impost  sobre l’increment de 
valor  de  terrenys  per  la  transmissió  de  l’objecte  tributari  de  MARIA  VICENTA 
BERBEGALL MORATO

 Decret núm. 858 Aprovació de liquidació provisional  de l’impost  sobre l’increment de 
valor de terrenys per la transmissió de l’objecte tributari de CLORO 1 SL

 Decret  núm. 859  Baixa  dels  rebuts  de  BALDWIN GRETA ANN I  ALTRES amb un 
import de 1.822,57€

 Decret núm. 860 Aprovació de la compensació de 16 dies i 5 hores a MIGUEL ANGEL 
COLLADO LLECHES per baixa durant període de vacances

 Decret  núm. 861  Aprovació  de  la  compensació  de  2  dies  i  3  hores  a  ADRIAN 
CAÑABATE GARCIA per baixa durant període de vacances

 Decret núm. 862 Aprovació de prestació de serveis d’ENRIQUE PEREZ BORRAS de 8 a 
15 hores, de dilluns a divendres com a vigilant d’instal·lacions, control d’accessos a Casa 
Consistorial i informador

 Decret núm. 863 Denegació del Servei d’Ajuda a Domicili a VERONICA REIG PALAQU 
I AMPARO LLODRA BARRERES

 Decret  núm. 864  Aprovació  de  la  pròrroga  de  la  situació  administrativa  d’excedència 
voluntària  a  MARIA GARCIA NARVAEZ amb efectes  del  3  de febrer  2011 amb una 
duració de 6 mesos

 Decret núm. 865 Concedir a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA llicència urbanística 
en Urb. San Fernando. 6/2011-OME.

 Decret núm. 866 Concedir a D. DIEGO SANCHEZ MATEU llicència urbanística en C/ 
Assagador del Carro, 45. 272/2010-OME.

 Decret núm. 867 Denegar a D. LUIS MARTOS PASTOR la llicència urbanística en Ctra 
Denia, 44. 30/2011-OME.

 Decret núm. 868 Concedir a Dª CONCEPCIÓN LLACER CLIMENT llicència urbanística 
en C/ Santíssim Crist, 5. 19/2011-OME.

 Decret núm. 869 Concedir  a CDAD PROPIETARIOS OLIVA NOVA APARTHOTEL 
llicència urbanística en Urb. Oliva Nova. 11/2011-OME.

 Decret núm. 870 Concedir a D. ZULFIQAR AHMED llicència de Segona Ocupació en 
Ctra de Pego, 26-3-7.

 Decret  núm. 871  Concedir  a  Dª  MARIA  CONSUELO  SAVALL  ROMAN  llicència 
urbanística en C/ Alejandro Cardona, 17. 39/2011-OME.

 Decret núm. 872 Denegar a D. JOAQUIN GALIANO GUILLEM la llicència urbanística 
sol·licitada en Urb. PP Sector 19 Parc 96A Burguera. 91/2010-OME.

 Decret núm. 873 Concedir a CDAD. PROP. MENENDEZ PELAYO 6 llicència urbanística 
en C/ Menéndez i Pelayo, 6. 36/2011-OME.

 Decret núm. 874 Concedir a D. VICENTE COLLADO LLORCA llicència urbanística en 
C/ Verge del Mar, 108. 35/2011-OME.
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 Decret núm. 875 Concedir a D. EDUARDO GONZALEZ MAS llicència urbanística en C/ 
Almirall Roger de Lauria, 82. 33/2011-OME.

 Decret núm. 876 Concedir a Dª NATALIA PARRA NAVARRO llicència urbanística en 
C/ Botànic Cavanilles, 10. 31/2011-OME.

 Decret núm. 877 Concedir a CDAD PROP SANTISIMO 15 llicència urbanística en C/ 
Santissim, 15. 27/2011-OME.

 Decret núm. 878 Concedir a D. VICENTE CAPELLINO CARDONA llicència urbanística 
en C/ Illa de Xipre, 4.

 Decret núm. 879 Concedir a D. VICENTE CAPELLINO CARDONA llicència urbanística 
en C/ núm. 1 Brosquill. 25/2011-OME.

 Decret núm. 880 Sotmetre l’expedient LA075/2008 de KING REGAL SA a informació 
pública.

 Decret núm. 881 Nomenar director de les obres de "Desmuntatge de pals i línia Pla Parcial  
Bomba" i coordinador de seguretat i salut a al Sr. EVARISTO TODOLÍ VELLÓ.

 Decret núm. 882 Acord per a la obertura d’un compte corrent en el BBVA per a realitzar 
els cobraments i pagaments relacionats amb el programa de TALLER D’OCUPACIÓ.

 Decret núm. 883 Aprovar la devolució a Dª MARIA GREGORI ESTEVE la quantitat de 
16,25 euros de reducció taxa per prestació de serveis públics de pavellons coberts.

 Decret núm. 884 Procedir a la devolució de la fiança dipositada per CONSTRUCCIONES 
PARRA SA per import de 5.000 euros per garantir l’execució de les obres de "Reforma i 
adequació carril bici".

 Decret núm. 885 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor 
referides als expedients de TRANSFERSAL SL i altres.

 Decret núm. 886 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor 
referides als expedients de Dª ROSARIO MARTINEZ RAMOS i altres.

 Decret  núm. 887  Reconéixer  l’obligació  de  la  factura  núm.  01101  expedida  per 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA VALENCIANA SL per import de 39.487,99 euros.

 Decret núm. 888 Ordenar el pagament de la relació de factures 015/2011 Rex 1/2011 per 
import de 104.068,09 euros.

 Decret núm. 889 Aprovar la factura 466380069662 i ordenar el pagament de 43,16 euros a 
la GENERALITAT VALENCIANA-CONSELLERIA DE LA PRESIDENCIA-DOGV per 
anunci de modificació puntual de Normes Urbanístiques del PGOU art. 371.

 Decret núm. 890 Declarar a Dª CONCEPCION FORRAT VICENS l’obligació legal de 
mantindre en adequades condicions de seguretat i salubritat l’emplaçament en C/ del Festuc, 
7. OE 205/2010.

 Decret núm. 891 Aprovar l’expedició d’un manament de pagament "a justificar" a favor de 
D. VICENT M SABATER SAVALL per 800 euros en concepte de despeses derivades de 
"Actes Dia de l’Arbre 2011".
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 Decret núm. 892 Aprovar el compte justificatiu presentat per D. VICENT M SABATER 
SAVALL per a atendre a les despeses derivades de "Calderes Sant Antoni 2011".

 Decret núm. 893 Aprovar la imposició a D. ENRIQUE J GUEROLA GUTIERREZ d’una 
sanció econòmica per la realització d’obres. Exp. Sancionador 91/06.

 Decret núm. 894 Concedir tràmit d’audiència en expedient 127/2010-ERU contra Dª Mª 
ANGELES PARRA SALORT.

 Decret núm. 895 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
142/2010-ERU a D. JOAQUIN MONZONIS MARCOS.

 Decret núm. 896 Incoar expedient administratiu de Restauració de la Legalitat Urbanística 
141/2010-ERU a D. JOAQUIN MENGUAL ALEMANY i D. JOSE CAYETANO SUCH 
CHIQUILLO.

 Decret  núm. 897  Autoritzar  la  Comissió  de  Serveis  de  D.  ADRIAN  CAÑABATE 
GARCIA per a ocupar lloc d’Agent de la Policia Local en l’Ajuntament d’Albaida amb 
efectes del dia 4 de març de 2011.

 Decret núm. 898 Autoritzar a la JUNTA LOCAL FALLERA per a la celebració de la 
tradicional Cavalcada del Ninot, el diumenge dia 6 de març de 2011.

 Decret núm. 899 Autoritzar al CLUB ATLETISME L’ESPENTA per a la realització de la  
cursa "IX Mitja Marató / IV M.M. Ciutat d’Oliva- Memorial Teodoro Barber Serra" el dia 6  
de març de 2011.

 Decret  núm. 900  Concedir  a  D.  JOSE  ANTONIO  BORRAS  COTAINA  llicència 
ambiental de tenda de regals LA064/2010.

 Decret núm. 901 Autoritzar a Dª DIANA ADAM el canvi de titularitat del gual de 3 metres 
V168/2010.

 Decret núm. 902 Sotmetre a informació pública l’expedient LA171/2010 de SERYSA SL.

 Decret  núm. 903  Aprovar  l’expedient  número  T/03/2011  de  modificacions  de  crèdit 
mitjançant transferències.

 Decret núm. 904 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2010 al CLUB ESPORTIU DHARMA.

 Decret núm. 905 Aprovar a ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS SA la certificació 
núm. 4 de l’obra "Casa de la Festa" per import de 56.849,17 euros.

 Decret núm. 906 Aprovar la factura de data 19/02/11 i ordenar el pagament de 1.920,36 
euros a TELEFONICA ESPAÑA SA.

 Decret núm. 907 Adjudicar el contracte menor de prestació dels serveis de reparació de les 
instal·lacions de sistemes contra incendi del Teatre Olímpia a la mercantil AIRFEU SL.

 Decret núm. 908 Acordar la baixa per caducitat en la inscripció padronal de D. GERARDO 
MENCHO ARROYO i altres.

 Decret  núm. 909  Autoritzar  a  la  JUNTA  LOCAL  FALLERA  per  a  la  celebració  de 
diversos actes el dissabte dia 5 de març de 2011.
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 Decret núm. 910 Aprovar a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA la certificació 
núm. 1 de l’obra "Pla d’actuacions programades 2010: Adequació i millora infraestructures 
parcs infantils" per import de 27.699,56 euros.

 Decret núm. 911 Aprovar a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA la certificació 
núm.  2  i  final  de  l’obra  "Pla  d’actuacions  programades  2010:  Adequació  i  millora 
infraestructures parcs infantils" per import de 32.300,44 euros.

 Decret núm. 912 Aprovar a D. BLANCA MOLIO GUILLEM l’assignació de 120 euros en 
concepte de gratificació per treballs extraordinaris.

 Decret núm. 913 Encomanar a D. JAVIER PARRAGA el control i seguiment de la pena 
imposada a D. FRANCISCO JOSE ALBUIXEC MORERA consistent en 31 jornades de 
treball en benefici de la Comunitat.

 Decret núm. 914 Encomanar a D. RAMON LLOPIS MARTINEZ el control i seguiment de 
la pena imposada a D. ERIC CARBILA PEREZ consistent en 22 jornades de treball en 
benefici de la Comunitat.

 Decret núm. 915 Acatar la sentència 13/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de València, reconeixent l’obligació del pagament de 1.839,95 euros a D. JOSE MIGUEL 
FERRER ESCRIVA. Expedient de Responsabilitat Patrimonial 58/08.

 Decret núm. 916 Aprovar a TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA la certificació 
núm. 1 de l’obra "Trinquet d’Oliva" per import de 0 euros.

 Decret núm. 917 Aprovar a TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA la certificació 
núm. 2 de l’obra "Trinquet d’Oliva" per import de 22.222,92 euros.

 Decret núm. 918 Aprovar a TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA la certificació 
núm. 3 de l’obra "Trinquet d’Oliva" per import de 204.021,79 euros.

 Decret  núm. 919 Aprovar  a  CONSTRUCCIONES JUST SA la  certificació núm.  6 de 
l’obra "Centre Polivalent d’Activitats Socioculturals" per import de 190.788,93 euros.

 Decret núm. 920 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2010 a l’ASSOCIACIÓ EL BASTIDOR per import de 18.000,00 euros.

 Decret núm. 921 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2010 a CREU ROJA-ASSEMBLEA LOCAL D’OLIVA per import  de 2.500,00 
euros.

 Decret núm. 922 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2010 a l’ASSOCIACIÓ OLIVENSE DISMINUÏTS FÍSICS DE LA SAFOR per 
import de 800,00 euros.

 Decret núm. 923 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2010 a l’ASSOCIACIÓ AMES DE CASA TYRIUS per import de 5.500,00 euros.

 Decret  núm. 924  Concedir  a  EDIOLIVA  PROMOCIONES  SL  llicència  d’obertura  i 
funcionament de Garatge A143/2005.

 Decret  núm. 925  Autoritzar  a  Dª  MONICA  ALEXANDRE  NAVARRO  el  canvi  de 
titularitat de la llicència de Sabateria en Ctra Gandia 2. CA010/2011.
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 Decret núm. 926 Concedir a FGM ASESORES SL llicència d’obertura LA188/2003.

 Decret núm. 927 Autoritzar a Dª TERESA MARTI TERCERO el canvi de titularitat de 
llicència d’obertura i funcionament de Pub Ca Maria. LC185/2010.

 Decret núm. 928 Autoritzar a D. ENRIQUE PEIRO MARI el  canvi de titularitat  de la 
llicència d’obertura i funcionament de LA178/2010.

 Decret  núm. 929  Concedir  a  CLINICA  MIGUEL  IBIZA  CB  la  llicència  d’obertura 
LA056/2010.

 Decret  núm. 930  Concedir  a  Dª  ISABEL  GARCIA  MAYANS  llicència  d’obertura  i 
funcionament LC268/2006.

 Decret  núm. 931  Sotmetre  l’expedient  de  BC  FERTILIS  SL  a  informació  pública. 
LA021/2011.

 Decret  núm. 932 Estimar  en part  el  Recurs  de Reposició  interposat  per  D.  MANUEL 
MORENO BORJA contra el DA 400/11. Exp. Sancionador per Infracció d’Ordenança 39/10.

 Decret núm. 933 Autoritzar a la JUNTA CENTRAL DE GERMANDATS DE SETMANA 
SANTA D’OLIVA la celebració d’una cercavila el  diumenge 6 de març amb motiu de 
presentació de les Padrines.

 Decret núm. 934 Autoritzar a la FALLA PENSAT I FET per a la celebració de diversos 
actes el dia 6 de març.

 Decret núm. 935 Aprovar l’acumulació de les hores de reducció durant  tres dies de la 
setmana  de Falles  en  un dia  lliure.  Poden gaudir  els  empleats  públics  de  l’Ajuntament 
d’Oliva entre el dies 17 o el 21 de març de 2011.

 Decret núm. 936 Aprovar a CHG SA la devolució de l’Icio per renúncia d’obres en PAU 
Oliva Nova.

 Decret  núm. 937 Adjudicar  el  contracte  privat  per  a  lloguer  d’immoble Trinquet  a  D. 
SALVADOR MESTRE SANCHIS i MERCANTIL ARRISAET AGRICOLA SA.

 Decret núm. 938 Compensació de deutes en període executiu a diversos proveïdors per 
import de 331,10 euros.

 Decret  núm. 939  Compensació  de  deutes  en  període  executiu  a  CONSTRUCCIONES 
PARRA SA.

 Decret  núm. 940  Devolució  de  la  fiança  dipositada  per  CONSTRUCCIONES 
HERMANOS  BENIMELI  SL  en  concepte  de  garantia  per  retirada  posella  elèctrica  i 
correcta reposició domini públic per obres en C/ Calixt III, 42.

 Decret núm. 941 Assumir els compromisos establerts en la Base 10ª punt 6 Ordre 30/2010 
d’1 de desembre de la Conselleria de Benestar Social que per error no s’assumiren en el  
Decret núm. 154/11 de data 03/1/2011. (Sol·licitud d’ajudes Igualtat oportunitats homes-
dones).

 Decret núm. 942 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor 
referides als expedients de D. JOSE SORIA IBIZA i altres.
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 Decret núm. 943 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a Dª INOCENCIA HERNANDEZ BARRULL.

 Decret núm. 944 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a D. VICENTE ARGUDO CERVERA.

 Decret núm. 945 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a D. JOSE MARIN HERNANDEZ.

 Decret núm. 946 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a D. DAVID MARIN HERNANDEZ.

 Decret núm. 947 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a D. MAXIMINO MORANT ZACARES.

 Decret núm. 948 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a Dª ISABEL VICENTA GUILLEN MORALES.

 Decret núm. 949 Procedir l’arxiu de l’expedient de D. WILLIAM STONEHOUSE per no 
ser el titular.

 Decret  núm. 950  Declarar  a  Dª  TERESA  LLODRA  TERCERO  l’obligació  legal  de 
mantindre en adequades condicions de seguretat i salubritat de l’emplaçament Pol 3 Parc 
156. OE 31/2011.

 Decret  núm. 951  Declarar  a  Dª  AMALIA  BERTOMEU  PONS  l’obligació  legal  de 
mantindre en adequades condicions de seguretat i salubritat de l’emplaçament Pol 3 Parc 
1079. OE 30/2011.

 Decret  núm. 952  Declarar  a  D.  VICENTE  NAVARRO  MAS  l’obligació  legal  de 
mantindre en adequades condicions de seguretat i salubritat de l’emplaçament Ps Rajolars, 
14. OE 24/2011.

 Decret  núm. 953  Declarar  a  D.  PABLO  KONINCKX  FUSTER  l’obligació  legal  de 
mantindre  en  adequades condicions  de  seguretat  i  salubritat  de  l’emplaçament  C/  Isaac 
Albéniz, 6. OE 23/2011.

 Decret núm. 954 Autoritzar l’exhumació del cadàver de Dª CARMEN TORRES NAVAS 
per al seu trasllat de nínxol.

 Decret núm. 955 Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procediment selectiu 
per a la constitució d’una borsa de treball de MEDIADORS INTERCULTURALS.

 Decret núm. 956 Aprovar la remissió de l’expedient administratiu sol·licitat al Jutjat de lo 
Contenciós  Administratiu  núm.  1  d’Elx.  Procediment  Abreviat  672/2010-  D.  ADRIAN 
CAÑABATE GARCIA.

 Decret núm. 957 Desestimar la petició formulada per CONSTRUCCIONES HISPANO 
GERMANAS SA sol·licitant la devolució de la Taxa abonada per import de 2.763 euros en 
concepte de llicència ambiental LA065/07.

 Decret núm. 958 Denegar el fraccionament sol·licitat del deute en concepte de sanció de 
trànsit 165167 per D. IVAN AMO MANZANARES.

Pàgina: 13



 Decret núm. 959 Concedir el fraccionament del deute tributari per autoliquidació Icio i  
Taxa en C/ Fra Humil Soria, 2AD, a D. ANTONIO LARROSA LARROSA.

 Decret  núm. 960  Compensació  de  deutes  en  període  executiu  a  CONSTRUCCIONES 
HERMANOS BENIMELI SL.

 Decret  núm. 961  Declarar  la  finalització  del  procediment  de  concessió  de  llicència  
municipal ambiental de LA077/2010.

 Decret  núm. 962  Declarar  la  finalització  del  procediment  de  concessió  de  llicència  
municipal ambiental de LC013/2011.

 Decret núm. 963 Autoritzar a HIPER PATRI amb efectes de l’1 de gener de 2011 una 
reserva d’espai en la via pública de 8 m per a càrrega i descarrega en C/ Mestre Chapí, 9.

 Decret  núm. 964  Aprovar  la  convocatòria  pública  de  concurrència  competitiva  de 
subvencions per a l’exercici 2011 destinades a les Entitats i/o Associacions que tinguen 
naturalesa o el caràcter esportiu, i que estiguen inscrites al Registre Municipal d’Entitat d’Oliva.

 Decret  núm. 965  Incoar  a  D.  GUILLERMO  MIRALLES  SANCHIS  expedient 
administratiu sancionador 246/06.

 Decret  núm. 966  Aprovar  la  nòmina  complementària  del  personal  al  servei  d’aquest 
Ajuntament corresponent al mes de febrer de 2011 per import de 754,54 euros en total brut.

 Decret núm. 967 Declarar a Dª MARIA CONSUELO ESCRIVA HERRAIZ desistida de la 
petició de llicència d’obra menor 268/2010.

 Decret  núm. 968  Admetre  la  documentació  presentada  per  l’Entitat  /  Associació 
denominada "Voluntaris de Protecció Civil d’Oliva" i registrar-la amb número 214.

 Decret  núm. 969  Assabentar-se  de  la  cessió  de  crèdit  de  INGENIERIA  Y 
ARQUITECTURA VALENCIANA SL a favor de JOSE VTE. GREGORI FERRER de la 
fra. 01101 per import de 39.487,99 euros.

 Decret núm. 970 Aprovar la justificació i donar per justificada la subvenció concedida per 
a l’any 2010 a l’Associació Interparroquial Oliva, per import de 18.000,00 euros.

 Decret  núm. 971  Aprovar  a  UTE  TORRESCAMARA  Y  CIA  DE  OBRAS  SA  Y 
ESTUDIO DE METODOS DE LA RESTAURACION SL la  certificació  número  5  de 
l’obra "Rehabilitació i adequació del Centre Olivense-Casa de la Cultura" per import de 0 €.

 Decret núm. 972 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
HERI EMILE GUINAND.

 Decret  núm. 973 Imposició de sanció econòmica tributària a NEGRE CARPI MARIA 
BELEN

 Decret  núm. 974  Imposició  de  sanció  econòmica  tributària  a  BIG  BUSINESS 
EVERGREEN SA

 Decret núm. 975 Imposició de sanció econòmica tributària a BIG BUSINESS EVEGREEN SA

 Decret núm. 976 Imposició de sanció econòmica tributària a IRENEUSZ KARDASZ JACEK
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 Decret  núm. 977  Imposició  de  sanció  econòmica  tributària  a  RIBAS  ALVAREZ 
FRANCISCA

 Decret núm. 978 Imposició de sanció econòmica tributària a PEREZ MUÑOZ RAFAEL

 Decret núm. 979 Imposició de sanció econòmica tributària a MAROTO FERNANDEZ 
VICTORIA

 Decret núm. 980 Imposició de sanció econòmica tributària a MAROTO FERNANDEZ 
JUAN CARLOS

 Decret núm. 981 Imposició de sanció econòmica tributària a PELLICER Y MARTIN SL

 Decret núm. 982 Imposició de sanció econòmica tributària a BENOIT VICTORIA MARIE 
HUGUETTE

 Decret  núm. 983 Imposició de sanció econòmica  tributària  a  MANZANO MORALES 
JOSE MANUEL

 Decret  núm. 984  Imposició  de  sanció  econòmica  tributària  a  SERRANO CAMBRILS 
CONCEPCION

 Decret  núm. 985  Imposició  de  sanció  econòmica  tributària  a  BIENES  RAICES  Y 
CONSTRUCCIONES SA

 Decret núm. 986 Imposició de sanció econòmica tributària a DAY HERMINA MARIA

 Decret núm. 987 Imposició de sanció econòmica tributària a RIDDELL BARRY

 Decret  núm. 988  Aprovació  de  la  factura  de  la  GENERALITAT  VALENCIANA  en 
concepte de pagament previ a la inserció en el DOGV de l’anunci de l’Ajuntament d’Oliva. 
Actuació aïllada Reconfiguració Fites Sol Dotacional" per 43,16€

 Decret núm. 989 Aprovació i ordre de pagament de gratificació a VICENTE COLLADO 
LLORCA corresponent als mesos de gener i febrer 2011

 Decret núm. 990 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball de les obres "Red de 
col·lectors pluvials i ampliació de voreres ctra. Dénia/Raconada de les Ermites Fase II" a 
ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS SL

 Decret núm. 991 Cancel·lació del compte corrent remunerat de l’entitat financera CAJA 
MADRID

 Decret  núm. 992  Concessió  de  llicencia  de  primera  ocupació  a  CONSTRUCCIONES 
HISPANO GERMANAS SA Malibu Beach c/Vermeer, 101 PP Oliva Nova (6 habitatges)

 Decret  núm. 993  Estimació  de  la  petició  d’indemnització  en  metàl·lic  per  import  de 
3.810,69euros com a conseqüència dels danys produïts per mal funcionament dels serveis 
públics a MARIA JOSE VILLEGAS LUIS. Exp. 43/09

 Decret  núm. 994  Estimació  de  la  petició  d’indemnització  en  metàl·lic  per  import  de 
128,26euros com a conseqüència dels danys produïts  per mal funcionament dels serveis 
públics a VICENTE MENA SANCHIS

 Decret  núm. 995 Iniciació de l’expedient  G/02/2011 de modificació  de  pressupost  per 
generació de crèdits per ingressos.
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 Decret núm. 996 Aprovació de l’expedient G/02/2011 de modificació del Pressupost per 
generació de crèdits per ingressos segons resum

 Decret  núm. 997  Aprovació  de  l’expedient  T/04/2011  de  modificacions  de  crèdit 
mitjançant transferències d’unes aplicacions pressupostàries a altres

 Decret  núm. 998  Fer  pública  la  llista  provisional  d’aspirants  admesos  i  exclosos  al 
procediment selectiu PLAÇA DE BIBLIOTECARI.

 Decret núm. 999 Denegació del Servei d’Ajuda a Domicilio a MARGARITA GREGORI 
AGUILAR per superar ingressos segons el barem.

 Decret  núm. 1000  Concessió  a  MARIA ANGELES  RUS  ARCE  llicència  de  primera 
ocupació. Exp. núm. 000012/2011-LO

 Decret núm. 1001 Concessió a MARTIN NICOLAS LOPEZ autorització per a la venda de 
fruits secs i joguets en carret de 2m en el passeig durant la setmana de falles

 Decret núm. 1002 Concessió a ISABEL SERNA CRIADO autorització per a la venda de 
fruits secs i joguets en carret de 4m en el Parc de l’Estació durant la setmana de falles

 Decret núm. 1003 Concessió a ISABEL SERNA CRIADO autorització per a la venda de 
fruits secs i joguets en carret de 4m al voltant de la Falla l’Institut durant la setmana de falles

 Decret núm. 1004 Aprovació de l’informe tècnic Exp. LC 070/2007 de GEMA LLOPIES 
MENGUAL

 Decret  núm. 1005  Sotmetiment  a  informació  pública  20  dies  i  notificació  a  veïns 
immediats l’expedient LA 020/2011 DE TECNOFUSTA OLIVA CB

 Decret núm. 1006 Aprovació projecte tècnic obre "Consolidació i reparació de la fàbrica de 
tapial, pertanyent als trams originals conservats en mal estat de la muralla oriental del Palau 
dels Comptes d’Oliva”

 Decret núm. 1007 Aprovació de la justificació de la subvenció per a l’any 2010 a LA 
JUNTA LOCAL FALLERA per import de 34.536,00 euros. Ordenació del pagament de 
12,558,80€ (2n termini)

 Decret núm. 1008 Aprovació de la justificació de la subvenció per a l’any 2010 a CLUB 
DE BÀSQUET per import de 6.973,98 euros. Ordenació del pagament.(2n termini)

 Decret núm. 1009 Aprovació de les despeses per import de 0,75€ en concepte de ús de 
datàfon del 21/02 al 28/02/2011

 Decret núm. 1010 Aprovació de les despeses per import de7,71€ en concepte de ús de 
datàfon del 07/02 al 21/02/2011

 Decret  núm. 1011  Aprovació  de  les  despeses  per  import  de  495,56€  en  concepte  de 
despeses, factures, rebuts o justificants de despeses relacionades.

 Decret  núm. 1012  Aprovació  de  despeses  bancaris  per  operacions  rebutjades  en  el 
cobrament de rebuts de la guarderia mpal corresponents al mes de febrer 2011. Devolució 
de 140,45€ de l’alumna SOFIA GOMEZ ARGUDO

 Decret  núm. 1013  Aprovació  de  despeses  bancaris  per  operacions  rebutjades  en  el 
cobrament de rebuts de la guarderia mpal corresponents al mes de febrer 2011. Devolució 
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de  245,79€  dels  alumnes  CARLOS  SANCHEZ  LLOPIS  I  SELENA  MONSERRATE 
ZAMBRANO CASAMAYOR

 Decret núm. 1014 Aprovació de la factura corresponent a despeses de mant tpv inactiu per  
import de 14,16€

 Decret núm. 1015 Aprovació de factura per import de 2,91 € en concepte de despeses  
financeres

 Decret núm. 1016 Aprovació de despeses per import de 0,70 € en concepte de despeses de 
correu.

 Decret  núm. 1017  Aprovació  del  reconeixement  de  l’obligació  i  pagament  de  quota 
amortització préstec CAJA MADRID núm. 10.718.848./13 amb venciment 03/03/2011

 Decret núm. 1018 Autorització actes setmana fallera FALLA SANT FRANCESC

 Decret núm. 1019 Autorització actes setmana fallera FALLA INSTITUT

 Decret  núm. 1020  Acord  d’incoació  de  procediment  de  responsabilitat  patrimonial  de 
SONIA SEBASTIA COLLADO Exp. 06/11

 Decret núm. 1021 Aprovació de les despeses corresponents a remesa de rebuts domiciliats 
Febrer 2011 per import de 107,68 €

 Decret  núm. 1022  Aprovació  de  despeses  bancaris  per  operacions  rebutjades  en  el 
cobrament de rebuts de la guarderia mpal corresponents al mes de febrer 2011. Devolució 
de 105,34 € de l’alumne BETKA TOLEDO, NADIR

 Decret núm. 1023 Aprovació llistat admesos i exclosos procediment selectiu de borsa de 
treball de mestres de formació de persones adultes. Nomenament de tribunal i convocatòria 
d’aspirants per al primer exercici

 Decret núm. 1024 Incoació del procediment de responsabilitat patrimonial Ref.05/11 de 
ADOLFINA MARTINEZ AYALA

 Decret núm. 1025 Aprovació de la relació de factures núm. 016/2011 per import de 11,59€

 Decret  núm. 1026  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  017/2011  per  import  de 
2.771,43 €

 Decret  núm. 1027  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  018/2011  per  import  de 
21.529,36 €

 Decret  núm. 1028  Obligació  de  mantindre  les  condicions  adequades  de  salubritat, 
conservació i sanitat a MIGUELVICENTE FERRER SEMPERE OE 29/2011

 Decret núm. 1029 Adjudicar el contracte menor de les obres "Consolidació i reparació de 
la fàbrica tapial dels trams originals conservats en mal estat de la muralla oriental del palau 
dels Comptes d’Oliva" a l’empresa TORREMAR REHABILITACIONES, SL, pel preu de 
37.234,06 €.

 Decret  núm. 1030  Obligació  de  mantindre  les  condicions  adequades  de  salubritat, 
conservació  i  sanitat  a  Mª  VICENTA  COSTA  PELLICER,  VICENTE  LLIDO 
TROTONDA,  CARLOS  ENRIQUE  ECHAGUE  SAAVEDRA,GHALIB 
MUHAMMAD,JAMES GEORGE LIMORE. OE 140/11
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 Decret núm. 1031 Incoació d’expedient disciplinari a GUILLERMO PONZODA IBIZA 
per desquadres entre la recaptació de tiquets i l’ingrés en caixa.

 Decret núm. 1032 Concessió de bestreta de 812€ a CARMEN MORENO PEREZ

 Decret núm. 1033 Aprovació de la liquidació provisional de l’Increment sobre el valor dels 
terrenys de JUAN ANTONIO ALCALA NAVARRETE

 Decret  núm. 1034  Nomenament  com  a  director  d’execució  material  de  les  obres  de 
"Consolidació i reparació de la fàbrica tapial dels trams originals conservats en mal estat de 
la muralla oriental del palau dels Comptes d’Oliva" a VICENTE LLOPIS CARDONA

 Decret núm. 1035 Adjudicació del contracte menor Direcció de les obres Consolidació i 
reparació de la fàbrica tapial dels trams originals conservats en mal estat de la muralla dels  
Comptes d’Oliva" a TIRSO JOSE AVILA AGUILERA

 Decret núm. 1036 Desestimació Recurs de Reposició contra DA 300/11

 Decret núm. 1037 Aprovació de l’expedient I/02/2010 modificació del pressupost

 Decret  núm. 1038 Ordre  del  pagament  de  les  relaciones  de factures  :  Rel  02/2011 R, 
REL006/2011 R, REL 009/2011, REL 012/2011 R

 Decret núm. 1039 Devolució d’ingrés indegut i interessos de demora per exp. ltiu 30/09 per 
acord de sobreseïment i arxiu a JEAN FRANÇOISE ZANCHI

 Decret núm. 1040 Devolució d’aval dipositat per OLIVA COTRATES SL per a respondre 
a obres d’eliminació de barreres arquitectòniques en elcasc urbà

 Decret  núm. 1041  Devolució  fiança  dipositat  per  CONTTRUCCIONES  Y 
REPARACIONES BERSAN SL per a respondre a obres de reforma de dependències de 
l’Ajuntament

 Decret  núm. 1042 Compensació  de  deute  en període exectiu  a  varios  proveedores  per 
import de 520,20€

 Decret núm. 1043 Aprovació del padró de l’Impost sobre béns immobles de Naturalesa 
Urbana

 Decret  núm. 1044 Inici  de  les  actuacions de comprovació limitada sobre  els  subjectes 
passius IVAN HORACIO SILVA CORDOVA I ALTRES

 Decret  núm. 1045  Concertació  d’operació  de  crèdit  a  curt  termmini  per  import  de 
2.000.000€.

 Decret núm. 1046 Autorització actes fallers setmana fallera FALLA CASA D’ALONSO

 Decret núm. 1047 Autorització actes fallers setmana fallera FALLA L’ESTACIÓ

 Decret núm. 1048 Autorització actes fallers setmana fallera FALLA CONSERVATORI

 Decret núm. 1049 Autorització actes fallers setmana fallera FALLA PENSAT I FET

 Decret núm. 1050 Autorització actes fallers setmana fallera JUNTA LOCAL FALLERA

 Decret núm. 1051 Incoació d’expedient restauració de la legalitat urbanística 119/09 de 
GLENN O’BRIAN
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 Decret núm. 1052 Incoació d’expedient restauració de la legalitat urbanística 072/08 de 
MARIA DE LOS DESAMPARADOS ALEMANY MONZONIS

 Decret  núm. 1053 Incoació d’expedient  restauració de la  legalitat  urbanística173/09 de 
RAFAEL TAMARIT VICENS

 Decret núm. 1054 Incoació d’expedient restauració de la legalitat urbanística 139/09

 Decret núm. 1055 Incoació d’expedient restauració de la legalitat urbanística 130/09 de 
ANDREWS NEIL FREDERICH

 Decret núm. 1056 Declaració de l’obligació de mantindre les condicions de salubritat i  
salut adequades a VICENTA ISABELABAD IBIZA. OE 034/2011

 Decret  núm. 1057  Acceptació  de  proposta  per  a  la  realització  de  controls  preventius 
d’alcoholèmia a Passeig Alcalde Juan Sancho 11/03/2011

 Decret núm. 1058 Denegació de llicencia de primera ocupació a LEVY SHALOM

 Decret núm. 1059 Declaració de vehicle abandonat exp. 1419/10

 Decret núm. 1060 Declaració de vehicle abandonat exp.1420/10

 Decret núm. 1061 Declaració de vehicle abandonat exp. 1414/10

 Decret núm. 1062 Declaració de vehicle abandonat exp. 1409/10

 Decret núm. 1063 Declaració de vehicle abandonat exp. 1426/10

 Decret núm. 1064 Declaració de vehicle abandonat exp. 1444/10

 Decret núm. 1065 Aprovació del "Pla d’actuació front a emergències en el dispar de focs 
artificials FALLES 2011

 Decret núm. 1066 Aprovació Pla Local de Cremes de Falles 2011

 Decret núm. 1067 Reconeixement de l’obligació i  ordre de pagament de la factura 11-
000418 a JOAQUIN LERMA SA per 57.670,14€

 Decret  núm. 1068  Aprovació  de  l’autoliquidació  per  import  de  180,20€  de  LA 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA en concepte de edicte de publicació llistat 
provisional d’aspirants per la provisió d’una plaça de bibliotecari

 Decret núm. 1069 Autoritzar a la Falla l’Estació, representada per el Sr. MIGUEL ANGEL 
ROIG GREGORI, per a la celebració dels diversos actes amb motiu de les festes falleres.

 Decret  núm. 1070  Desestimar  el  Recurs  de  Reposició  interposat  pel  Sr.  JOAQUIN 
CERVERA MENGUAL, contra el Decret núm. 5258/10.

 Decret  núm. 1071  Desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat  per  el  Sr.  JOAQUIN 
CERVERA MENGUAL, contra Decret d’Alcaldia 5259/10, Exp. Sancionador núm. 15/09.

 Decret núm. 1072 Declarar la caducitat del procediment ordre d’execució núm. 40/2010,  
contra la Mercantil SUCESORES DE POUS MARI SL.

 Decret  núm. 1073  Desestimar  el  Recurs  de  Reposició  interposat  contra  el  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 195/11, Exp. LTIU núm. 83/09.
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 Decret núm. 1074 Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. JAIME PERICAS 
COTS, contra el Decret de l’Alcaldia núm. 4290/10, Exp. Sancionador núm. 168/08.

 Decret  núm. 1075 Estimar  el  recurs  de  reposició  interposat  pel  Sr.  JAIME PERICAS 
COTS,  contra  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  4286/10,  referit  a  la  liquidació  de  la  taxa  
urbanística, Exp. LTIU núm. 168/08.

 Decret  núm. 1076  Declarar  la  caducitat  del  procediment  d’Infracció  urbanística  núm. 
88/07, instruït contra la Sra. ELISA ESCRIVA NADAL, Expedient núm. 88/07.

 Decret núm. 1077 Declarar la caducitat del procediment LTIU núm. 88/07, instruït contra 
la Sra. ELISA ESCRIVA NADAL.

 Decret núm. 1078 Aprovar la devolució a la Sra. ABDELKADER HENNI, la quantitat de 
87 Euros, import corresponent a la taxa abonada per la prestació dels serveis públics de 
pavellons coberts, poliesportiu i instal·lacions anàlegs.

 Decret  núm. 1079  Aprovar  la  devolució  al  Sr.  LUIS  BARCHINO  MANRIQUE,  de 
1.239,36 Euros, ingressat per taxa llicència urbanística, Exp. LTIU RC 125/06, EN Pda. 
Bomba, Pol. 7, Parcel·la 607.

 Decret núm. 1080 Denegar el fraccionament sol·licitat pel Sr. CAMILO DE LA ROSA 
LARROSA, per import de 278,90 Euros, en concepte de Taxa per OVP mercadet divendres,  
lloc núm. 45, corresponent a l’any 2010.

 Decret núm. 1081 Sol·licitud pròrroga de contractació AEDL, seleccionada en Comissió 
Mixta en la Direcció Territorial d’Ocupació.

 Decret núm. 1082 Declaració de crèdits incobrables als valors relacionats amb un import 
de 19.214,17€

 Decret  núm. 1083 Aprovació del  padró d’impostos  sobre béns immobles de naturalesa 
urbana corresponent a l’exercici 2011 de 30.024 rebuts amb un import total e 7.551.786,68€

 Decret núm. 1084 Aprovació de baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom 
d’INMA SANFRUTOS GILABERT

 Decret núm. 1085 Aprovació de despeses en concepte d’ús de datàfon entre el 01/03/2011 i  
el07/03/2011 per import de 11,41€

 Decret núm. 1086 Aprovació de despeses en concepte de quota targeta visa per import de 40€

 Decret  núm. 1087  Aprovació  de  la  relació  de  factures  núm.  019/2011  per  import  de 
1.810,81€

 Decret  núm. 1088  Aprovació  de  la  factura  núm.  CIO477001835  a  VODAFONEE 
EXPAÑA SAU per import de 2.608,96

 Decret  núm. 1089  Aprovació  del  contingut  de  l’informe  d’anàlisi  ambiental.  Exp. 
LC002/2010. ARCA OLIVA SL

 Decret  núm. 1090  Aprovació  del  contingut  de  l’informe  d’anàlisi  ambiental.  Exp. 
LC044/2001.MIGUEL CALATAYUD Y JOSE JUST SL

 Decret  núm. 1091  Aprovació  del  contingut  de  l’informe  d’anàlisi  ambiental.  EXP. 
LA182/2009. ASESORIES FINANCIEROS OLIVA SL
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 Decret  núm. 1092 Aprovació del  contingut  de l’informe d’anàlisi  ambiental.  EXP.  LA 
100/2009 CDAD PROPIETARIOS POLIGONO 4

 Decret núm. 1093 Aprovació de la convocatòria pública de subvencions per a l’exercici 
2011 destinades a les entitats juvenils sense finalitat lucrativa inscrites en el Registre Mpal 
d’Associacions i en el Cens d’Associacions Juvenils de la CV

 Decret núm. 1094 Declaració de vehicle com abandonat a la via pública, matrícula v-6677-
CS Exp. 1354/10

 Decret  núm. 1095  Declaració  de  vehicle  com  abandonat  a  la  via  pública,  matrícula 
7523DLT Exp. 1415/10

 Decret núm. 1096 Declaració de vehicle com abandonat  a la via pública,  matrícula V-
5099-GP Exp. 1419/10

 Decret núm. 1097 Aprovació de la ubicació temporal del lloc de treball de la funcionària 
AMPARO SORIANO GALINDO a les dependències situades a la Plaça de l’Ajuntament, 1 
per a realitzar les seues tasques d’auxiliar administratiu d’urbanisme

 Decret núm. 1098 Adjudicar el contracte menor de serveis de direcció de les obres de la 
Posta Sanitaria al Sr. CARLOS NAVARRO MESTRE, per import de 5.000 euros.

 Decret núm. 1099 Concessió de llicencia de segona ocupació a FAMACA TRAORE. Exp. 
000011/2011-lo

 Decret núm. 1100 Aprovació de la relació de factures núm. 020/2011 R per import de 
94.747,62€

 Decret núm. 1101 Reconeixement de l’obligació i  ordre de pagament de la factura per 
import de 2030,00€ a CLUB COLLA ESPORTIVA ELCORRIOL

 Decret núm. 1102 Tindre l’Ajuntament d’Oliva com a demandat en el procediment ordinari 
000853/2010 interposat per MIDASCON SL y remissió de l’expedient administratiu

 Decret  núm. 1103  Sotmetiment  a  informació  pública  l’Exp.  LC  116/2005  de 
EXPLOTACIONES RIO MAR SL

 Decret  núm. 1104  Concessió  tràmit  d’audiència  EXP.  133/09  de  RAFAEL  SENDRA 
SENDRA

 Decret núm. 1105 Aprovació de la relació de factures 021/2011 per import de 15.171,75

 Decret núm. 1106 Aprovació de la relació de factures 022/2011 per import de 13.303,37€

 Decret núm. 1107 Aprovació i de la liquidació de l’impost sobre activitats econòmiques 
per import de 17.813,36€

 Decret núm. 1108 Incoació Exp. restauració de la legalitat urbanística 000124/2010 -ERU 
de VICENTE MAÑO LLOPIS

 Decret núm. 1109 Incoació Exp. restauració de la legalitat urbanística 000050/2010-ERU 
de FRANPAMO SL

 Decret  núm. 1110  Incoació  Exp.  restauració  de  la  legalitat  urbanística  000126/07  de 
FRANPAMO SL
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 Decret  núm. 1111  Incoació  Exp.  restauració  de  la  legalitat  urbanística  000109/09  de 
DAVID MORELL CANET

 Decret  núm. 1112  Rectificació  de  decret  307/11  en  les  quantitats  corresponents  al 
pressupost. EXTPE PROTECCIO URBANISTICA RC36/02

 Decret núm. 1113 Incoació Exp. restauració de la legalitat urbanística 000139/2010-ERU

 Decret núm. 1114 Incoació Exp. restauració de la legalitat urbanística 000036/2010-ERU

 Decret núm. 1115 Incoació Exp. restauració de la legalitat urbanística 36/09

 Decret núm. 1116 Declaració de l’obligació de mantidre les condicions de salut i salubritat 
VICENTE FENOLLAR COTS OE. 33/2011

 Decret núm. 1117 Aprovació de la factura CIO478484054 de VODAFONE ESPAÑA SAU 
per import de 1080,40€

 Decret núm. 1118 Encomanament a JAVIER PARRAGA RIPOLL control i seguiment de 
la pena imposada a BRUNO VIRGILI GONZALEZ de servei social penitenciari

 Decret núm. 1119 Concessió a ANTONIO GALDON SANCHEZ comissió de serveis com 
agent de la policia local

 Decret núm. 1120 Concessió a MIGUEL LLORCA MAS i MIGUEL JUST COLLADO 
llicència  de  segregació  de  la  parcel·la  en  PP  Sector  19  parc.  30  segons  projecte  de 
reparcel·lació.

 Decret  núm. 1121  Concessió  de  llicència  urbanística  de  FRANCISCO  GIRAU 
ASUNCION exp. 000047/2011-OME

 Decret núm. 1122 Concessió de llicència urbanística de JOSE CAÑAMAS SAVALL EXP. 
000046/2011-OME

 Decret  núm. 1123  Concessió  de  llicència  urbanística  de  JUAN  ANTONIO  SERVER 
MILLET. EXP. 000023/2011-OME

 Decret núm. 1124 Concessió a SALVADOR SEGUI PEREZ llicència d’ocupació de la via 
publica.

 Decret  núm. 1125  Concessió  de  llicència  urbanística  a  CDAD  PROPIETARIOS  VIA 
RONDA 101 representada per ARTURO MORENO CARAZO.EXP.E00011/2011-OME

 Decret  núm. 1126  Reconeixement  de  l’obligació  per  la  quantitat  de  21.513,00€  al 
CONSORCI  PROVINCIAL DE BOMBERS DE VALENCIA en  concepte  de  quota  de 
sosteniment del consorci.

 Decret  núm. 1127  Concessió  de  llicència  ambiental  a  AJUNTAMENT D’OLIVA  EN 
L’ESCOLA INFANTIL COMPLETA DE PRIMER I SEGON CICLE

 Decret núm. 1128 Continuació de tramitació d’expedient de la restauració de la legalitat 
urbanística  07/09  de  MIGUEL  DOMINGO  MOÑINOS  MIRALLES.  Desestimació  de 
recurs de reposició.

 Decret núm. 1129 Aprovació de la ubicació temporal del lloc de treball de la funcionaria 
CAROLINA AÑO FENOLLAR a les dependències situades a la Plaça de l’Ajuntament, 1 
per a realitzar les seues tasques d’auxiliar administratiu d’urbanisme
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 Decret núm. 1130 Aprovació de la ubicació temporal del lloc de treball de la funcionaria 
CARMEN SANTONJA BENEITO a les dependències situades a la Plaça de l’Ajuntament, 
1 per a realitzar les seues tasques d’enginyera tècnica agrícola.

 Decret núm. 1131 Concedir a LLAVORETES DOLCES CB autorització per a la venda 
d’alimentació  en  el  lloc  de  venda  núm.  22  de  la  secció  d’alimentació  del  Mercat  del  
divendres.

 Decret núm. 1132 Aprovar la liquidació i ordenar el pagament als membres del Tribunal de 
les proves selectives per a 1 plaça de Tècnic Mitjà de Biblioteques.

 Decret  núm. 1133 Adjudicar  el  contracte  de naturalesa  privada per  a la  prestació dels 
serveis professionals de creació artística, obra musical per al V Certamen de Marxes Mores  
a favor de D. JOSE M VALLS SATORRES.

 Decret  núm. 1134  Aprovar  l’autoliquidació  de  15/03/11  a  EXCMA.  DIP.  PROV.  DE 
VALENCIA- BOP per inserció d’anunci sobre llicència d’activitat Càmping Rio Mar.

 Decret núm. 1135 Aprovar a EDIOLIVA PROMOCIONES SL la imposició d’una sanció 
econòmica per infracció urbanística 69/06.

 Decret núm. 1136 Aprovar a EDIOLIVA PROMOCIONES SL la liquidació definitiva de 
l’Icio i Taxa. LTIU 69/06.

 Decret  núm. 1137  Imposició  de  sanció  tributària  a  D.  VICENT  MARIN  GABRIEL 
MESTRE IBIZA.

 Decret  núm. 1138  Imposició  de  sanció  tributària  a  D.  VICENT  MARIN  GABRIEL 
MESTRE IBIZA.

 Decret núm. 1139 Imposició de sanció tributària a Dª BEATRIZ POUS SEMPERE.

 Decret núm. 1140 Imposició de sanció tributària a Dª ROSE ANITA ALEXANDRA.

 Decret núm. 1141 Imposició de sanció tributària a D. ROSE ANITA ALEXANDRA.

 Decret  núm. 1142  Imposició  de  sanció  tributària  a  D.  ANTONIO  VICENTE  POUS 
SEMPERE.

 Decret  núm. 1143  Imposició  de  sanció  tributària  a  Dª  ENCARNA  FAJARDO 
MARTINEZ.

 Decret núm. 1144 Imposició de sanció tributària a D. ENRIQUE PONS GILABERT.

 Decret núm. 1145 Imposició de sanció tributària a D. ENRIQUE PONS GILABERT.

 Decret núm. 1146 Imposició de sanció tributària a Dª BEGOÑA JORDA SATORRE.

 Decret núm. 1147 Imposició de sanció tributària a Dª CARMEN ASUNCION SEMPERE 
ORTOLA.

 Decret núm. 1148 Imposició de sanció tributària a D. OSCAR MADRID JUST.

 Decret núm. 1149 Imposició de sanció tributària a D. OSCAR MADRID JUST.

 Decret  núm. 1150 Imposició  de  sanció  tributària  a  D.  FRANCISCO JAVIER GARCIA 
MARTIN.

Pàgina: 23



 Decret núm. 1151 Imposició de sanció tributària a D. NICOLAS DE LAS HERAS GARCIA.

 Decret núm. 1152 Imposició de sanció tributària a D. NICOLAS DE LAS HERAS GARCIA.

 Decret núm. 1153 Imposició de sanció tributària a D. NICOLAS DE LAS HERAS GARCIA.

 Decret núm. 1154 Imposició de sanció tributària a D. NICOLAS DE LAS HERAS GARCIA.

 Decret núm. 1155 Imposició de sanció tributària a D. ANGEL NORBERTO CREMONTE 
BENETTI.

 Decret núm. 1156 Imposició de sanció tributària a D. HECTOR POUS SEMPERE.

 Decret núm. 1157 No liquidar ni  reconèixer el  dret  en comptabilitat  de l’Impost  sobre 
l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana a BIG BUSINESS EVERGREEN SA.

 Decret núm. 1158 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana a BIG BUSINESS EVERGREEN SA.

 Decret núm. 1159 Aprovar la relació de factures núm. 023/2011 R i reconèixer l’obligació 
per import de 8.223,55 euros.

 Decret núm. 1160 Aprovar la relació de factures núm. 024/2011 i reconèixer l’obligació 
per import de 167.310,98 euros.

 Decret núm. 1161 Aprovar la relació de factures núm. 025/2011 i reconèixer l’obligació 
per import de 1.986,60 euros.

 Decret núm. 1162 Aprovar la relació de factures núm. 026/2011 i reconèixer l’obligació 
per import de 5.141,21 euros.

 Decret  núm. 1163  Aprovar  el  pagament  de  la  quantitat  íntegra  de  35.855,54  €  a  la  
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR per aportació de quota ordinària 2011.

 Decret  núm. 1164  Assabentar-se  de  la  cessió  de  crèdit  de  GRUAS  Y  TALLERES 
BURGOS SL a favor de CAJAMAR CAJA RURAL SCC per import de 2.360,00 euros. 
Fra. 024/2011.

 Decret  núm. 1165  Concedir  la  llicència  urbanística  sol·licitada  per  LAUROSA  SL. 
292/2010-OME.

 Decret núm. 1166 Concedir a Dª MARIA VICENTA MONCHO PELLICER la llicència 
urbanística sol·licitada. 17/2011-OME.

 Decret núm. 1167 Concedir a D. HUMBERTO SORIANO LOPEZ llicència urbanística 
117/2010-OME.

 Decret núm. 1168 Desestimar la petició d’indemnització formulada per D. CONSUELO 
VIVES SORIA. Exp. Resp. Patrimonial 37/10.

 Decret núm. 1169 Tenir-se l’Ajuntament d’Oliva per emplaçat en qualitat de demandat en 
el Procediment Abreviat 931/2010 de D. LEONIE ELIZABETH AMOND i procedir a la 
remissió de l’expedient administratiu.

 Decret núm. 1170 Aprovar la relació núm. 027/2011 de factures per import de 7.834,00 €.
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 Decret  núm. 1171 Aprovar  la  devolució a D.  VICENTE MONZO CASANOVA de la 
quantitat de 1.379,37 euros d’Icio i Taxa. LTIU 126/03.

 Decret núm. 1172 Aprovar la devolució a Dª MATILDE GONZALEZ GONZALEZ de la 
quantitat de 291,61 euros d’Icio i Taxa. LTIU 155/08.

 Decret  núm. 1173  Alçar  la  suspensió  de  l’executivitat  de  la  cobrança  de  la  sanció 
urbanística interposada a D. JOSE M DOMENECH BALAGUER.

 Decret  núm. 1174  Alçar  la  suspensió  de  l’executivitat  de  la  cobrança  de  la  sanció 
urbanística interposada a D. LUIS CAPUCHINO CAPUCHINO.

 Decret núm. 1175 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom de 
D. CLIVE RICHARD TAYLOR.

 Decret núm. 1176 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor  
referides als expedients de D. FRANCESC JAVIER LLAMAS HERMIDAS i altres.

 Decret núm. 1177 Procedir a l’arxiu de l’expedient tributari 20010000055692 de D. JOSE 
LUIS MORANT PEIRO.

 Decret  núm. 1178  Procedir  a  l’arxiu  de  l’expedient  tributari  20010000055430  de  Dª 
BRENDA MARTIN.

 Decret  núm. 1179  Procedir  a  l’arxiu  de  l’expedient  tributari  20010000055757  de  D. 
GEORGE GUILLIAND ROBERT.

 Decret núm. 1180 Declarar prescrit el dret d’aquest Ajuntament per a determinar el deute 
tributari de l’Impost sobre l’increment de valor de terrens de naturalesa urbana de D. JOSE 
JESUS ALONSO RAMOS.

 Decret  núm. 1181  Aprovar  la  factura  CI0479733417  de  data  08/03/2011  i  ordenar  el 
pagament de 3.098,98 euros a VODAFONE ESPAÑA SAU.

 Decret núm. 1182 Concedir a Dª TERESA CARDONA LLOPIS llicència per a l’ocupació 
de la via pública en C/ Garcia Ordoñez, 2.

 Decret núm. 1183 Concedir a D. SALVADOR FUSTER RIBES llicència per a l’ocupació 
de la via pública en Ps Francisco Brines, 2.

 Decret núm. 1184 Concedir a D. TERESA CARDONA LLOPIS llicència per a l’ocupació 
de la via pública en Ctra. De Gandia, 9.

 Decret  núm. 1185  Concedir  a  D.  JULIA  MANZANO  NAVARRO  llicència  per  a 
l’ocupació de la via pública en C/ Verge del Mar, 112.

 Decret núm. 1186 Concedir a CDAD DE PROPIETARIOS PS LUIS VIVES 17 llicència 
per a l’ocupació de la via pública en Ps. Luis Vives, 17.

 Decret  núm. 1187  Concedir  a  D.  VICENTE  GIMENEZ  ALCARAZ  llicència  per  a 
l’ocupació de la via pública en C/ Gabriel Ciscar, 19.

 Decret  núm. 1188  Concedir  a  PROMOCIONES  Y  CONSTRUCCIONES  OLIVA  SA 
llicència per a l’ocupació de la via pública en C/ Salvador Mestre Parra, 16-18.

 Decret núm. 1189 Aprovació factura emesa pel  Sr.  JOAN MIQUEL GARCIA PEREZ 
sobre direcció parcial de les obres del Centre Polivalent d’Activitats Socioculturals.
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 Decret  núm. 1190  Autoritzar  a  D.  FERNANDO  MAS  MATEO  per  a  la  inscripció  i 
assistència a la jornada tècnica sobre "Punts crítics de la reforma laboral en l’administració  
local" el dia 1 d’abril.

 Decret  núm. 1191  Aprovar  la  ubicació  temporal  del  lloc  de  treball  de  la  funcionària  
d’aquest  Ajuntament  Dª  Mª  JOSE  PEIRO  GONZALEZ  en  les  dependències  de  Pl. 
Ajuntament, 1.

 Decret núm. 1192 Aprovar l’admissió de la Sra. ROSA ISABEL VIVES SANCHIS en la 
llista d’aspirants a admesos al procediment selectiu per a la formació d’una borsa de treball  
de Mestre de formació de persones adultes.

 Decret núm. 1193 Aprovar la factura 28-c188-369172 i ordenar el pagament de 9,41 euros 
a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA.

 Decret núm. 1194 Aprovar la factura emesa pel Sr. JOAN MIQUEL GARCIA PEREZ de 
les obres de "Centre Polivalent d’Activitats Socioculturals".

 Decret núm. 1195 Aprovar el reconeixement de l’obligació de 30,00 euros en concepte de 
quota d’inscripció de D. FERNANDO MAS MATEO a la jornada sobre "Punts crítics de la 
reforma laboral en l’administració local".

 Decret  núm. 1196  Sol·licitar  de  l’entitat  financera  BANC  SANTANDER  CENTRAL 
HISPANO el correcte i total compliment de la clàusula primera del contracte de préstec.

 Decret núm. 1197 Autoritzar l’inici del procediment sancionador a CLORO 1 SL i altres.

 Decret núm. 1198 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor  
referides als expedients de D. JOSE MASANET DOMENECH i altres.

 Decret núm. 1199 Procedir a l’arxiu de l’expedient de comprovació limitada de D. JUAN 
SALVADOR LLOPIS CLIMENT.

 Decret núm. 1200 Autoritzar l’inici del procediment sancionador a D. JOHN WILLIAM 
SMITH LESLIE i altres.

 Decret núm. 1201 Elevar el contingut de les propostes de resolució de l’òrgan instructor  
referides als expedients e D. FRANCISCO FRASQUET CLIMENT i altres.

 Decret  núm. 1202  Iniciar  les  actuacions  de  comprovació  limitada  sobre  els  subjectes 
passius relacionats, D. JUAN FRCO. RAMON SERVER.

 Decret núm. 1203 Aprovar per a l’any 2011 que els dies d’assumptes propis són deu i 
comunicar que s’han de sol·licitar les vacances abans de finalitzar el mes d’abril de 2011.

 Decret núm. 1204 Concedir a D. FRANCISCO ANDREU GARCIA llicència de segona 
ocupació en C/ Bisbe Juan Osta, 18-3-6. 22/2011.

 Decret  núm. 1205  Nomenar  funcionària  en  pràctiques  de  l’escala  d’Administració 
Especial, subescala Serveis especials, classe comeses especials, categoria Tècnic Mitjà de 
Biblioteques grup A2 a la Sra. M JOSE CANET GASCÓ.

 Decret núm. 1206 Reconèixer un nou trienni a D. FRANCISCO LARROSA LARROSA.

 Decret núm. 1207 Reconèixer un nou trienni a D. RAFAEL PEIRO VERDU.

 Decret núm. 1208 Reconèixer un nou trienni a Dª INMACULADA MENA TORRES.
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 Decret núm. 1209 Reconèixer un nou trienni a D. FERNANDO MAURI RAMIREZ.

 Decret  núm. 1210  Reconèixer  un  nou  trienni  a  Dª  MARIA  ASUNCION  COTAINA 
IBIZA.

 Decret  núm. 1211  Desestimar  a  Dª  MARIA  FRANCISCA  MIÑANA  ALEMANY  la 
petició d’indemnització. Exp. Responsabilitat Patrimonial 38/10.

 Decret núm. 1212 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, a D. MIGUEL COSTA SANCHEZ.

 Decret núm. 1213 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, a Dª FRANCISCA HERMELINDA TORRES LARA.

 Decret núm. 1214 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, a D. JOSE MIGUEL TORRES LARA.

 Decret núm. 1215 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, a Dª DOLORES TORRES GOMEZ.

 Decret núm. 1216 Denegar el canvi de titularitat de la Llicència d’obertura i funcionament  
de Café-Bar de D. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PIÑA. LC016/2010.

 Decret núm. 1217 Concedir autorització a D. JOSE CLIMENT PLAZA i altres per a la 
venta de Palmes el dia 15/04/11.

 Decret núm. 1218 Adjudicar el contracte menor de subministrament de 15 contenidors de 
plàstic a la Mercantil FCC MEDIO AMBIENTE SA.

 Decret núm. 1219 Resoldre l’adjudicació del contracte menor de les obres de "Centelles 
Juan Ramón Jiménez: condicionament del ferm i enllumenat públic en zona Ps Rajolars 10ª 
Fase" adjudicades a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA per DA 3184/08.

 Decret núm. 1220 Resoldre l’adjudicació del contracte menor de les obres de "Camacho 
Eres de Juan: Pavimentació i reposició del ferm en zona C/ Barranc-Muntanya" adjudicades 
a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA per DA 3183/08.

 Decret núm. 1221 Concedir a D. ANTONIO LLORCA MIÑANA la llicència ambiental de 
l’activitat LC089/2008.

 Decret  núm. 1222  Concedir  a  SAFOR  TRUCKS  SL  llicència  ambiental  a  l’activitat 
LA096/2010.

 Decret núm. 1223 Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència de gual V008/2011 a Dª 
JOSEFA SAN ANTONIO ALEMANY.

 Decret  núm. 1224  Declarar  la  baixa  del  gual  V166/1999  a  D.  DONATO  MATEOS-
APARICIO MANRIQUE.

 Decret núm. 1225 Aprovar l’expedició de manament de pagament "a justificar" a favor de 
D. VICENT MIQUEL SABATER SAVALL en concepte de "Visita Oceanogràfic 29/03/11 
per escolars de Sisteron".

 Decret núm. 1226 Aprovar la liquidació del Cànon de la concessió administrativa per al  
subministrament d’aigua potable en Casc Urbà corresponent al primer bimestre de 2011.
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 Decret núm. 1227 Aprovar a ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS SA la certificació 
núm. 5 de l’obra "Casa de la Festa" per import de 156.136,90 euros.

 Decret núm. 1228 Aprovar a TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA la certificació 
núm. 4 de l’obra "Trinquet d’Oliva" per import de 26.567,69 euros.

 Decret  núm. 1229  Aprovar  la  memòria  justificativa  de  despeses  presentada  per 
l’Associació de Mares i Pares d’alumnes IES GABRIEL CISCAR.

 Decret  núm. 1230  Aprovar  la  memòria  justificativa  de  despeses  presentada  per 
l’Associació de Mares i Pares d’alumnes IES GREGORI MAIANS.

 Decret  núm. 1231  Aprovar  la  memòria  justificativa  de  despeses  presentada  per 
l’Associació de Mares i Pares d’alumnes COL·LEGI PÚBLIC SANTA ANNA.

 Decret  núm. 1232  Aprovar  la  memòria  justificativa  de  despeses  presentada  per 
l’Associació de Mares i Pares d’alumnes CP LA CARRASCA.

 Decret  núm. 1233  Aprovar  la  memòria  justificativa  de  despeses  presentada  per 
l’Associació de Mares i Pares d’alumnes CP LUIS VIVES.

 Decret  núm. 1234  Aprovar  la  memòria  justificativa  de  despeses  presentada  per 
l’Associació de Mares i Pares d’alumnes Col·legi NOSTRA SRA. DEL REBOLLET.

 Decret  núm. 1235  Aprovar  la  memòria  justificativa  de  despeses  presentada  per 
l’Associació de Mares i Pares d’alumnes CP HORT DE PALAU.

 Decret  núm. 1236  Aprovar  la  memòria  justificativa  de  despeses  presentada  per 
l’Associació de Mares i Pares d’alumnes CP ALFADALÍ.

 Decret  núm. 1237  Aprovar  la  memòria  justificativa  de  despeses  presentada  per 
l’Associació de Mares i Pares d’alumnes Col·legi SANT JOSEP DE LA MUNTANYA.

 Decret  núm. 1238  Aprovar  la  memòria  justificativa  de  despeses  presentada  per 
l’Associació de Mares i Pares d’alumnes CP VERGE DELS DESEMPARATS.

 Decret núm. 1239 Aprovar la imposició al Sr. SALVADOR BENIMELI GILABERT, de 
una sanció econòmica de 76.376,71 Euros, per infracció urbanística, expedient sancionador 
núm. 37/06.

 Decret núm. 1240 Aprovar la liquidació definitiva de l’ICO i Taxa, Exp. LTIU núm. 37/06, 
per  infracció  urbanística  en  Canyades  UA  9,  contra  el  Sr.  SALVADOR  BENIMELI 
GILABERT.

 Decret núm. 1241 Aprovar la baixa en comptes dels valors declarats incobrables a nom del 
Sr. JOSE ANTONIO FERRERO GRAMAJE.

 Decret  núm. 1242  Aprovar  la  llista  provisional  d’aspirants  admesos  i  exclosos  al 
procediment selectiu per a la formació de la borsa de Mediadors Interculturals.

 Decret  núm. 1243  Adjudicar  el  contracte  menor  de  obres  de  demolició  de  les  obres 
d’edificació de nova planta destinada a ús d’habitatge en parcel·la 449, polígon 3, partida 
cameta a favor de CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES BERSAN, SL.

 Decret núm. 1244 Acceptar la proposta de la Policia Local para la realització de controls 
preventius d’alcoholèmia els dies 25 i 27 de març de 2011.
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 Decret núm. 1245 Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència de gual de D. JUAN 
PEREZ LLORES. V016/2011.

 Decret núm. 1246 Deixar sense efecte el DA 3301/06, del 14 de setembre en el que es  
concedeix l’ampliació del gual núm. 1310 de 5 a 10 metres a nom de CAPRABO SA per a  
accés a moll de càrrega en c/ Guillem de castro núm. 4

 Decret núm. 1247 Proposició d’imposició de sanció econòmica a D. VICENTE MIÑANA 
SANCHIS per obres constitutives d’infracció urbanística objecte de l’expedient sancionador 
127/95 per import de 39.309,54€

 Decret núm. 1248 Aprovació provisional de liquidació complementaria de l’impost sobre 
ICO i Taxa en Exp. LTIU 127/95

 Decret núm. 1249 Concessió a MIGUEL LLORCA MAS i MIGUEL JUST COLLADO la 
llicència de segregació de la parcel·la emplaçada e PP sector 19, parc. 30 segons projecte de  
reparcel·lació

 Decret  núm. 1250  Aprovació  de  despesa  i  ordre  de  pagament  a  GALP  ENERGIA 
ESPAÑA SAU per factures corresponents a carburant durant el mes de febrer per import de 
7.219,65€

 Decret núm. 1251 Aprovació de l’expedient núm. T/05/2011 de modificacions de crèdit

 Decret núm. 1252 Aprovació de la certificació núm. 3 de la POSTA SANITÀRIA -BARRI 
MARÍTIMO PLATJA D’OLIVA

 Decret núm. 1253 Ordenar el pagament de les relacions de factures núm. REL 013/2011 R 
i REL 014/2011

 Decret núm. 1254 Aprovació de la certificació núm. 2 de EFICIÈNCIA ENERGÈTICA-
CLIMATITZACIÓ I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC MERCAT MPAL

 Decret núm. 1255 Autorització d’exhumació de cadàver a MARIA CATALA VIDAL

 Decret  núm. 1256  Concessió  d’ajudes  sol·licitades  a  ROSA  SANCHIS  LLIDO  I 
RELACIÓ

 Decret núm. 1257 Declaració del vehicle abandonat Exp.e. VA 1446/10 de ENRIQUETA 
GENIS BONDIA

 Decret núm. 1258 Declaració del vehicle abandonat Exp. VA 1439/10 de SEBASTIAN 
ROLDAN CORBACHO

 Decret  núm. 1259 Declaració del  vehicle  abandonat  Exp.  VA 1445/11 de JOSE LUIS 
ZINOLA GONZALEZ

 Decret  núm. 1260 Aprovació de devolució de taxa abonada per concurrència a proves 
selectives de plaça ADL a CLAUDIA SENDRA CARRIO

 Decret núm. 1261 Concessió aplaçament de deute part de sanció urbanística Exp. 103/08 a 
MATILDE GONZALEZ GONZALEZ

 Decret núm. 1262 Declaració de caducitat del procediment sancionador iniciat respecte a  
obligats tributaris i infraccions tributaries de ALEMANY FAUS, FRANCISCO JOSE i relació
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 Decret  núm. 1263  Aprovar  la  factura  emesa  per  Telefonica  España,  SA,  per  import 
2010,76€

 Decret  núm. 1264  Modificació  nomenament  direcció  d’obres  "Posta  sanitària"  Platja 
d’Oliva del Sr Antonio Salvador Pérez Mengual al Sr Carlos Navarro Mestre

 Decret núm. 1265 Aprovar la liquidació provisional del Impost sobre el increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana en Aigua Blanca 8, núm. 4 a nom de Antonio Benito  
Arcos. NÚM. exp. 20010000055695

 Decret núm. 1266 Aprovar la liquidació provisional del Impost sobre el increment de valor 
dels  terrenys de naturalesa urbana en Pl  Oliva Nova 2,  núm.  6 a  nom de Promociones 
Mainpal SL. NÚM. Exp. 20010000054046

 Decret núm. 1267 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre el increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana en C/ Covatelles, 40 a nom de Josefa Navarro Moreno.  
Exp. 20010000055404

 Decret núm. 1268 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana en C/ San Marcos, 4 a nom de Remedios Cortes Barrull.  
NÚM. Exp. 20010000055649

 Decret núm. 1269 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana en Ctra Gandia,  26 a nom de Antonio Torres Gomez.  
NÚM. exp.e.20010000056503

 Decret núm. 1270 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’ increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana en Ctra Convent, 35 a nom de Guillermo Llopis Climent.  
NÚM. Exp. 20010000055679

 Decret núm. 1271 Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana en Pl San Fernando núm. 17,esc 6, 1º,18ª, núm. 17 esc 
6,1º,  26ª,  núm.  17,  esc  T,  1º,17ª  a  nom  de  Galba  Inversiones  SL.  NÚM.  Exp. 
20010000055696

 Decret núm. 1272 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana en C/ Gomez Ferrer, 3, esc 1-1º-B, esc 1-2º-B, a nom de 
Herederos de Joaquina Burgos Martin. NÚM. Exp. 20010000055776

 Decret núm. 1273 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana en C/ Molino, 7 a nom de Jose Maria Mestre Forrat. 
NÚM. Exp. 20010000055981

 Decret núm. 1274 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana en C/Comarca de la Marina, núm. 18-1-0-A, núm. 6-1-2-iz, 
núm.  6-1-bf-3,  núm.  12-1-2º-8  a  nom  de  Vicente  Cotaina  Argudo.  NÚM.  Exp. 
20010000055989

 Decret núm. 1275 Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana en C/Comarca de la Marina, 18 i altres a nom de Jose 
Cotaina Argudo. NÚM. Exp. 20010000055991.
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QUART. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010.

En compliment de l’article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte al Ple del 
Decret 846/11, de 24 de febrer de 2011, pel qual s’aprova la Liquidació del Pressupost 
de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2010, que és del següent tenor literal:

“Vist l’expedient que s’instrueix per a la Liquidació del Pressupost Municipal per a l’exercici de  
2010.

Vistos  els  estats  comptables  continguts  en  l’expedient  i,  especialment,  les  liquidacions  del 
Pressupost  de  Despeses  i  Ingressos,  Resultat  Pressupostari  i  Romanent  de  Tresoreria,  i  el  
Resultat Pressupostari  i  el  Romanents de Tresoreria de l’Exercici 2010 presenten el següent  
detall:

CONCEPTES

DRETS

RECONEGUTS

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES

NETES

AJUSTOS
RESULTAT

PRESSUPOSTARI

a) Operacions corrents … 22.223.777,66 19.297.114,48  2.926.663,18
b) Altres operacions no financeres 3.590.951,65 2.149.098,50 1.441.853,15
1 (+) Total Operacions no financeres 

(a+b)…
25.814.729,31 21.446.212,98  4.368.516,33

2 (+) Variació de actius financers … 0,00 0,00  0,00

3 (+) Variació de passius financers  0,00 2.467.052,96
 

-2.467.052,96
I  RESULTAT  PRESSUPOSTARI  DE 

L’EXERCICI = (1+2+3) ………………
25.814.729,31 23.913.265,94 1.901.463,37

AJUSTOS: 

4  (+)  Crèdits  gastats  finançats  amb 

Romanents  de Tresoreria per a despeses 

generals.

0,00

5  (+)Desviacions  de  finançament 

negatives de l’exercici …
1.199.494,21

6.  (-)Desviacions  de  finançament 

positives de l’exercici ………………
2.558.618,50

RESULTAT  PRESSUPOSTARI 

AJUSTAT = ( ± AJUSTOS) ………
542.339,08

COMPONENTS DEL ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 2010 IMPORTS 2009

1. (+) FONS LÍQUIDS …………………………………………………. 4.632.216,27 4.641.222,22

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT …………………… 7.053.879,75 7.319.063,61
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(+) del Pressupost Corrent . …………………………………… 2.563.890,89 3.021.835,03

(+) de Pressupostos Tancats ………………………………… 4.520.093,13 4.403.517,03

(+) d’operacions no pressupostàries………………… 139.242,25 136.105,95
(-) cobraments pendents d’aplicació definitiva ……………….. 169.346,52 242.394.40
3.  (-)  OBLIGACIONS  PENDENTS  DE  PAGAMENT 

………………………
3.050.258,69 4.446.641,14

(+) del Pressupost corrent . ……………………… 1.940.746,31 3.143.533,69
(+) de Pressupostos tancats ………………… 369.888,27 374.846,11
(+) d’operacions no pressupostàries …………………… 769.650,42 1.017.896,27
(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 30.026,31 89.634,93

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3) = ……… 8.635.837,33 7.513.644,69

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT ………………………… 898.820,63 813.807,83

III.  EXCÉS  DE  FINANÇAMENT  AFECTAT 

…………………………..
8.057.128,66 7.383.726,62

IV.  ROMANENT  DE  TRESORERIA  PER  A  DESPESES 

GENERALS (I-II-III)
-320.111,96 -683.889,76

Vist l’informe de la Liquidació emés per la Intervenció municipal, el dia 21 de febrer de 2011 
en el qual es fa constar que “En cas de liquidació del pressupost amb Romanent de Tresoreria  
negatiu, l’article 193 del TRLRHL disposa que “el Ple de la Corporació o l’òrgan competent de 
l’organisme autònom,  segons  corresponga,  hauran de procedir,  en la  primera  sessió  que es 
realitze,  a  la  reducció  de  despeses  del  nou  pressupost  per  quantia  igual  al  dèficit  produït. 
L’expressada reducció només podrà revocar-se per acord del Ple, a proposta del president, si el  
desenvolupament normal del pressupost i la situació de Tresoreria ho consenten.

Si la reducció de despeses no resultara possible, se podrà acudir al concert d’operació de crèdit  
pel seu import, sempre que hi haja les condicions assenyalades en l’article 177.5 d’aquesta Llei.

Si  no s’adopta  cap de les  mesures  previstes  en els  dos  apartats  anteriors,  el  pressupost  de 
l’exercici següent s’haurà d’aprovar amb un superàvit inicial de quantia no inferior al repetit  
dèficit”, açò mateix es desprén del que es disposa en l’article 105 del RD 500/90 en relació al  
Romanent de Tresoreria negatiu”.

En virtut de les atribucions que em confereix l’article 191 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en virtut de la delegació  
realitzada en el tinent d’alcalde, delegat d’Hisenda (PD 3835/08), RESOLC

PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici de 2010 
tal i com consta a l’expedient de la Liquidació d’on resulta un Resultat Pressupostari Ajustat 
positiu de 542.339,08 €, un Romanent de Tresoreria total de 8.635.837,33 € i un Romanent de 
Tresoreria per despeses generals negatiu de – 320.111,96 €.

SEGON.- Que es done compte al Ple de l’Ajuntament Ple en la primera sessió que es realitze.

Així ho mana el tinent d’alcalde. Oliva, 24 de febrer de dos mil onze. Rubricat.”
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Assabentada la corporació, es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Sabater Savall: “Sí; intentaré fer una intervenció més curta que l’any passat, 
que crec que en l’acta de l’any passat vam ocupar quasi 20 fulls, almenys en la meua 
exposició  inicial.  L’any  passat  ja  vaig  explicar  la  diferència  que  hi  ha  entre  el 
resultat pressupostari i el romanent de tresoreria per a despeses generals, que són les 
dades que ha llegit el secretari. Ja vaig comentar que el resultat important, perquè 
afectava al pressupost següent, en aquest cas perquè afecta al pressupost de 2011, és 
el del romanent de tresoreria. Si el romanent és positiu, aqueixa quantitat la rens per 
gastar-te-la en el pressupost següent, a banda del que marca el pressupost, i si és 
negativa has de reservar aqueixos diners i no te’ls pots gastar;  has de deixar els 
diners diguem-ne aturats en el pressupost de 2011, i no te’ls pots gastar. Bé; com ha 
dit el secretari, el romanent de tresoreria de 2010 és de menys 330.111 euros; és a 
dir, és negatiu. Per tant, en el pressupost de l’any que ve haurem de reservar aqueixa 
quantitat, per cobrir aquest romanent de tresoreria negatiu. No és una dada numèrica 
positiva, però al nostre parer s’ha de fer una valoració positiva del seu resultat. Ja 
vaig explicar durant alguns plenaris de l’any passat que l’objectiu d’aquest govern 
no era eliminar el dèficit  de cop, perquè això podria suposar, com han fet altres 
administracions, o bé pujar impostos, o bé prendre mesures dràstiques de reducció 
del personal, i de serveis que presta l’ajuntament,  sinó que el nostre objectiu era 
mantindre aqueix dèficit controlat, i que en recuperar-se l’economia segur que en un 
parell d’anys el dèficit desapareixeria. Doncs bé, no només hem aconseguit tindre el 
dèficit controlat, sinó que a més l’hem reduït en més de 360.000 euros. L’any passat 
el romanent de tresoreria era de menys 683.000 euros, i enguany, com he dit, ha 
sigut  de 320.000 euros.  I  si  en  comptes  d’utilitzar  les  dades  dels  romanents  de 
tresoreria, utilitzem les de la suma dels romanents i el REX, que donen una idea més 
real del dèficit, que és a aquesta quantitat que hem parlat, sumar les factures que 
s’han quedat pendents de pagament de l’any anterior, l’any passat era d’1.470.000 
euros, i enguany és d’1.100.000 euros, aproximadament. La mateixa, la diferència 
ve a ser un poc més de 360.000 euros. I no ha fet falta, com he dit abans, ni pujar 
impostos, ni fer ajustos dràstics amb el personal, ni en altres partides. Simplement 
hem intentat controlar la despesa, i administrar, el millor que sabem, els pocs diners 
que ingressem, o els diners que s’ingressen en aquest moment, que són pou inferiors 
que els que s’ingressaven fa uns anys.”

 Sr. Soria Calatayud:  “Vosté diu, Sr. Sabater, que es repeteix,  i efectivament es 
repeteix;  dóna arguments semblants als  de l’any passat,  i  per les mateixes raons 
arguments igualment falaços.  Si l’objectiu d’una administració,  si l’objectiu d’un 
gestor és, com diu vosté, tindre dèficit,  doncs bé, jo no el compartesc; i jo no el 
compartesc, ni el comparteixen la majoria de famílies que si a sa casa feren com 
vosté,  mal els aniria.  Vosté ha fet,  en aquesta intervenció,  una reflexió sobre els 
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romanents positius de tresoreria; jo pense que no és exactament com diu vosté; és 
cert que és el més important, és cert que allò que reflecteix, si reflecteix negatiu 
vosté té obligació en l’exercici següent de fer front a aqueixa quantitat negativa; 
però si és positiu discrepe amb vosté que s’ha de gastar. Vosté no té obligació de 
gastar aqueix romanent,  perquè pot gastar-lo o estalviar-lo; el pot estalviar per a 
quan arriben situacions com les que travessem ara, i en les quals es podria invertir 
allò  que vosté  haja  estalviat  en els  anys  anteriors.  Però el  que passa  és  que tot 
l’estalvi que vosté tenia al començament de la legislatura, vosté ja l’ha cremat. I ja 
l’ha cremat i arribem a la situació en què ens trobem. Ens diu que el  que fa és 
administrar el millor que sap; doncs bé, jo pense que sap poc, perquè si tot això és el 
millor que sap fer vosté, pense que el poble d’Oliva té les seues finances en molt 
males mans. Mire, el passat exercici ja li vaig fer esment a una qüestió que té a vore 
en les bases d’execució, i que el que fan és, d’alguna forma, no donar una imatge 
fidel de la realitat pressupostària de l’ajuntament, perquè ací, a la fi, juguem amb 
números, uns els posem, els altres els llevem, però resulta que hi ha una quantitat 
que té a vore amb allò que vosté espera cobrar del que li deuen. Ací, quan parlem 
del pressupost, i estem parlant, l’any passat vosté va intentar explicar, però li vam 
esmenar un poc la plana; és a dir, una cosa és allò que està pressupostat que s’ha 
d’ingressar, i una altra cosa són els drets reconeguts; però el dret reconegut el que 
significa és que vosté té dret a cobrar-ho, en cap cas significa que vosté ho cobrarà 
definitivament;  i  per  això  es  fan  les  dotacions  contra  la  morositat.  Vosté  sap 
perfectament,  i  per  això  els  governs  d’Europa  estan  intentant  fer  lleis  contra  la 
morositat, vosté sap perfectament que l’esperança en aquest moment de cobrar els 
deutes que tenen els ciutadans,  o que tenen les administracions,  o qui siga, amb 
l’ajuntament,  l’esperança és menor que això es faça efectiu  que fa uns anys. En 
canvi, vosté, jo li ho vaig demanar en aprovar les bases d’execució de l’any passat,  
no ha fet cap modificació sobre els percentatges de dotació a morositat; i pense que 
això el que fa és falsejar la realitat. Mire, i li donaré algunes dades. Respecte a l’any 
passat, la dotació ha pujar molt poc, ha pujat al voltant de 60.000 o 70.000 euros. 
Però en canvi, si vosté analitza la composició dels deutes, al veritat és que s’hauria 
de preocupar, hauria de preocupar-se primer, i ocupar-se’n després. Vosté se n’ha 
d’adonar que en l’any 2008, i no aniré més cap arrere perquè no cal, vosté tenia com 
a drets pendents de cobrament 2.300.000 euros. En aquest moment en té 3.181.0000 
euros; han pujat 800.000 euros. Però és que el més preocupant és que les pujades no 
han  sigut  equilibrades  en  el  temps.  No  estan  donades  per  diferents  deutes  de 
diferents anys. Estan pràcticament tots acumulats, i el gran bot es produeix de 2008 
a 2009, i ara de 2009 a 2010 continua produint-se bot. El gran bot són al voltant de 
800.000 euros de bot. 876.000 euros de bot entre el que es du de l’últim exercici, en 
fer la liquidació de 2008, és aqueixa quantitat que li acabe de dir, i el que es deu en 
2010 hi ha una diferència de 876.000 euros. Vosté s’hauria de preocupar per això. I 
és poc realista, li ho vaig dir, i li torne a reiterar; és molt poc realista que això, que 
aqueixa quantitat, vosté porte únicament a dotació de morositat un cinc per cent. És 
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molt poc realista. Jo l’entenc que si no fa això, no podria ara ací a dir que clar, total  
n’hi ha 320.000 euros de romanent de tresoreria. Total. 50 milions de pessetes. Però 
si vosté haguera aplicat, i haguera canviat allò que eren les bases d’execució, com li 
vaig demanar, per fer-les més realistes, aqueix no seria el romanent de tresoreria, de 
segur. Jo li pregue que siga realista. Li pregue, pel bé de la ciutat d’Oliva que no es 
dorma en els llorers, i que se n’adone, de veres, que la situació és roín, i que no ha 
fet absolutament res vosté, més que deixar-se portar pel corrent.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat  és que els arguments que ha portat  a aquest 
plenari  el  ponent  d’Hisenda,  són pràcticament  els  mateixos  que  l’any passat,  és 
evident. Només caldria fer una ullada a les actes i ens n’adonaríem que és així. Tot, 
llevat de dir la realitat; la realitat independentment que és evident que tenim una 
crisi econòmica, i que a tots ens afecta, per suposat que a l’ajuntament també, també 
entra una mala gestió, mala previsió econòmica en el pressupost. Ja ho vam dir en el 
seu moment, en parlar de xifres, que el pressupost de 2010 ben segur que es tancaria 
amb dèficit, i això que es va aprovar el 6 d’agost, a penes fa uns mesos. I la veritat 
és que el temps ens ha donat la raó en aqueix aspecte, i no ens hauria agradat que 
ens la donar. I no només estem parlant de menys 320.000 euros de dèficit i romanent 
negatiu de tresoreria; també de les factures pendents de pagament, que parlem d’un 
total  d’1.103.000  aproximadament.  No  només  comporta  tancar  amb  aqueixos 
320.000 euros de romanent de tresoreria en negatiu, també el que porta aparellat el 
muntat de 800.000 euros de factures per pagar. I la veritat que no és una xifra per a 
tirar coets, per molt que intenten vostés dir que és un dèficit controlat. És un dèficit 
controlat, i que això possibilitat no haver de reduir serveis, ni personal, ni tampoc 
pujar impostos. Faltaria més. Temps han tingut per poder portar, hui en dia, donar-li 
una estabilitat pressupostària a aquest ajuntament, en disfrutar d’anys on han pogut 
solventar aquest problema, a través dels quantiosos ingressos que han tingut durant 
els anys de bonança, que no han sabut aprofitar-los del tot, a la vista que portem tres 
anys seguits tancant amb dèficit el pressupost municipal. El 2008, crec que van ser 
aproximadament  1.065.000 euros,  el  2009 crec que  en van ser  1.300.000,  i  ara, 
parlant en xifres globals, incloent les factures, per suposat que parlem d’un milió 
cent mil i escaig. És preocupant, una situació econòmica que s’allarga en el temps, i 
sobretot tenint en compte que per llei ens han prohibit, la llei de 29 d’abril de 2009, 
com hem tancat  amb dèficit  l’exercici  anterior,  se’ns  va prohibir  que puguérem 
concertar  qualsevol  préstec,  com era  de  costum en els  pressupostos  municipals, 
concertar  un préstec per fer inversions.  Per tant,  és una situació,  la veritat,  molt 
delicada, que de moment està privant als ciutadans de poder obtindre més o millors 
infrastructures; perquè ja ens prohibeix, a causa de la situació aquesta de dèficit, que 
l’Ajuntament d’Oliva puga continuar invertint en infrastructures, en inversions. Per 
tant no és una situació baladí, ni menor tampoc, no. És una situació molt delicada, 
que  s’agreuja  cada  any  que  passa,  ja  portem tres  anys,  com he  dit,  tancant  en 
negatiu, i que per suposat, una vegada més, i no ens agradaria, la veritat, almenys 
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qui  li  parla,  haver  de  parlar  d’aquesta  qüestió.  Ja  vam  dir  que  ens  agradaria 
equivocar-me, i per desgràcia, no m’he equivocat. O siga que enguany, més dèficit, 
que  impossibilitarà,  de  cara  al  pròxim pressupost  hàgem d’adoptar  les  mesures 
oportunes,  les  que  marca  la  llei,  per  a  poder  absorbir  el  dèficit;  i  per  suposat, 
segurament, es quedaran un any més els nostres conciutadans sense les inversions 
necessàries.  Tot  això  tenint  en  compte  l’alta  tributació  que  suporten  tots  els 
ciutadans d’Oliva per a poder tindre més i millors inversions.”

 Sr.  González  Martínez: “Ací  ja  s’han  dit  moltes  dades,  jo  per  tant  faré  una 
intervenció curta. Jo també començaré amb la xifra que ens dóna una mostra de com 
està la liquidació del pressupost de 2010, que és la xifra que s’ha dit ací, en negatiu, 
de 320.111,96 euros, que es calcula, com diu l’informe d’Intervenció, com diu la 
llei,  entre  la  diferència  entre  els  drets  reconeguts  i  les  obligacions  reconegudes, 
després de tota una série d’ajustos que marca la llei. A mi també, encara que s’ha dit 
ací, m’agradaria deixar clar que drets reconeguts, i és important que quede clar, no 
vol dir diners que estan o que estaran en caixa,  ni tampoc a la inversa totes les 
obligacions són obligacions que generaran una eixida de diners necessàriament, com 
a mínim a  curt  termini.  Per  això,  com deia  adés,  s’han fet  o  es  fan  els  ajustos 
pertinents de totes les desviacions, tant les positives com les negatives, i apareix la 
xifra de 320.000 euros en negatiu. Aquesta no és una bona dada, jo sóc el primer 
que ho diu, reconéixer una altra cosa seria faltar a la veritat; quan falten diners en 
qualsevol pressupost, en qualsevol liquidació, no és una bona dada. Ara bé, nosaltres 
enguany hem de reconéixer que és millor, o com a mínim és menys roín que la 
liquidació  de  l’exercici  pressupostari  anterior,  el  de  2009,  on  el  romanent  de 
tresoreria va ser negatiu, amb el mateix càlcul, al voltant de 700.000 euros. També 
és  cert,  com s’ha  dit  ací,  que  hem de  tindre  en  compte,  i  no  perdre  d’ull,  els 
pràcticament 900.000 euros que hi ha de saldo de dubtós cobrament, perquè és una 
dada molt  important,  i  que no podem passar per alt,  perquè són diners que hem 
deixat de cobrar, i  que hi ha poca probabilitat  que puguem cobrar-los; però com 
també s’ha dit ací, a aqueix romanent en negatiu, si volem la xifra real del que ha 
estat  el  dèficit  de  l’exercici  de  2010,  se  li  han  de  sumar  tota  la  quantitat  
d’obligacions  reconegudes  sense  consignació  pressupostària;  parlem  de  factures 
sense consignació pressupostària, i arribem a la xifra d’1.103.767,25 euros, que és la 
que ens  donarà posterior  l’informe d’Intervenció,  sobre  el  seguiment  del  Pla  de 
Sanejament.  Aqueixa  és  la  dada.  És  una  dada  preocupant,  és  una  dada  que ens 
preocupa, però també, igual com deia en la liquidació del pressupost de 2009, amb 
una visió diferent a la del ponent d’Hisenda, que el dèficit no estava controlat, en 
aquest cas, sí que he de dir que la dada, la reducció aqueixa respecte del dèficit de 
2009, sí que ens dóna, com a mínim, i  dic com c mínim perquè per a nosaltres 
continua sent preocupant, no continua sent una bona dada, però com a mínim sí que 
de  l’any  passat,  de  la  liquidació  del  pressupost  de  2009,  a  la  liquidació  del 
pressupost de 2010, sí que observem que s’ha aconseguit  controlar el dèficit.  És 
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evident  que  això  s’ha  aconseguit  amb  tota  una  série  de  retalls,  sobretot  en  la 
despesa, també algunes mesures han vingut imposades, l’impediment de concertar 
un préstec, de rebot al que és el pressupost li ha vingut bé, perquè s’han amortitzat 
molts diners; no s’ha demanat un préstec i per tant no s’ha de començar a pagar 
interessos, però la veritat  és que jo no sóc tan optimista,  i  veig complicat en un 
període de dos anys poder acabar amb el dèficit acumulat, perquè parlem sempre de 
dèficit acumulat i no s’ha de perdre de vista; tancàrem l’any passat amb 1.400.000 
euros, i enguany amb 1.000.000 no vol dir que haja faltat l’any passat un milió, i 
enguany un altre milió, sinó que aqueix dèficit arrossegat s’ha disminuït, i això és 
important. Però com deia abans, ens constarà molt d’esforç i molt de sacrifici, i això 
a la gent se li ha de dir, perquè en un moment o altre l’esforç i el sacrifici haurà de 
ser, segons la meua opinió, encara un major esforç i un major sacrifici que el que 
estem fent  en  aquest  moment;  i  ho  dic  perquè  la  situació  econòmica,  lluny  de 
millorar empitjorarà segons tots els experts internacionals, o cm a mínim es quedarà 
igual. Ho dic perquè sembla ser que els ajuntaments tampoc voran millorat el seu 
sistema de finançament; ja hem parlat ací en moltes ocasions del dèficit estructural 
que pateixen els ajuntaments pel que fa a finançament; més bé al contrari, l’estat i la 
Generalitat  cada  vegada  posen  més  controls  als  comptes  dels  ajuntament,  cada 
vegada  les  aportacions  que  fan,  parlem  de  l’estat  per  exemple,  les  aportacions 
ordinàries, són menors, les de la Generalitat són simbòliques, pràcticament zero, i a 
més a més s’endureixen els  mecanismes de control,  com deia adés,  que ens han 
impedit realitzar una nova operació d’endeutament. Per tant, el futur la veritat és que 
jo no el veig amb tant d’optimisme; una cosa que quede clara, crec que és una dada 
positiva el fet d’haver reduït aqueix dèficit que portem arrossegant, això per a mi és 
una dada positiva, però evidentment la situació em preocupa moltíssim, i continuem 
estant en números rojos.”

 Sr. Sabater Savall: “A vore, dos comentaris sobre la intervenció del Sr. Salazar, 
que en moltes coses ha repetit el que ha dit el portaveu del Partit Popular, però que 
ha afegit dues pinzellades, i les dues pinzellades són les que vull comentar. Una és 
una  afirmació  que  ha  dit  que  enguany  més  dèficit;  a  la  millor,  jo  crec  que 
l’explicació del Sr. David era prou clara, però vull reinsistir, enguany més dèficit no, 
enguany  menys  dèficit.  El  dèficit  no  és  que  al  de  l’any  passat  se  li  suma  el 
d’enguany  sinó  que  el  de  l’any  passat  ha  desaparegut,  1.470.000  euros,  i  s’ha 
substituït per un dèficit d’1.100.000. Per tant no hi ha més dèficit sinó menys dèficit. 
Hi  ha  més  de  360.000  euros  de  dèficit  menys  que  l’any  anterior.  Per  tant,  les 
afirmacions quan les fem, hem de saber què diem. Enguany no hi ha més dèficit que 
l’any passat sinó que n’hi ha menys, perquè en liquidar el pressupost de 2010, el de 
2009 desapareix, ja està assumit, s’incorpora dins del de 2010. Per tant, ara no hi ha 
1.470.000 i 1.100.000, el que hi ha és en comptes d’1.470.000 euros que hi havia 
l’any  passat,  hi  ha  1.100.000.  Per  tant,  enguany  hem aconseguit  pagar  part  del 
dèficit que teníem l’any passat. Així de clar. En una situació econòmica, que ho he 
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de dir, pitjor que la de l’any passat, però hem fet els ajustos necessaris per anar 
reduint el dèficit. I jo en fer la meua intervenció crec que he sigut prou clar, i l’any 
passat  crec  que  vaig  ser  molt  clar  també.  No  és  l’objectiu  d’aquest  govern  fer 
desaparéixer el dèficit. Fer desaparéixer el dèficit és molt fàcil, ja ho vaig dir l’any 
passat, és facilíssim; es pugen els impostos, es despedeixen 30 o 40 treballadors, o 
s’agarren determinats serveis i s’elimine, i el dèficit desapareix. La gràcia, o allò 
important,  és  aconseguir  reduir  el  dèficit  sense  necessitat  d’arribar  a  aqueixos 
ajustos dràstics. I això és el que s’ha fet. Jo no he dit que vull que desaparega en dos 
o tres  anys.  He dit  que m’agradaria  mantindre’l  controlat;  i  quan l’economia  es 
recupere, el dèficit estic convençut que en dos anys, desapareix. Evidentment en la 
situació econòmica actual, a la millor en quatre anys més el feien desaparéixer, i en 
una  situació  econòmica  duríssima.  En  tres  anys,  en  una  situació  econòmica 
duríssima el féiem desaparéixer; però segurament, si canvia el signe de l’economia, 
no caldria  tres anys,  el  dèficit  estaria  plenament  desaparegut  perfectament  en un 
pressupost normal i corrent. Jo crec que no es poden queixar els ciutadans d’Oliva 
per  les  infrastructures  i  per  les  inversions  que  estan  fent-se  en  aquest  mandant 
corporatiu. Segurament serà el mandat corporatiu en què més inversions s’han fet a 
la ciutat d’Oliva; que no han sigut de diners de l’ajuntament, doncs de meravella. 
Han sigut del Pla Confiança i del Pla d’Inversió Local de l’Estat, de meravella; de 
què ens queixem, si hauríem d’estar desvanits. Per això mateix la Generalitat, i el 
govern central, que saben de la situació econòmica que estem travessant, ha injectat 
aqueixos diners en els ajuntament per fer aqueixes infrastructrures, que portes dos 
any i escaig que les fem. I a més sense que ens coste res als ajuntament, perquè tots 
els  ajuntaments  estem  en  la  mateixa  situació.  Estem  en  una  situació  de  molt 
d’ofegament, i per tant benvinguts siguen. Tan de bo enguany en tornen a fer, i l’any 
que ve també;  si  hauríem d’estar  desvanits;  perquè a  més aqueixes  inversions  a 
l’ajuntament no ens costen pràcticament res. Bé. En la intervenció del portaveu del 
Partit Popular ha dit alguna cosa com que l’objectiu no és tindre dèficit. Mire, jo 
recorde uns anys, fa uns anys, quan teníem superàvit, quan l’economia era el bom 
immobiliari i s’ingressaven tres i quatre milions d’euros més dels que s’ingressen 
actualment, a mi em solien marmolar en aquest plenari perquè deien que l’objectiu 
de l’ajuntament no és tindre superàvit. L’objectiu de l’ajuntament és donar serveis; 
per tant, si hi ha més diners el que han de fer és donar més serveis. Em resulta curiós 
que ara em marmolen pel contrari. Ara em marmolen perquè em diuen que el que 
hauria de fer és estalviar.  Perdone, el romanent de tresoreria no es pot estalviar, 
s’aplica a l’any següent.  I  si  no es gasta el  que passa és que l’any següent tens 
encara  més  romanent  positiu.  Aleshores  resulta  que  un  ajuntament,  que  és  una 
entitat  de  servei,  en  lloc  d’estar  donant  servei  al  ciutadà  el  que  estem  fent  és 
estalviar  diners.  No  és  aqueix  l’objectiu  d’un  ajuntament.  L’objectiu  d’un 
ajuntament és donar serveis als seus ciutadans, i no estalviar com si fórem, no vull 
dir-ho. El superàvit no es crema. No es crema mai. Un superàvit no és una falla. El 
superàvit s’inverteix, o una part, els anys que ha hagut superàvit, s’ha invertit, en 
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noves infrastructures quan no hi havia plans especials, i una altra part s’ha utilitzat 
per millorar el servei als ciutadans. I s’han creat un munt de serveis que no estaven 
anteriorment.  Si  això  vosté  li  vol  dir  cremar  el  superàvit,  té  vosté  una  visió  de 
l’administració un poc rara. Crear infrastrutures per als ciutadans, i donar serveis als 
ciutadans, això no pot ser cremar el superàvit. I qui entenga que això és cremar el 
superàvit és que no hauria d’estar de regidor, perquè l’objectiu dels ajuntaments és 
precisament això que he comentat. Jo he repetit una part dels arguments de l’any 
passat;  això  no  obstant  des  dels  bancs  del  Partit  Popular  no  s’han  repetit  els 
mateixos  arguments  de  l’any  passat.  L’any  passat  quan  jo  comentava  que  hem 
aconseguit tindre controlat el dèficit,  havíem passat de l’any anterior 1.100.000 a 
1.300.000 i  escaig,  jo  em sentia  satisfet  de  tindre  controlat  el  dèficit  d’aqueixa 
forma. Imagine enguany com estic si en comptes d’augmentar més de 200.000, hem 
reduït 360.000 euros. I això no obstant, des dels bancs del Partit Popular em deien, 
sí  però  ha  augmentat  vosté  més  de  200.000  euros,  perquè  va  fer  un  préstec 
d’1.065.000 euros per a pagar la liquidació de l’any anterior. I ha cremat, això sí que 
ho  deia  igual,  800.000  euros  que  li  venien  d’un  superàvit  de  2007.  Aqueixos 
arguments enguany no els pot usar. Si vol ho llegiré, que tinc l’acta ací. Per tant, si 
vol ho llig íntegrament. Això enguany no ho pot usar, perquè enguany no hem tingut 
un préstec extraordinari,  ni  hem tingut  un superàvit  fa dos anys positiu,  com va 
passar l’any passat. És a dir,  enguany, el  que s’ha aconseguit,  reduir  els més de 
300.000 euros, ha sigut tot a base d’ajustos econòmics, de control de despesa. Sense 
regalets exteriors. Jo he usat part dels arguments que vaig usar l’any passat, però el 
Partit  Popular  no  podia  usar  els  arguments  de  l’any  passat  perquè  no  tenien 
consistència enguany. Devia estar vosté desvanit, igual que hi estic jo, de vore que 
així com altres administracions, com poden ser la majoria de comunitats autònomes, 
i no vull centrar-me només en aquesta, que és l’exemple anticontrol del dèficit, però 
la majoria d’autonomies el dèficit se’ls ha disparat, i això que han intentat fer les mil 
i una meravelles; no totes, però la majoria sí. Nosaltres hem aconseguit reduir el 
dèficit un 30%; si hauria d’estar vosté desvanit. Si la Generalitat Valenciana haguera 
reduït el dèficit un 30%, estaríem ballant en un peu, perquè l’han augmentat més 
d’un 20%. Si l’estat haguera aconseguit disminuir, vosté sap i veu la televisió, i sap 
la quantitat de mesures que ha hagut de prendre l’estat per intentar disminuir el seu 
dèficit, i nosaltres ho hem fet sense necessitat de prendre les mesures duríssimes que 
ha pres l’estat i algunes autonomies; que no la nostra. I per últim, comentar-li que la  
modificació dels percentatges de les quantitats de dubtós cobrament, s’ha de fer en 
les bases d’execució del pressupost, i enguany vindrà, en portar el pressupost, una 
modificació,  perquè aqueix és el  compromís que té aquest regidor delegat;  és el 
compromís que es va adquirir l’any passat quan es va aprovar el pressupost, i que 
enguany, en vindre el pressupost vorà formalitzat. Per tant, des que vaig adquirir el 
compromís fins ara no he pogut aplicar-lo. Enguany, en el moment que es porten les 
bases d’execució vorà vosté com s’han modificat els percentatges.”
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 Sr. Soria Calatayud: “Comencem pel final. A vore, quan jo li ho vaig proposar, 
estàvem en el  moment de l’aprovació de les bases d’execució,  i  s’haurien pogut 
aprovar perfectament en aqueix moment. El que passa és que a vosté li ve bé que 
siga ara, perquè així el que a és fugir cap endavant; que és exactament el que fa en 
altres  serveis  públics.  Vosté,  durant  molts  anys,  hi  ha algun servei,  que després 
parlarem d’ell, que ha estat set anys sense variar el seu preu públic; però en canvi 
ara es vorà en la necessitat de variar-lo, i la variació haurà de ser entre un 35 i un 50 
per cent del cost que estan pagant actualment els ciutadans. Però clar, vosté s’espera 
als  moments  claus  perquè  això  no  li  reflectesca  a  vosté  directament,  i  que  els 
ciutadans no li ho puguen tirar en cara, com el que esta anunciant ara en aquest 
moment  respecte  a  les  dotacions  pressupostàries  per  fer  front  als  dubtosos 
cobraments. Vosté, jo discrepe molt amb el que està comentant vosté. És evident 
que  les  administracions  no  estan  creades,  i  els  impostos  no  es  recapten  perquè 
l’ajuntament en faça estalvis. Això és evident. Però també és evident que el que no 
es poden crear és davant d’ingressos transitoris i eventuals, despeses permanents. El 
que vosté no pot crear és, davant d’un moment en què van haver ingressos, que 
sabíem certament  que eren transitoris,  perquè les  corbes immobiliàries  es  donen 
així, el que no podia fer vosté era crear serveis que hagueren d’estar en el temps, 
quan passara que els continuara suportant. Vosté està fent la lloa a les inversions. 
Ningú, i pense que ho he repetit ja en algun lloc a bans del plenari, li amarga el dolç. 
Això ningú li ho discutirà a vosté mai. És a dir, ací el fet de fer-se gran vosté en fer-
se infrastructures, bé a tots ens vénen molt bé, i tant de bo se’n feren més, però no 
s’oblide vosté d’una cosa, les infrastructures s’han de fer, ja s’han fet, però al dia 
següent s’han de mantindre, i això és el que no fan vostés. Les infrastructures s’han 
de mantindre,  s’han de dotar adequadament per a poder-se inaugurar, i poder els 
ciutadans disfrutar d’elles; no deixar-les sense poder-se inaugurar perquè vosté no 
ha tingut la previsió en el seu pressupost durant mesos. Això és el que no es pot fer.  
El que no es pot fer és dir tenim un lloc més on hem de tindre serveis per als ciutadà, 
però  no  tenim prevista  la  dotació  de  personal  per  a  fer-se’n  càrrec  de  la  nova 
dotació. El que no pot fer vosté són tantíssimes altres coses que ha fet. I això, tot 
això, en suma, és la gestió. Ací en cap lloc tampoc apareix què hauria passat si la 
piscina coberta s’haguera obert en el seu moment, i no haguérem tingut les pèrdues 
que  vam  tindre  per  la  seua  nefasta  gestió.  Quantes  pèrdues  han  sigut?  Quants 
ingressos s’han deixat de fer, perquè durant uns mesos va estar la piscina coberta 
tancada? I no es van poder dinar els serveis als ciutadans. Quants diners ha hagut 
d’assumir  l’ajuntament?  A la  millor,  si  vostés  hagueren fet  bé la  seua feina,  en 
comptes de parlar de 300.000 euros de romanent negatiu estaríem parlant de molts 
menys. Quant? Amb quant es dota això? Això també és mala gestió, i té a vore amb 
vosté. Mire, no li vaig dir jo en cap moment cremar, li vaig dir exactament que es va 
menjar vosté 800.000 euros. Val? Sóc faller, però no arribe a aqueixos extrems. I el 
que estem parlant, queda clara l’evidència; vosté tenia disponibles 800.000 euros en 
aquell moment, que són els que arrossegàvem el primer any abans de la recessió; i 
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els va gastar en l’any següent aqueixos 800.000 més el que portava de romanent 
negatiu aqueix any. Aqueixa era la realitat. Ara ha tingut un romanent negatiu de 
tresoreria,  però  jo  també  li  dic  una  cosa;  vosté  està  fent  molta  trampa.  Els 
pressupostos  s’aproven  quan  s’han d’aprovar.  Aprovar  un  pressupost  en  el  mes 
d’agost jo pense que no és el  més adequat,  per a ningú. I  en aquest moment el 
mateix. Després també aprovarem, o es portaran a plenari qüestions que tenen a vore 
amb la dotació que vosté li ha de donar aqueixos diners en el pressupost, en un 
pressupost  que  no  està  aprovat.  I  aprovarem  subvencions,  i  altres,  sense  tindre 
encara un pressupost aprovat. No sabem l’encaix de totes aquestes qüestions. I vosté 
s’espera al moment en què quasi l’ha fet complir, per aprovar un pressupost. Senyor, 
vosté fa trampa. Si vostés està satisfet en la forma en què vostñé gestiona la hisenda 
municipal, continue vosté així; però jo pense que està fent-li un mal favor al poble 
d’Oliva.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que és possible que jo m’haja repetit, alguna 
part  del  discurs  del  portaveu  del  Partit  popular;  és  possible.  Aqueix  és  el 
desavantatge que té parlar després dels altres. A més ací parlem de xifres concretes, 
i a la fi, vulguem o no, sempre ens xafem; ens podem xafar en algun moment, en 
alguna xifra; cosa que vosté intenta agarrar això com a argument per a tractar de 
desviar la vertadera intenció d’aquest debat. És possible que jo haja repetit alguna 
paraula, però és que vosté ha repetir pràcticament el mateix discurs de l’any passat.  
Pràcticament el mateix discurs; un discurs que ja sabem massa tots quin és, intentar 
mostrar una situació quasi idíl·lica, com si no passara res, i com si la gestió fóra 
model. I en realitat és una mala gestió econòmica, que s’arrossega des de fa tres 
anys  cap  ací;  tot  i  això  que  hem tingut  l’oportunitat,  en moments  bons torne  a 
repetir-li, per molt que a vosté li moleste, de redreçar la situació i no estar patint les 
conseqüències que estem patint enguany; enguany no, els últims tres anys. Bé. Jo no 
sé si les declaracions o les manifestacions que fem en el debat han de ser a gust seu 
si parlem de dèficit; haurem de fer-les a gust seu, haurem de dir que és un dèficit  
controlat, o repetir el que vosté diu. Jo crec que no. Parlem de dèficit. És evident que 
no  s’acumula  aquest  dèficit  d’un  any  per  a  un  altre,  això  ho  sabem tots.  Però 
enguany, li agrade a vosté o no, s’ha tornat a tancar amb dèficit. Palem de 320.000 
euros amb romanent negatiu, i 800.000 euros que hi ha per pagar encara. Per molt 
que vosté intente dir, o intente disfressar la realitat. És evident que s’ha fet un esforç 
de l’any passat a enguany, faltaria més que no l’hagueren fet; el mateix esforç que 
estan fent tots els ciutadans, i les famílies. La cosa ha anat a pitjor; i per tant és 
evident que tots hem de fer un esforç. Torne a repetir el mateix, estic segur que el 
major esforç el fan els ciutadans d’Oliva, pagant, aguantant els alts tributs que està 
imposant-li l’ajuntament. I això comporta, és evident que no s’ha reduït personal, 
però  sí  que  s’han  reduït  serveis;  cal  donar  una  volta  pel  terme,  i  sobretot  en 
urbanitzacions, i vore l’abandonament que hi ha; i sobretot també en alguns aspectes 
de manteniment del poble d’Oliva, per exemple hi ha molts passos de zebra que 
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estan per pintar, i pràcticament no es veu. Sí que hi ha una falta de manteniment; de 
neteja, per molt que vosté vulga dissimular. Sí. A la millor a vosté li sembla bé, però 
estic  segur  que  la  majoria  de  la  gent  se  n’adona  que  la  situació  actual  és  una 
situació, en el tema del manteniment de prou abandonament en molts aspectes. I 
això precisament no diré que siga gràcies, o per desgràcia a conseqüència del dèficit, 
però sí per la gestió que vostés porten a cap. Després també diu que no es poden 
queixar el poble d’Oliva de les inversions que estan fent-se; és evident. O sí. Vostés 
han fet unes inversions a gust seu, i a la millor a altres persones, aqueixos diners els 
haurien invertit en altres qüestions, molt més rendibles, o molt més necessàries que 
les que vostés han portat a cap. Però és evident que aqueixes inversions arriben, no 
gràcies a la gestió municipal, em referesc a la gestió econòmica municipal, sinó als 
diners  que s’han repartit  al  llarg  de tot  Espanya,  entre  els  dos  plans  E, i  el  pla 
confiança de la Generalitat Valenciana. Això proporcionalment per ciutadà, i en tots 
els municipis. Això no és cap mèrit seu, ni del Sr. alcalde, això ha vingut donat a 
tots els municipis, a raó de tant per habitant. Després diu que els 300.000 euros i 
escaig s’han reduït a base d’ajustos; bé, pot ser que sí, o pressió sancionadora, per 
exemple. Vostñe ha recaptat en sancions urbanístiques, de trànsit, i altres, 300.000 
euros més que l’any passat. No? Tampoc. I estem parlant que la situació actual, amb 
l’activitat urbanística, respecte a altres anys, ha baixat en més d’un 90%. Això no 
obstant vosté recapta més que mai en qüestió de sancions urbanístiques i altres. Jo 
no dic que qui cometa una infracció no haja de pagar, però és evident que hi ha 
moltes formes d’aplicar la normativa,  o les ordenances.  Per tant,  per molt  que a 
vosté li moleste, i vulga disfressar la realitat, que si hem repetit el discurs de l’altre, 
o de qui acaba de parlar, que si això, que si allò, la realitat és que, ja li ho déiem 
quan vosté va aprovar el pressupost de l’any passat, és que anava a tornar-se a tancar 
amb dèficit. I així ha sigut. I torne a repetir-li el mateix; jo li vaig dir que voldria  
enganyar-me. I no, no ha sigut així.  I és una situació que apunta,  com ha dit  el  
portaveu del Bloc, soci del seu govern, que no apunta a millor, de cara a l’any que 
ve les previsions econòmiques que es fan no són millor que les d’enguany I a tot 
això  vorem quan s’aprova el  pressupost.  I  és  d’esperar  que  si  no  es  redreça  la 
situació, i es prenen unes mesures diferents a les que s’han pres en el pressupost de 
2010, i si depén de vosté, segurament acabarà tancant amb dèficit. Per tant no vulga 
tirar  balons  fora,  siga  objectiu  amb el  que  diu,  i  no  vulga  mostrar  una  situació 
idíl·lica controlada i de bona gestió, quan és el contrari. Això ja ho deien quan vosté 
era capaç de tancar amb superàvit  a causa de la situació boiant que hi havia en 
aquell  moment,  i  per tant era capaç de presumir  d’aqueixa magnífica gestió que 
vosté deia, que tot era a base de cops de recaptació. I ara, la realitat és la que és. I la 
realitat  és que vosté en aquestos pressupostos està demostrant  que no és un bon 
gestor  econòmic.  Està  tancant,  des  de  fa  tres  anys  cap  ací,  amb  dèficit  els 
pressupostos, i per tant no podem donar-li les gràcies a sobre.”
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 Sr. Alcalde: “Per tancar, Sr. Sabater; que estem en el primer punt de debat, que és el 
quart de l’ordre del dia; i és donar compte. Faça-ho breu.”

 Sr. Sabater Savall: “Si quan tancàvem amb superàvit ja ens deien de tot, imagine 
quan tanquem amb dèficit el que ens diran. Ens hem passat anys i anys tancant amb 
superàvit, i ja ens deien que érem uns mals gestors, i tot això, ara que hem tancat 
amb dèficit imagine’s. Clar que hem repetit el discurs de l’any passat, i segurament 
l’any que ve repetirem el mateix d’enguany. Som els mateixos, pensem igual, tenim 
el mateix objectiu, i normalment no fem bandades i una vegada pensem una cosa i 
una altra vegada en pensem una altra; és lògic que s’utilitze el mateix discurs perquè 
els objectius són exactament els mateixos; i segurament l’any que ve tornarem a 
liquidar amb dèficit, però un poc més menut que enguany. I això significarà que els 
números s’estan fent bé; perquè, ja ho he dit abans, la forma d’acabar amb aqueix 
dèficit suposen mesures dràstiques que entenem que no beneficiarien ni a la ciutat, 
ni a l’ajuntament; així de clar. Les inversions del pla confiança, i les inversions de 
l’estat han vingut a tots els municipis, perquè tant la Generalitat, com l’estat sabien 
exactament en la situació que estaven tots els municipis. Per això han dit que ens 
donen els diners i no cal que ens gastem diners; i en comptes de gastar-nos els diners 
ahí,  intentem reduir  despeses; que és el  que hem fet  alguns ajuntaments  com el 
nostre. Altres han dit, continuem gastant; i ja arribaran les conseqüències. Nosaltres 
hem  preferit  controlar,  i  el  resultat  d’aqueix  control  està  en  la  liquidació  del 
pressupost. Això que les decisions es prenen en els moments claus, el moment clau 
no és ara; el moment clau sol ser després de les eleccions, perquè normalment totes 
les mesures, diguem-ne antipopulars, es prenen després de les eleccions; per tant no 
ens poden dir ara que estem fent un discurs, o que prenem decisions en el moment  
clau. Si haguera d’esperar-me al moment clau, supose que m’esperaria a després de 
les eleccions; però s’ha de ser valents, i si s’han de prendre mesures es prenen; igual 
que les  vam prendre  l’any passat,  i  l’han  passat  l’altre,  continuarem prenent-les 
enguany. Jo no conec davant d’ingressos transitoris despeses permanents. Davant 
d’ingressos  transitoris  es  fan  despeses  transitòries,  i  quan  han  deixat  d’haver 
aqueixos ingressos ha hagut un any de situació de desajust, i aqueix desajust estem 
corregint-lo. I s’està complint allò que ens hem marcat. I dir que estem prenent una 
série de decisions sense tindre el pressupost aprovat, l’ajuntament no està mai sense 
pressupost; si no està el pressupost aprovat, està el pressupost prorrogat. Per tant ací 
es funciona exactament  igual  estiga el  pressupost aprovat,  o estiga el  pressupost 
prorrogat. No hi ha cap problema en el funcionament. Jo estic convençut, i ho he dit 
abans, i ho torne a dir, que lluny d’estar fent-li un flac favor al poble d’Oliva, el que 
estem fent-li, no és un favor, és la nostra obligació, és intentar redreçar la situació 
econòmica, que, ho he de dir, encara que no es vulga reconéixer en aquest plenari, 
perquè clar, cadascú hem de fer els nostre paper, i a uns els toca dir que bons que 
som, i als altres que roïns que són; però aquest ajuntament és dels que té l’economia 
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més sanejada, no de tota la comarca, sinó d’una part important de tota la Comunitat 
Valenciana.”

CINQUÉ.  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  RELATIU 
AL  COMPLIMENT  DE  L’ESTABILITAT  PRESSUPOSTÀRIA  DE  LA 
LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2010.

Per Decret núm. 846/11 del tinent d’alcalde Delegat d’Hisenda del dia 24 de febrer del 
2011 es va aprovar la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 
2010.

De conformitat  amb el que preveu l’article  16 del Reial  Decret  1463/2007, de 2 de 
novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de  desplegament  de  la  Llei  General 
d’Estabilitat Pressupostària, examinada la liquidació del Pressupost de l’exercici 2010 i 
amb  data  22  de  febrer  del  2011,  s’emet  un  informe  d’Intervenció  que  avalua  el 
compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  a  la  vista  de  la  Liquidació  del 
Pressupost d’Oliva de l’exercici  2010 en el  qual es conclou el  compliment  d’aquest 
objectiu resultant una capacitat de finançament de 3.096.310,90.- €.

A la vista del que s’exposa anteriorment i en compliment d’allò que es determina en 
l’article  16.2 del  RE 1463/2007 i  en virtut  de les  atribucions  conferides  per  Decret 
3835/08, es proposa, previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda, donar 
compte  al  Ple  de  l’informe  d’Intervenció  que  avalua  el  compliment  de  l’Objectiu 
d’estabilitat  pressupostària  a  la  vista  de  la  Liquidació  del  Pressupost  d’Oliva  de 
l’exercici  2010, en el  que es conclou el  compliment  d’aquest  objectiu  resultant  una 
capacitat de finançament de 3.096.310,90.- €, i trametre l’informe la Direcció General 
de Coordinació Financera amb entitats  locals o a l’òrgan competent  de la comunitat 
autònoma que exercisca la tutela financera en el termini de 15 dies, comptats des del 
coneixement d’aquest informe pel Ple.

L’informe és del següent tenor literal:

INFORME  D’INTERVENCIÓ d’avaluació  del  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària a la vista de la liquidació del pressupost general per a l’any 2010.
De conformitat amb el que preveu l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,  
pel que s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària,  
examinada  la  liquidació  del  Pressupost  dels  Ens  que  componen  el  Pressupost  General  de 
l’exercici 2010, s’emet el següent: 

LEGISLACIÓ APLICABLE
Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
General d’Estabilitat Pressupostària (TRLGEP).
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Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de desplegament de la 
Llei  18/2001 de 12 de desembre general  d’Estabilitat  Pressupostària,  reformada per  la  Llei 
15/2006 de 26 de maig (LGEP), en la seua aplicació a les entitats locals (REGLAMENT).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el text refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes locals, en relació al Principi d’Estabilitat Pressupostària (articles 
54.7 i 146.1).
Manual  de  càlcul  del  Dèficit  en  comptabilitat  Nacional  adaptat  a  les  corporacions  locals,  
publicat per la IGAE, Ministeri d’Economia i Hisenda.
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.

ANTECEDENTS: Dades que es desprenen de la liquidació: 
CAPÍTOLS 
D’INGRESSOS

PREVISIÓ
 INICIAL

DRETS
 RECONEGUTS

RECAPTACIÓ
 CORRENT

RECAPTACIÓ 
TANCATS

TOTAL
 RECAUD.

CAP 1 10.982.000,94 10.940.014,01 9.787.911,91 530.223,37 10.318.135,28
CAP 2 675.000,00 360.454,23 291.388,11 222.750,57 514.138,68
CAP 3 4.603.691,00 4.764.349,56 3.585.933,13 601.597,84 4.187.530,97
CAP 4 5.305.716,26 6.038.736,90 5.932.682,16 86.736,51 6.019.418,67
CAP 5 70.000,00 120.222,96 106.971,46 0,00 106.971,46
CAP 6 0,00 2.500,00 2.500,00 25.138,99 27.638,99
CAP 7 103.591,80 3.588.451,65 3.543.451,65 632.348,66 4.175.800,31
CAP 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS TRIBUTARIS 16.260.691,94 16.064.817,80 13.665.233,15 1.354.571,78 15.019.804,93
OP. CORRENTS 21.636.408,20 22.223.777,66 19.704.886,77 1.441.308,29 21.146.195,06
OPERACIONS NO FINANC. 21.740.000,00 25.814.729,31 23.250.838,42 2.098.795,94 25.349.634,36
OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL OPERACIONS 21.740.000,00 25.814.729,31 23.250.838,42 2.098.795,94 25.349.634,36

CAPÍTOLS DESPESES PREVISIÓ INICIAL OBLIGACIONS 
RECONEGUDES

PAGAMENTS REALITZATS

CAP 1 10.913.560,00 10.853.404,79 10.626.437,64
CAP 2 7.256.803,00 7.279.800,14 6.081.496,78
CAP 3 366.500,00 306.228,30 306.228,30
CAP 4 612.493,00 857.681,25 528.533,79
CAP 6 110.144,00 2.103.654,54 1.952.326,20
CAP 7 45.500,00 45.443,96 10.443,96
CAP 8 0,00 0,00 0,00
CAP 9 2.435.000,00 2.467.052,96 2.467.052,96
OPERACIONS CORRENTS 19.149.356,00 19.297.114,48 17.542.696,51
TOTAL DESPESES NO FINANCERS 19.305.000,00 21.446.212,98 19.505.466,67
OPERACIONS DE CAPITAL 2.435.000,00 2.467.052,96 2.467.052,96
TOTAL OPERACIONS 21.740.000,00 23.913.265,94 21.972.519,63

Així mateix, de la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva resulta el següent resultat 
pressupostari:

CONCEPTES

DRETS

RECONEGUTS

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES

NETES

AJUSTOS
RESULTAT

PRESSUPOSTARI

a) Operacions corrents … 22.223.777,66 19.297.114,48  2.926.663,18
b) Altres operacions no financeres 3.590.951,65 2.149.098,50 1.441.853,15
1 (+) Total Operacions no financeres (a+b)… 25.814.729,31 21.446.212,98  4.368.516,33
2 (+) Variació de actius financers … 0,00 0,00  0,00

3 (+) Variació de passius financers  0,00 2.467.052,96
 

-2.467.052,96
I  RESULTAT  PRESSUPOSTARI  DE 25.814.729,31 23.913.265,94 1.901.463,37
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L’EXERCICI = (1+2+3) ………………
AJUSTOS: 
4 (+) Crèdits gastats finançats amb Romanents 
de Tresoreria per a despeses generals.

0,00

5 (+)Desviacions de finançament negatives de 
l’exercici …

1.199.494,21

6. (-)Desviacions de finançament positives de 
l’exercici ………………

2.558.618,50

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
= ( ± AJUSTOS) ………

542.339,08

Així mateix de la liquidació del Pressupost de 2010 resulta un Romanent de tresoreria total  
presenta un saldo POSITIU de 8.635.837,33 €. 
L’excés  de  finançament  afectat  ve  Donat  per  la  suma  de  la  suma  de  les  desviacions  de 
finançament  positiu  acumulat  a  fi  d’exercici. Estes  desviacions  es  calculen  en  la  forma 
establerta en la Regla 50 de la IC 2004, i pugen a la quantitat de 8.057.128,66.- €.
Havent-se quantificat el saldo del cobrament dubtós en 898.820,63 €, resulta un Romanent de 
tresoreria disponible per al finançament de despeses generals NEGATIU de 320.111,96 €.

OBJECTIU D’ESTABILITAT.  Mitjançant un acord del Consell de ministres de data 27 de 
maig del 2007, s’ha establert l’objectiu d’estabilitat pressupostària per al trienni 2008-2010, que 
preveu un objectiu de superàvit per al conjunt de les Administracions Públiques de l’1,15 fins a 
l’any  2010,  amb el  desglossament  següent:  0,3  per  a  l’Administració  central,  0,6  per  a  la 
Seguretat Social, 0,25 per a les comunitats autònomes i 0 per a les corporacions locals.
Si bé, amb caràcter excepcional i en virtut del context econòmic de l’any 2008, per acord de la 
Comissió de Règim econòmic Financer i Fiscal, de la Comissió Nacional d’Administració Local 
(CNAL), va acordar el 30 de març del 2009 en el marc de l’acord del Consell de ministres, la  
flexibilització de l’aplicació a les entitats locals de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, fixar en  
el 0,3% del PIB nacional de 2008 el límit del dèficit permés a les entitats locals dins del que  
estes no havien de preparar,  aprovar o sotmetre a aprovació Planes econòmic- financers de 
reequilibri com a conseqüència de les liquidacions dels seus pressupostos generals de l’exercici 
2008.
El dit dèficit hauria de computar-se en termes de comptabilitat Nacional d’acord amb el que  
disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, i es concretava per a cada entitat 
local en un 4,81% dels ingressos no financers consolidats com a percentatge aplicable a cada 
entitat Local, tot això per a l’exercici 2008.
En l’exercici 2009, mitjançant un acord de 7 d’abril de la Subcomissió de Règim Econòmic,  
Financer i Fiscal, de la Comissió Nacional d’Administració Local, es va permetre l’aplicació 
flexible  de  la  normativa  d’estabilitat  pressupostària  referida  únicament  a  la  liquidació  del 
pressupost  de  l’exercici  2009,  permetent  un  dèficit  del  5,17%  dels  ingressos  no  financers  
consolidats.
Al dia de la data, no ha sigut acordada la flexibilització de l’aplicació d’esta normativa per a la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2010.

CÀLCUL  DE  LA  CAPACITAT/NECESSITAT  FINANÇAMENT  DERIVAT  DE  LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT PER Al 2010
Amb caràcter general, la totalitat dels ingressos i despeses no financers pressupostaris, sense 
perjudici de la seu reclassificació en termes de partides comptabilitat nacional, corresponen a la  
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totalitat de les ocupacions i recursos que es computen en l’obtenció de la capacitat/necessitat  
finançament  del  subsector  corporacions  locals  de  les  Administracions  Públiques  de  la 
comptabilitat Nacional. Les diferències vénen determinades pels ajustos que es descriuen en els  
apartats següents d’aquest informe.

A) SITUACIÓ DE PARTIDA: Segons s’aprecia en el quadro següent, la diferència entre els 
imports liquidats en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 de l’estat de  
despeses, sense realitzar cap ajust, és 4.368.516,33.-€.

Abans d’ajustos Drets reconeguts nets Obligacions Reconegudes netes
Capítol 1 10.940.014,01 10.853.404,79
Capítol 2 360.454,23 7.279.800,14
Capítol 3 4.764.349,56 306.228,30
Capítol 4 6.038.736,90 857.681,25
Capítol 5 120.222,96 0,00
Capítol 6 2.500,00 2.103.654,54
Capítol 7 3.588.451,65 45.443,96
 25.814.729,31 21.446.212,98 4.368.516,33

CAPACITAT de finançament ABANS d’ajustos: 4.638.516,33.-€

B) AJUSTOS A REALITZAR AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
B.1. Capítols 1, 2 i 3 de l’Estat d’Ingressos: 
AJUST: S’aplicarà el criteri de caixa, ingressos recaptats durant l’exercici, d’exercicis corrents i 
tancats.
d) = b + c
e) = d – a 
Capítols a) Drets

 reconeguts
Recaptació Total 

Recaptació 
Ajustos 

Exercici
 corrent

Exercicis
 tancats

d=b+c e=d-a

1 10.940.014,01 9.787.911,91 530.223,37 10.318.135,28 -621.878,73
2 360.454,23 291.388,11 222.750,57 514.138,68 153.684,45
3 4.764.349,56 3.585.933,13 601.597,84 4.187.530,97 -576.818,59

B.2. Capítol 4 i 7 de l’Estat d’Ingressos:
(Participació en ingressos de l’Estat i altres transferències corrents i de capital)
En comptabilitat nacional, els pagaments mensuals a compte dels impostos cedits i dels Fons 
Complementari  de Finançament es registren en el  període en què es paguen,  i  la  liquidació  
definitiva resultant, en el moment en què es determina la seua quantia i se satisfà.
En comptabilitat nacional i d’acord al principi de jerarquia de fonts, han de respectar-se, amb  
caràcter  general,  els  criteris  de  comptabilització  a  què  està  subjecte  el  pagador  de  la 
transferència. Per tant, una vegada fixat el moment en què es registra la despesa pel pagador, el  
perceptor de la transferència ha de comptabilitzar-la simultàniament i pel mateix import que 
figure en els comptes d’aquell. 
L’import de les transferències rebudes per la corporació Local d’unitats externes ha de coincidir 
amb l’import que figura en el Pressupost de Despeses de la unitat que dóna la transferència.  
Com s’ha indicat anteriorment, ha de respectar-se sempre l’òptica del pagador, per la qual cosa 
en el cas que el pagador empre un criteri comptable diferent de la corporació Local, esta haurà  
de realitzar l’ajust corresponent.
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No seguint-se en este ajuntament exactament el criteri assenyalat anteriorment i, desconeixent-
se  el  criteri  del  pagador  es  considera  oportú  i  procedent  realitzar  l’ajust  en  funció  de 
l’efectivament ingressat per l’Ajuntament tant en capítol 4 com en el capítol 7, ja que en este  
cas s’ha reconegut pel pagador la despesa i les diferències amb el criteri del pagador en este cas  
seran menors.
  a) Drets reconeguts b) Recaptació c) Ajust (Ba) 
Capítol Descripció
4 Transferències c/c 6.038.736,90 5.932.682,16 -106.054,74
7 Transferències K 3.588.451,65 3.543.451,65 -45.000,00

c) = b - a

INGRESSOS NO FINANCERS AJUSTATS:
Capítols Drets

Reconeguts 
A 31.12.10

b)Ajustos
Positius

Ajustos
Negatius

Total Ingressos
No financers

Cap. 1 10.940.014,01  -621.878,73 10.318.135,28
Cap. 2 360.454,23  153.684,45 514.138,68
Cap. 3 4.764.349,56  -576.818,59 4.187.530,97
Cap. 4 6.038.736,90  -106.054,74 5.932.682,16
Cap. 5 120.222,96  0 120.222,96
Cap. 6 2.500,00  0 2.500,00
Cap. 7 3.588.451,65  -45.000,00 3.543.451,65
Total 25.814.729,31 -1.196.067,61 24.618.661,70 24.618.661,70

C) AJUSTOS A REALITZAR AL PRESSUPOST DE DESPESES:
Capítol  3.- Els  interessos  es  registren  segons  el  criteri  de  la  meritació. Els  interessos  es 
registren segons el criteri de la meritació. Per tant, hauríem de llevar la part d’interessos que 
pagant-se l’any 2010 es meriten en el 2009, i hauríem d’afegir els interessos que es pagaran 
l’any 2011, però que s’han meritat l’any 2010, per la qual cosa els ajustos positius i negatius es 
compensarien entre si,  sent la diferència a ajustar neta més aïna residual que financerament  
significativa, per la qual cosa este ajust no es considera necessari.

ALTRES  AJUSTOS:  Anualment,  es  computarà  l’increment  en  el  saldo  del  compte  413 
“Creditors  per  operacions  pendents  d’aplicar  a  pressupost”  que  arreplega  les  obligacions 
derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per als que no s’ha produït la seua 
aplicació a pressupost sent procedent la mateixa.
Des del punt de vista de la comptabilitat nacional, la despesa meritada en l’exercici 2010 no ha 
de considerar-se; en comptabilitat pressupostària, al no haver-se dictat l’acte administratiu pel 
que es reconeix l’obligació, la dita despesa no serà aplicat pressupostàriament fins a l’exercici  
2011. En conseqüència, l’any 2010 caldrà realitzar un ajust de major dèficit. L’any següent, 
quan la dita despesa s’impute a pressupost, es practicarà un ajust en sentit invers, disminuint el  
dèficit en comptabilitat nacional amb relació al dèficit pressupostari.
En este sentit s’entén que respecte a pagaments no pressupostaris realitzats i registrats en el 
compte 555 haurà de realitzar-se este mateix ajust.
D’allò que s’ha exposat anteriorment resulta l’ajust següent:

413 555 TOTAL
1. Despeses pendents d’aplicar a 31/12/2010 783.655,29 30.026,31 813.681,60
2. Despeses pendents d’aplicar a 31/12/2009 647.908,85 89.634,93 737.543,78
3. Import de l’ajust (1-2) 135.746,44 -59.608,62 76.137,82
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TOTAL DESPESES NO FINANCERES AJUSTADES:
Capítols Obligacions

Reconegudes a 31.12. 2009
Ajustos
 positius

Ajustos 
Negatius

d) Total despeses no 
financeres

Cap. 1 10.853.404,79 0,00 0,00 10.853.404,79
Cap. 2 7.279.800,14 0,00 0,00 7.279.800,14
Cap. 3 306.228,30 0,00 0,00 306.228,30
Cap. 4 857.681,25 0,00 0,00 857.681,25
Cap. 6 2.103.654,54 0,00 0,00 2.103.654,54
Cap. 7 45.443,96 0,00 0,00 45.443,96
  76.137,82 76.137,82
Total 21.446.212,98 76.137,82 0,00 21.522.350,80

Els  ajustos  positius  generen  més  necessitat  finançament  i  els  negatius  més  capacitat  de 
finançament.

D)  CÀLCUL  DE  LA  CAPACITAT/NECESSITAT  FINANÇAMENT  DERIVAT  DEL 
PRESSUPOST  DE  L’AJUNTAMENT  PER  Al  2010  DESPRÉS  D’APLICAR  ELS 
AJUSTOS A LES DADES QUE S’EXTRAUEN DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI: 
Segons  s’aprecia  en  el  quadro  següent,  la  diferència  entre  els  imports  pressupostats  en  els  
capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses, una vegada  
aplicats els ajustos descrits, és de 3.096.310,90.-€.
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2010 IMPORTS
a) TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS AJUSTATS 24.618.661,70
b) TOTAL DESPESES NO FINANCERES AJUSTADES 21.522.350,80
c) CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT c = a - b 3.096.310,90
%CAPACITAT DE FINANÇAMENT S/ INGRESSOS
 NO FINANCERS AJUSTATS d=(c)*100 12,58

CONCLUSIONS.  La liquidació del  pressupost  de  l’Ajuntament  d’Oliva de l’exercici  2010 
complix l’objectiu estabilitat pressupostària entés com la situació d’equilibri o de superàvit en 
termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el SEC 95.
En  virtut  d’allò  que  s’ha  establert  per  l’article  16.2  del  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de  
novembre,  pel  que s’aprova el  Reglament  de desplegament  de la  Llei  General  d’Estabilitat 
Pressupostària,  en  cas  d’incompliment  l’entitat  local  ha  de  remetre  l’informe  la  Direcció 
General de Coordinació Financera amb entitats locals o a l’òrgan competent de la comunitat  
autònoma  que  exercisca  la  tutela  financera  en  el  termini  de  15  dies,  comptats  des  del  
coneixement d’este informe pel Ple. 
L’Estatut  d’Autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana,  aprovat  Mitjançant  Una  Llei  Orgànica 
5/1982, d’1 de juliol, modificada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, establix, en l’article 
51.7,  que  correspon  a  la  Generalitat  l’autorització  de  l’endeutament  dels  ens  locals  de  la  
Comunitat Valenciana d’acord amb el que determine la legislació de l’Estat.
L’article  4  del  Decret  7/2007,  de  28  de  juny,  del  president  de  la  Generalitat  assigna  a  la  
Conselleria  d’Economia,  Hisenda  i  Ocupació,  entre  altres,  les  competències  en  les  àrees 
d’economia i hisenda. L’article 16 del vigent Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, aprovat per Decret 129/2007, de 27 de juliol, del Consell, i  
modificat  pel  Decret  72/2008,  de  16  de  maig  del  Consell,  atribuïx  a  l’àrea  de  Relacions 
Financeres amb les entitats locals, entre altres, la gestió de les competències financeres que en  
matèria d’Hisendes locals té atribuïda la Generalitat.
En virtut de l’Orde d’1 d’agost del 2008, del conseller d’Economia, Hisenda i  Ocupació es 
delega en el secretari Autonòmic d’Economia i Pressupostos:

Pàgina: 49



1. L’autorització de l’endeutament dels ens locals de la Comunitat Valenciana, en els termes que 
preveu el  Text Refós de la llei  Reguladora de les Hisendes locals,  aprovat  pel  Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2. L’adopció dels actes jurídics o resolucions que el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel  
que s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària,  en  la  seua  aplicació  a  les  entitats  locals,  atribuïx a  l’òrgan  competent  de la 
Comunitat Autònoma que exercisca la tutela financera.

La capacitat de finançament que resulta de la liquidació de l’Ajuntament d’Oliva per a l’exercici  
2010 és de 3.096.310,90.- €, la qual cosa suposa un 12,58% respecte dels ingressos no financers 
ajustats, havent de recordar-se que de la liquidació de l’exercici 2008 i 2009 i els expedients 
d’incorporació  dels  exercicis  2009  i  2010  va  resultar  l’obligació  d’aprovar  plans 
economicofinancers que no es van aprovar. Este canvi és conseqüència de la No concertació 
d’operació de préstec en l’exercici 2010, de la reducció de despeses per quantia igual al dèficit 
que va resultar de la liquidació de l’exercici 2009 i dels desfasaments temporals produïts entre  
ingressos  i  despeses del  Pla d’Inversió Local  de 2009 i  del  fons Estatal  per a l’ocupació i  
sostenibilitat  Local,  desajustos  que  es  reflectixen  en  les  desviacions  de  finançament  i  que 
originaren desequilibri en el corresponent expedient d’incorporació. No obstant això, no existint 
a la vista del present informe, l’obligació d’aprovar un Pla EconomicoFinancer i no existint,  
obligació legal de remetre el present informe l’àrea de Relacions Financeres amb les entitats  
locals de la Generalitat, es considera convenient la seua remissió per a informar d’este òrgan la  
situació actual de l’Ajuntament d’Oliva.
És el que s’ha d’informar. Oliva, 22 de febrer del 2011. LA INTERVENTORA. Rubricat”

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

 Sr. Sabater Savall: “Encara que siga recordar els números d’aquestos últims anys, 
crec que és important, perquè feia dos anys que els números, pel que fa a la capacitat 
o la necessitat de finançament de l’ajuntament no era precisamnent positiva, després 
de la liquidació del pressupost, vull dir. I crec que és important vore l’evolució dels 
números en els últims anys. En la liquidació del pressupost de 2008, la capacitat de 
finançament  de l’ajuntament  era de menys 1.512.000 euros. En la liquidació del 
pressupost de 2009, era de 54.000 euros. I en aquesta liquidació, com bé a llegit el 
secretari, és de 3.096.000 euros, en positiu. Per tant, l’evolució dels números no crec 
que siga per màgica, ni per intervenció divina; sol ser perquè s’han pres una série de 
mesures, i aqueixes mesures, com he dit abans, estan donant resultat. Des del 2008 
en què estàvem en un dèficit de finançament després de la liquidació del pressupost 
d’1.512.000 euros, hem passat a una capacitat en 2010, després de la liquidació del 
pressupost, de 3.096.000 euros.”

 Sr.  Soria  Calatayud: “Si  vol  intervindre  abans  el  Sr.  Salazar,  jo  no  tinc  cap 
problema. Com ens té acostumats el Sr. Sabater, ell no porta ulleres, i jo sí, però 
sembla que el vidre és prou diferent; se les posa de tant en tant. Aleshores, això 
distorsiona  un  poc  la  realitat.  Que  vosté  té  un  resultat  de  liquidació  i  té  un 
desfasament, i té una capacitat de finançament superior per la seua bona gestió? Que 
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no cau del  cel?  No, no cau del cel.  Té vosté raó,  ha caigut  del  pla  E i  del pla 
confiança. Com que els ingressos de finançament vénen molt abans que quan s’han 
de  fer  els  pagaments,  aqueixos  desfasaments,  i  ho  diu  clarament  l’informe 
d’Intervenció, i si vol li ho llig, perquè clar, “dels desfases temporals produïts entre 
ingressos  i  despeses  del  pla  d’inversions  local  de  2009,  i  del  fons  estatal  per  a 
l’ocupació i sostenibilitat local” d’ahí li vénen a vosté; què diu? Resulta que quan 
vénen roïns és que ho fa bé, però no ho fa tan mal; ho fa mal, però no tan mal com 
ens pensem els altres. I si sembla que les dades li diuen una altra cosa, és que és poc 
menys que Samuelson fet home. No. No és així. La realitat és crua, i resulta que 
això és únicament un resultat d’un desfasament, un resultat comptable que no té res 
a vore amb la seua gestió, ni bona, ni dolenta. I ja està. Ni més, ni menys.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres farem una intervenció curta,  sobretot perquè 
estem davant d’un document tècnic, si mal no ens hem informats, amb uns criteris 
que se li impose a l’ajuntament, és a dir altres criteris podrien donar un altre resultat, 
en poques paraules, segons se’ns ha explicat. L’evolució dels números és positiva, 
és cert; el que passa és que també hi ha algunes, jo crec que també l’ajuntament té la 
seua  part.  Efectivament,  l’informe  ho  diu,  que  aquestos  resultats,  les  xifres  són 
millors que 2009, que s’ha complit l’objectiu d’estabilitat pressupostària, i les xifres 
ja  han  eixit  ací;  però  a  banda dels  desfases  entre  ingressos  i  despeses,  sobretot 
derivats del pla E, efectivament aqueix és el gruix més important, també n’inclou 
altres, com poden ser les mesures, que també són mesures imposades des de dalt, les 
mesures de reducció dels sous dels funcionaris, el fet d’haver amortitzat 2.500.000 
d’euros i  no haver  demanat  cap préstec,  però també hi ha una part,  i  ho indica 
l’informe, que és assumir el romanent negatiu de 2009; aqueixa és la part que ens 
pertoca als regidors que hem estat gestionant, els regidors delegats, que hem fet un 
esforç també. Per tant, simplement dir això. És un document tècnic, la veritat és que 
per a mi és complicat entendre tot el sistema que ve imposat, en funció d’un fum de 
reglaments.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Si vol, torne a repetir el mateix que ha dit el portaveu del 
PP per a vosté. Riga, riga, la majoria de la gent també riu bona cosa, ja ho crec que 
sí.  Sobretot  quan veu que a  final  de mes té  dificultat  per arribar,  per acabar-lo. 
Presumeix vosté una altra vegada d’alguna cosa que no hauria de presumir. Jo li llig 
un paràgraf del que posa l’informe de la interventora “aquest canvi és conseqüència 
de la no concertació d’operació de préstec en l’exercici  2010, de la reducció de 
despeses  per  quantia  igual  al  dèficit  que  va  resultar  de  l’exercici  2009,  i  dels 
desfases temporals produïts, entre altres, pels ingressos i despeses del pla d’inversió 
local de 2009 i del fons estatal ...” val? Per què vosté no ha concertat un préstec en 
2010? Perquè li ho marcava la llei. Per què? I per què li ho marcava la llei? Perquè 
vosté  va  liquidar  amb dèficit  el  pressupost  de  2009,  i  estava  obligat.  I  ens  van 
obligar  a no poder  concertar  cap préstec per  a 2010. Gràcies  a això,  i  també la 
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liquidació  dels  plans  que hem parlat,  vosté  ara  pot,  s’atreveix  a  presumir  d’una 
magnífica  gestió,  perquè hi ha un romanent  de 300 milions  i  escaig.  Home,  per 
l’amor de Déu, siga més realista. No ens prenga, em callle. No ens prenga per això 
que vosté pensa que jo crec que els comptes estan ben clars. Per tant, siga realista; 
només li demane això.”

 Sr. Sabater Savall: “Jo he llegit. No sé si ho he llegit jo només, aquestos mesos 
passats, a més d’un regidor, algun d’aquest ajuntament, i algun d’altres ajuntaments, 
queixar-se per com de tard pagava l’estat els diners del pla d’inversió local. I tots 
sabem com de ràpid paga la Generalitat els diners del pla confiança. Hi ha obres per 
ahí, gràcies a Déu, que no les hem adjudicades nosaltres, i que de set certificacions 
n’ha pagat dues i en falten cinc. El que hi haja una llista de motius pels quals s’ha 
reduït, o s’ha millorat la capacitat de finançament de l’ajuntament, i que agarrem 
una  de  les  comes,  entre  dues  comes,  que  diu  això,  i  que  vulgem  atribuir  els 
3.096.000 euros de capacitat de finançament de l’ajuntament a això, com de bé ens 
paga la Generalitat en el pla confiança, i a com de bé ens paga l’estat, i com de 
prompte ens ho paga, jo crec que ens estem passant-nos un poc, o que algú se’n 
passa un poc. Siguem un poc seriosos.  El  que no podem és eixir  als mitjans  de 
comunicació dient que l’estat tarda molt, que passen no sé quants mesos des que es 
fan les obres fins que paga, i de la Generalitat no cal ni comentari, no sé si hi haurà 
empresaris ací, però només cal parlar amb els empresaris, les obres les paguen ells 
totes,  nosaltres  no  ingressem diners  del  pla;  intentar  dir  que  els  3  milions  són 
d’aqueix concepte, home és un poc difícil, ja no dic de creure, però és passar-se’n 24 
carrers; ho dic així de clar, amb aqueix llenguatge tan pla i tan de carrer. Potser que 
d’aqueixos 3 milions hi haja una quantitat que correspon a això, al fet que sobretot 
l’estat  sí  que  ens  ingressa  una  quantitat  només  firmar  els  projectes,  només 
s’adjudiquen; i després a mesura que es fan les certificacions van pagant-nos les 
altres. Però sí que hi ha una quantitat que ens l’anticipa, però serà una quantitat, no 
dic  xicoteta,  però  no  em  diguen  vostés  que  els  tres  milions  d’euros,  que  són 
precisament  la  quantitat  del  segon pla  de  l’estat,  íntegrament,  correspon a això, 
perquè això no s’ho creu ningú; no vulguem pegar-li la volta a les coses, i fer-nos 
creure allò increïble, perquè això no s’ho creu absolutament ningú.”

 Sr. Soria Calatayud: “No m’ho crec, ni poc. Vosté, immediatament, el mateix dia 
que li ho ingressen, que li ho ingressen tard, i tot el que diu vosté, que no li ho 
negue; el mateix dia, immediatament, fa una transferència als proveïdors.”

 Sr. Sabater Savall: “No. Pague abans.”

 Sr. alcalde: “Sr. Sabater.”
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 Sr. Soria Calatayud: “Com de bé paga vosté; per això no ens vol donar les dades 
de morositat. Com de bé paga vosté. Però bé, ja sé que no és l’únic; però és que els 
altres tampoc els ha fet vosté. Tampoc són mèrit seu. És a dir, que l’estat espanyol li 
haja dit a vosté que ha de baixar un 5% el sou dels funcionaris, i ho ha de deixar en 
una caixa per fer front als desfases pressupostaris que ha tingut ens els altres anys, 
això no és cap mèrit seu. O si? Ara després se’n va als funcionaris i els diu que és 
mèrit  seu;  que  és  vosté  el  responsable  d’haver-los  baixat  un  5%  el  sou  als 
funcionaris. Això no és mèrit seu; és demèrit del seu partit, però no de vosté. Així 
que el  que diu vosté de mesurar les paraules,  mesure-les vosté també,  i  no diga 
coses; que jo el tinc per més intel·ligent que les coses que diu hui.”

 Sr. Sabater Savall: “Una puntualització; en fer una certificació, tenim l’obligació 
de pagar-la  a  ics  dies,  ens hagen ingressat,  o no ens hagen ingressat  els  diners. 
L’ajuntament el que té és una quantitat  prèvia en firmar l’acord amb l’estat,  ens 
aboca  un  percentatge  del  total;  va  utilitzant-se  el  percentatge,  però  arriba  un 
determinat  moment  en  què  es  cobra  en  base  a  certificacions;  i  en  haver  una 
certificació l’ajuntament té un termini, no sé dir-li exactament quants dies, en què ha 
de pagar. Tinga els diners ingressats o no els tinga ingressats.”

SISÉ. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ EN RELACIÓ AL 
SEGUIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT APROVAT A L’EMPARA DEL 
REIAL DECRET LLEI 5/2009, DE 24 D’ABRIL.

L’Ajuntament  d’Oliva  va  concertar  en  l’exercici  2009  una  operació  especial 
d’endeutament per import de 1.065.127,54 € per a finançar el Romanent de tresoreria 
per a despeses generals negatiu per import de 866.715,75€ que resultava de la liquidació 
del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2008 i 198.411,79 € corresponents 
a obligacions pendents de pagament a 31 de desembre del 2008 no consignades en el 
pressupost  de  l’exercici  2009,  tot  això  basant-se  en  el  Reial  Decret  5/2009,  de  24 
d’abril,  de  mesures  extraordinàries  i  urgents  per  a  facilitar  a  les  entitats  locals  el 
sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.

L’article  3  de  l’esmentat  Reial  Decret  Llei  disposa  que  l’operació  d’endeutament 
requerirà l’aprovació per l’entitat local d’un pla de sanejament, pla que va ser aprovat 
pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 25 de juny del 2009.

Es disposa en l’article 9.3 que el compliment anual del pla de sanejament, mentre dure 
la seua vigència, serà avaluat per la Intervenció de l’entitat Local que remetrà informe 
abans del 31 de març de l’any següent a què es referix la liquidació, previ coneixement 
del Ple de la corporació i pels mitjans que s’estableixen en l’article 11, al Ministeri 
d’Economia  i  Hisenda,  qui,  al  seu  torn,  traslladarà  a  la  Comunitat  Autònoma 
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corresponent que tinga atribuïda en el seu Estatut d’Autonomia la tutela financera de les 
entitats locals del seu territori.

Per Decret núm. 846/11 del tinent d’alcalde Delegat d’Hisenda del dia 24 de febrer del 
2011 es va aprovar la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 
2010.

A la  vista  del que exposa anteriorment  i  en compliment  d’allò  que s’ha exposat  en 
l’article 10 del RD llei 5/2009, de 24 d’abril i en virtut de les atribucions conferides per 
Decret 3835/08, i vist que s’ha donat compte de l’informe de referència a la Comissió 
d’Hisenda i  Béns  Municipals,  es  dóna compte  al  Ple  de  l’informe d’Intervenció  de 
seguiment  exercici  2010 del  Pla  de  Sanejament  aprovat  per  a  la  concertació  d’una 
operació d’endeutament extraordinari a l’empara del RD Llei 5/2009, de 24 d’abril, en 
el que es conclou que no s’ha complit el Pla de sanejament, resultant un Romanent de 
Tresoreria en l’exercici 2010, una vegada ajustat en l’import total de les obligacions que 
han quedat pendents d’aplicar,  de –1.103.767,25.-€; informe que s’ha de trametre al 
Ministeri d’Economia i Hisenda, el qual al seu torn, traslladarà a l’òrgan competent de 
la comunitat autònoma que exercesca la tutela financera.

L’informe és del següent tenor literal:

“INFORME INTERVENCIÓ 
Assumpte: informe seguiment exercici 2010 del Pla de Sanejament aprovat per a la concertació  
d’una operació d’endeutament extraordinari a l’empara del RD-Llei 5/2009, de 24 d’abril.

I.- L’Ajuntament d’Oliva va concertar en l’exercici 2009 una operació especial d’endeutament  
per import de 1.065.127,54 € per a finançar el Romanent de tresoreria per a despeses generals 
negatiu per import de 866.715,75€ que resultava de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 
d’Oliva de l’exercici 2008 i 198.411,79 € corresponents a obligacions pendents de pagament a 
31 de desembre del 2008 no consignades en el pressupost de l’exercici 2009, tot això basant-se  
en el Reial Decret 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar a les 
entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.

II.-  Segons  l’article  3  d’aquest  Reial  Decret  Llei  “L’operació  d’endeutament  requerirà 
l’aprovació per l’entitat Local d’un pla de sanejament que, pel mateix període d’amortització 
d’aquella, contindrà els compromisos anuals d’ingressos i despeses corrents que, en l’àmbit de 
la seua autonomia adquiresca, estimats, els primers, prenent com a referència la liquidació de 
2008, amb criteris de prudència d’acord amb la capacitat real de generació dels mateixos, i  
incrementats, els segons, en l’amortització anual de l’operació d’endeutament regulada en la  
present norma i en la de la resta d’operacions d’endeutament existents amb anterioritat, en la  
forma estipulada en els seus respectius contractes.

III.- L’estalvi que poguera obtindre’s en la liquidació dels pressupostos, en cada un dels anys de 
vigència del pla, exclosos els ingressos afectats una finalitat concreta, es podrà aplicar, parcial o  
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totalment, a l’amortització anticipada de l’operació d’endeutament, reduint així el termini inicial  
de sanejament aprovat o l’import de l’anualitat.
2.  La generació de romanent  de tresoreria negatiu per a despeses generals en el període de 
sanejament,  comportarà  la  prohibició  de  realitzar  inversions  noves  en  l’exercici  següent  
finançades  amb  endeutament,  siguen  estes  materials,  immaterials  o  financeres,  directes,  o 
indirectes a través de subvencions concedides a entitats dependents.
3. El compliment anual del pla de sanejament, mentre dure la seua vigència, serà avaluat per la 
Intervenció de l’entitat Local que remetrà informe abans del 31 de març de l’any següent a què  
es  referix  la  liquidació,  previ  coneixement  del  Ple  de  la  corporació  i  pels  mitjans  que 
s’establixen en l’article 11, al Ministeri d’Economia i Hisenda, qui, al seu torn, traslladarà a la 
Comunitat Autònoma corresponent que tinga atribuïda en el seu Estatut d’Autonomia la tutela 
financera de les entitats locals del seu territori.

A la vist del que exposa anteriorment s’ha d’informar que:

PRIMER:  La  liquidació  del  pressupost  de  l’Ajuntament  d’Oliva  va  ser  aprovada,  amb  un 
informe  previ  d’Intervenció,  per  Resolució  del  tinent  d’alcalde  delegat  d’Hisenda,  (DA 
3835/08),  de  data  24  de  febrer  del  2011.  D’aquesta  liquidació  resulta  un  Romanent  de  
Tresoreria total de 8.635.837,33€ i un Romanent de Tresoreria per a despeses generals negatiu 
de –320.111,96 €.

SEGON: Quant al Pla aprovat en el seu dia s’ha de fer constar que si bé el Pla no s’ha complit  
en la seua totalitat ja que tant en despeses o en ingressos s’han produït variacions en positiu i en 
negatiu en els distints capítols respecte de la previsió acordada, de l’anàlisi  de la liquidació 
resulta un Estalvi Net ajustat positiu, calculat conforme disposa l’apartat 4 de la Resolució de 9 
de maig, de la Direcció General de Coordinació Financera amb les comunitats autònomes i amb 
les entitats locals, tal com consta en el quadro que s’incorpora a l’expedient i que serà remés en 
format  PDF  a  la  Direcció  General  de  Coordinació  amb  les  Hisendes  locals  del  Ministeri  
d’Economia i Hisenda. No obstant això, ha d’advertir-se que, tal com s’exposa en l’apartat 6 de 
la mateixa Resolució de 5 de maig “Sense perjuí de l’especificitat de l’any 2009 quant al càlcul  
de l’Estalvi Net Ajustat,  l’indicador que mesura el compliment del Pla de Sanejament és el 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals, el qual haurà de ser zero o tindre signe positiu,  
una  vegada  ajustat  en  l’import  total  de  les  obligacions  que,  si  és  el  cas,  hagueren  quedat 
pendents  d’aplicar  al  pressupost  l’any respectiu”,  aquest  Romanent  de Tresoreria  ajustat  en 
l’exercici 2010 de -1.103.767,25 €, per la qual cosa no s’ha complit el Pla de sanejament, tal 
com es desprén del que exposa anteriorment.

TERCER: La generació de romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals en l’exercici  
2010, comportarà la prohibició de realitzar inversions noves en l’exercici següent finançades 
amb endeutament,  siguen  estes  materials,  immaterials  o  financeres,  directes,  o  indirectes  a  
través de subvencions concedides a entitats dependents.

QUART:  de  conformitat  amb  l’últim  paràgraf  de  l’apartat  6  “la  transmissió  de  les  dades 
relatives al compliment del Pla de sanejament haurà de ser transmesa abans del 31 de març de 
l’exercici  següent  a  què  corresponga”,  si  bé,  amb  caràcter  previ  ha  d’estar  aprovada  la  
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liquidació  de  l’exercici  i  s’ha  d’haver  donat  compte  al  Ple  de  la  corporació  de  l’informe 
corresponent sobre el compliment del Pla.
És el que s’ha d’informar. Oliva, 24 de febrer del 2011. LA INTERVENTORA. Rubricat”

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

 Sr. Sabater Savall: “aquest és molt curt, perquè és molt clar. Isquen els números 
que isquen del pla de sanejament,  com que la liquidació del pressupost ha sigut 
negatiu, hi ha un incompliment del pla.”

 Sr. Soria Calatayud: “Li falta dir quina és la conseqüència, perquè ve d’ací, no de 
l’anterior.  La  conseqüència  és  que  vosté  continuarà  enguany,  en  l’exercici  que 
estem, en 2011, sense poder fer cap inversió, cap inversió, que no siga estalvi entre 
ingressos i despeses; és a dir no podrà concertar cap operació de préstec per a fer 
inversions.”

 Sr.  Sabater  Savall: “Les  inversions  es  poden fer  d’altres  formes,  a  banda dels 
préstecs.”

SETÉ.  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  DE 
L’AVALUACIÓ  DEL  COMPLIMENT  DE  L’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA DEL PRESSUPOST PRORROGAT DE 2011 DESPRÉS DE 
LES MODIFICACIONS I/01/11 I I/02/11.

Per Decret núm. 846/11 del tinent d’alcalde Delegat d’Hisenda del dia 24 de febrer del 
2011 es va aprovar la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 
2010.

Mitjançant  Decret  d’Alcaldia  de  data  9  de  març  (núm.  1037/11)  es  va  aprovar  la 
modificació  I/02/2011,  si  bé,  prèviament  ja  havia  sigut  aprovada  la  modificació 
I/01/2011.

De conformitat  amb el que preveu l’article  16 del Reial  Decret  1463/2007, de 2 de 
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  desplegament  de  la  Llei  General 
d’Estabilitat  Pressupostària,  examinada  les  modificacions  per  incorporació  de 
romanents  de  crèdit  amb  finançament  afectat  abans  esmentat  al  pressupost  de 
l’Ajuntament  d’Oliva  per  a  l’exercici  2011,  actualment  prorrogat,  s’emet  informe 
d’Intervenció  que avalua  el  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  del 
pressupost  una  vegada  incorporades  aquestes  modificacions  de  què  resulta  un 
incompliment de l’objectiu, i resulta un dèficit de finançament de 6.625.357,75 €,.- €.
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A la vista del que s’exposa anteriorment i en compliment d’allò que s’ha exposat en 
l’article  16.2  del  RE1463/2007,  i  en  virtut  de  les  atribucions  conferides  per  Decret 
3835/08,  i  vist  que  s’ha  donat  compte  de  l’informe  de  referència  a  la  Comissió 
d’Hisenda i Béns Municipals,  es dóna compte al Ple de l’informe d’Intervenció  que 
avalua  el  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  a  la  vista  les 
modificacions  I/01/2011  i  I/02/2011  al  pressupost  de  l’Ajuntament  d’Oliva  per  a 
l’exercici  2011,  actualment  prorrogat  en el  que es  conclou l’incompliment  d’aquest 
objectiu  resultant  dèficit  de  finançament  de  6.625.357,75  €;  informe  que  s’ha  de 
trametre a la Direcció General de Coordinació Financera amb entitats locals o a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma que exercesca la tutela financera en el termini de 
15 dies, comptats des del coneixement de l’informe pel Ple.

L’informe és del següent tenor literal:

“INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte:  Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb motiu de 
l’expedient de modificació I/01/2011 i I/02/2011 al  Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva per a 
l’any 2011.

1. LEGISLACIÓ APLICABLE.
Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
General d’Estabilitat Pressupostària (TRLGEP).

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de desplegament de la 
Llei  18/2001 de 12 de desembre general  d’Estabilitat  Pressupostària,  reformada per  la  Llei 
15/2006 de 26 de maig (LGEP), en la seua aplicació a les entitats locals (REGLAMENT).

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el text refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes locals, en relació al Principi d’Estabilitat Pressupostària (articles 
54.7 i 146.1).

Manual  de  càlcul  del  Dèficit  en  comptabilitat  Nacional  adaptat  a  les  corporacions  locals,  
publicat per la IGAE, Ministeri d’Economia i Hisenda.

Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.

2. ANTECEDENTS: 
Mitjançant Decret del tinent d’alcalde delegat d’Hisenda, en virtut de la delegació conferida per  
DA núm. 3538/08, de data 3 de gener, es va acordar prorrogar el pressupost de l’exercici 2010 a  
l’exercici 2011, amb el següent detall, una vegada realitzats els ajustos corresponents:

Estat de Despeses Estat d’Ingressos
Crèdits inicials pressupost 2010 21.740.000 euros 21.740.000 euros
Ajustos a la Baixa del Cap I, II i VI 645.408,06 euros 0 euros
Crèdits pressupost prorrogat 21.094.591,94 euros 21.740.000 euros
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L’informe de la Intervenció de data 29 de desembre de compliment de l’objectiu d’estabilitat  
del Pressupost Prorrogat de l’Ajuntament d’Oliva, una vegada aplicats els ajustos corresponents, 
dóna  les  següents  dades  als  efectes  del  càlcul  d’estabilitat  pressupostària  dels  pressupostos 
d’ingressos i de despeses no financeres: 

PRESSUPOST 2011 IMPORTS
a) TOTAL INGRESSOS CAPÍTOLS 1 a 7 AJUSTATS 20.167.500,67 €
b) TOTAL DESPESES CAPÍTOLS 1 a 7 AJUSTATS 18.689.618,25 €
c) CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT 1.477.882,42 €

D’on es deriva una capacitat de finançament d’1.477.882,42 euros, per la qual cosa no resultava 
necessari  l’elaboració  d’un  pla  economicofinancer  com  a  conseqüència  de  la  pròrroga  del 
pressupost de l’exercici 2010 al 2011.

El Pressupost de l’exercici 2011 no està aprovat, per la qual cosa, ha de realitzar-se l’estudi de  
l’estabilitat pressupostària de la modificació per incorporació de romanents I/01/11 i I/02/11 
prenent com a referència el pressupost prorrogat. 

DADES DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ A CONSIDERAR: 
Les modificacions proposades, de manera resumida per capítols, són: 

Capítol Pressupost ingressos Pressupost despeses
Capítol 1 3.325,94
Capítol 2 0
Capítol 3
Capítol 4 0
Capítol 5 - - - - - -
Capítol 6 7.978.249,23
Capítol 7 75.553,49
Totals no financers: 0,00 8.057.128,66
Capítol 8 8.057.128,69
Capítol 9
Totals financers: 8.057.128,69 0,00
Total: 8.057.128,69 8.057.128,66

De l’expedient d’incorporació de crèdits per compromisos ferms d’aportació per un import total 
d’1.584.568,51€, no ha sigut considerat en esta taula per afectar capítols 3, 4 i 7 del pressupost 
d’ingressos en la mateixa quantia que afecta els capítols 1, 2, 4,i 6 del pressupost de despeses, i  
es considerarà en el càlcul final.

3. AJUSTOS A REALITZAR:
3.1. En funció del finançament utilitzat en l’expedient (articles 177 TRLRHL i 36.1 del RD 
500/90): El finançament procedeix d’excessos de finançament afectar, no és procedent ajust.
3.2. En funció dels crèdits per a despeses que es modifiquen: No És Procedent ajust.
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4. CÀLCUL DE LA CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA PER Al 2011 DESPRÉS D’APLICAR ELS AJUSTOS 
AL PRESSUPOST I  AMB LA SIMULACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
I/01/11 i I/02/11.

Aplicant  aquest  ajust  resulta  el  següent  pressupost  de  despeses  que  es  va  quantificar  en 
l’informe de data 4 de gener, si bé s’incorpora l’ajust pel compte 413 que en aqueix moment no  
es va poder determinar, de la qual cosa resulta i considerant la modificació proposada resulta:

413 555 TOTAL
1. Despeses pendents d’aplicar a 31/12/2010 783.655,29 30.026,31 813.681,60
2. Despeses pendents d’aplicar a 31/12/2009 647.908,85 89.634,93 737.543,78
3. Import de l’ajust (1-2) 135.746,44 -59.608,62 76.137,82

Capítol Previsió 2011 Ajust Modificació I/01/11+I/02/11 Resultat ajustat
Capítol I 10.394.865,30 0,00 3.325,94 10.398.191,24
Capítol II 7.233.681,44 0,00 0,00 7.233.681,44
Capítol III 366.500,00 0,00 0,00 366.500,00
Capítol IV 612.493,00 0,00  0,00 612.493,00
Capítol VI 6.552,20 0,00 7.978.249,23 7.984.801,43
Capítol VII 45.500,00 0,00 75.553,49 121.053,49
413/555 76.137,82 76.137,82
Total 18.659.591,94 76.137,82 8.057.128,66 26.792.858,42

D’açò resulta que, si apliquem així mateix els efectes de les incorporacions finançades amb 
càrrec a compromisos ferms d’aportació, resulta: 

PRESSUPOST 2011 +I/01/11+I/02/11 IMPORTS
a) TOTAL INGRESSOS CAPÍTOLS 1 a 7 AJUSTATS 20.167.500,67 €
b) TOTAL DESPESES CAPÍTOLS 1 a 7 AJUSTATS 26.792.858,42€
c) CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT -6.625.357,75 €

5. CONCLUSIONS. 
La modificació proposada al pressupost de l’entitat local, provoca necessitat finançament, si bé,  
el resultat del pressupost prorrogat considerant els expedients d’incorporació incompleix amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària entés com la situació d’equilibri o de superàvit en termes 
de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el SEC 95, resultant una  
necessitat finançament total de 6.625.357,75 €, la qual cosa es fa constar en compliment del que 
disposa l’article  16.2 del  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària pel qual l’ajuntament 
ha de remetre l’informe a la Direcció General de Coordinació Financera amb entitats locals o a 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exercesca la tutela financera en el termini de  
15 dies, comptats des del coneixement d’aquest informe pel Ple.

El  Pressupost  de  l’Ajuntament  d’Oliva  per  a  l’exercici  2011  (actualment  prorrogat  el  de 
l’exercici  2011)  i  les  incorporacions  I/01/11  i  I/02/11  hi  ha  incompliment  de  l’objectiu 
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d’estabilitat  pressupostària,  per la qual cosa haurà d’aprovar un Pla EconomicoFinancer que 
estableixen els articles 19 a 21 de l’esmentat reglament.
Amb independència que la utilització dels excessos de finançament per a incorporar romanents 
de  crèdit  amb  finançament  afectat  provoque  desequilibri  i  obligue  a  aprovar  un  pla  
economicofinancer, aquest desequilibri ve provocat pel desajust temporal que es produeix entre  
l’ingrés i la despesa per la qual cosa hauran d’adoptar-se les mesures adequades per a evitar  
alguns casos de generació de romanent de tresoreria afectat i una correcta planificació de les 
inversions l’execució de la qual siga possible en l’any que es pressuposta.

No  obstant  això,  aquesta  intervenció  considera  convenient  que  s’analitze  novament  el 
compliment  o  no  de  l’estabilitat  del  pressupost  una  vegada  s’aprove  el  pressupost  de 
l’Ajuntament d’Oliva per a l’exercici 2011.

És el que s’ha d’informar. Oliva, 9 de març del 2011. LA INTERVENTORA. Rubricat”

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

 Sr. Sabater Savall: “Igual que s’ha fet lectura de l’evolució dels números en el punt 
cinqué, també vull fer lectura de l’evolució dels números en aquest punt. Ací, una 
vegada  liquidat  el  pressupost,  s’incorporen  els  romanents;  els  romanents  ací  no 
parlem del mateix tipus que hem parlat en el punt quart, sinó que ací el que fem és 
una série de diners que es diuen diners afectats, sobretot diners d’inversions que en 
acabar  l’any  els  diners  no  desapareixen  sinó  que  s’han  d’incorporar,  s’han  de 
traslladar  a  l’exercici  següent.  Això fa  que varia  la  capacitat,  o  la  necessitat  de 
finançament de l’ajuntament. En 2008 aqueix volum d’inversions, de capítol VI i 
VII estava al voltant de 7.270.000 euros; per tant la capacitat de finançament que hi 
havia,  de  50.000  euros,  passa  a  un  dèficit  de  finançament,  a  una  necessitat  de 
finançament  de  7.379.000  euros.  I  enguany,  aqueixes  inversions,  les  quantitats 
destinades a inversions, o a capítol  VII, que s’incorporen al  pressupost de 2011, 
pugen un total de 8.654.000 euros. I la necessitat de finançament és de 6.625.000 
euros. Què significa això? El dèficit de finançament, perquè es produeix? Ho vaig 
dir  l’any  passat  i  ho  torne  a  explicar  enguany;  si  nosaltres  el  mes  que  ve  ens 
gastàrem,  perdó,  parle  de  l’any  passat,  si  l’any  passat  ens  haguérem gastat  els 
7.270.000  euros  d’inversions,  encara  ens  hauria  quedat  una  necessitat  de 
finançament de més de 100.000 euros. Enguany, si la setmana que ve ens gastàrem 
els 8.654.000 euros,  que ens els  podríem gastar,  l’ajuntament  tindria  encara una 
capacitat de finançament de dos milions i escaig d’euros. Els números han canviat 
substancialment respecte de l’any passat. La diferència entre les incorporacions i la 
necessitat de finançament era negativa per a l’ajuntament, mentre que enguany la 
diferència  entre  la  incorporació  de  romanents  i  la  necessitat  de  finançament  és 
positiva per a l’ajuntament en dos milions d’euros.”
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 Sr. Soria Calatayud: “A mi al final em sorprén molt la lectura que fa dels números. 
En l’apartat anterior vosté deia que no tenia res a vore les afectacions, i el que hi ha 
en inversions, i altres, i  ara ací ja. No ho entenc.  Si; a vore, vosté ha dit que la 
diferència és el finançament afectat que hi ha, té raó vosté; però això mateix passava 
en el  punt anterior  en què estàvem donant compte de l’avaluació  de l’estabilitat 
pressupostària, però ara estem passant, per si no ha llegit la caràtula, estem dient 
l’estabilitat pressupostària de la pròrroga del pressupost, del pressupost prorrogat, si 
no m’equivoque. I adés estàvem parlant de l’anterior. Aleshores, jo li dic, li pregue 
que el mateix argument que ha utilitzat ara per a explicar-nos allò de com augmenta 
la capacitat de finançament, se l’aplique vosté a l’anterior; però no ho ha fet. No ho 
fa. Mire, done-li les voltes que vulga. Ací li diu el mateix que l’any passat. L’any 
passat li  deia que vosté tenia obligació d’aprovar un nou pla econòmic financer. 
Val? Això li ho diu en l’informe, i vosté no ho ha dit, li ho dic jo ara. Però és que 
l’any passat també li ho deia, i l’any passat va passar. Vosté no ho va fer. No va fer 
un pla econòmic financer, com eixia de la liquidació que es va vore, de l’equilibri. 
Enguany li ho tornen a dir; el que li dic és que esper que enguany ho faça, i no passe 
per sobre del que li marca la legislació, perquè acaba sent un costum, i pense que no 
és el que ha de fer. Si aplicant la normativa, la legislació, apareix que segons els 
números vosté ha de fer un nou pla econòmic financer, faça’l; l’ha de fer. I no ens 
vinga amb cançons, amb sumes i restes, que sabem que això se li dóna bé, però que 
no té res a vore amb la realitat.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La realitat és la que és, i ho diu prou clar l’informe, que 
s’ha d’elaborar un nou pla econòmic financer; i precisament no és perquè la gestió 
siga magistral en aqueix aspecte. Vosté ha presumit en el punt anterior, i ara també, 
encara  continua  presumint;  o  siga  que  jo  no  sé  si  el  que  posa  l’informe,  si  és 
l’informe de la interventora, si serà per caprici; crec que no, que la cosa està pou 
clara. Per tant, jo crec que arribat a aquest punt les coses estan ben clares; ja ho hem 
parlat en el punt quart, la gestió quina és. I per tant, tenint en compte que açò és un 
pressupost prorrogat, no crec que siga millor que la que s’ha portat en l’anterior 
pressupost. Per tant, crec que està massa clar, i també de la forma de gestionar, que 
precisament no és bona, sinó tot el contrari.”

 Sr. Sabater Savall: “Jo sí  que llig  el  punt de l’ordre del dia.  Donar compte de 
l’informe d’Intervenció de l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària 
del pressupost prorrogat,  després de les modificacions  I/01/11 i  I/02/11, que són 
incorporacions  de romanents  u,  i  incorporació  de romanents  dos.  I  jo  no és que 
presumesca. Jo no tinc una visió tan catastrofista com altres grups. Ja ho he dit. 
L’any passat la diferència entre les incorporacions i la necessitat de finançament, era 
negativa per a l’ajuntament en 100.000 euros; i enguany la diferència és positiva en 
dos milions d’euros. Crec que hi ha un avanç considerable.”
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VUITÉ. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2009.

Vist el Compte General i els documents que el justifiquen, i que ha estat retut i està 
conforme  amb  els  llibres  de  comptabilitat  i  la  resta  d’antecedents  documentals,  de 
conformitat amb allò que es disposa en els articles 208 i següents del RD Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals, 
i amb l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la qual s’aprova la Instrucció del 
Model  Normal  de  Comptabilitat  per  a  l’Administració  Local,  i  tenint  a  la  vista  i 
consultats  tots  els  antecedents  que  s’ha  cregut  convenient  per  a  millor  dictaminar 
respecte dels extrems a que fa referència l’article 212 de l’esmentada llei.

Vist l’informe emés per la Intervenció de l’ajuntament, de data 10 de gener de 2011.

Atés que la Comissió Especial de Comptes, en reunió que va tindre lloc el dia 10 de 
febrer de 2011, va emetre dictamen favorable sobre el Compte General corresponent a 
l’exercici de 2009.

Atés que el Compte ha estat exposat al públic per termini de 15 dies hàbils mitjançant 
edicte publicat en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 44, corresponent al dia 22 de febrer de 2011, durant els quals i vuit dies 
més no s’ha presentat cap reclamació.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.-  Aprovar  els  comptes  i  estats  que  composen  el  Compte  General  d’aquest 
Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  de  2009,  així  com els  seus  annexos,  presentat 
segons determina l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat per a l’Administració Local, i que són els 
enumerats en l’article 209 de l’esmentada Llei d’Hisendes Locals.

Segon.-  Donar compte d’aquest acord al  Departament d’Intervenció i Tresoreria,  als 
efectes oportuns.

NOVÉ. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I 
EL COL·LEGI NOTARIAL DE VALÈNCIA.

Vist que, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el Consell General del 
Notariat  van  firmar  el  6  d’octubre  del  2009  l’acord  marc  de  col·laboració  per  a 
aconseguir que, a través de la implantació de noves tecnologies, es facilite a les Entitats 
Locals la informació necessària per a liquidar l’Impost sobre l’Increment de Valor dels 
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Terrenys de Naturalesa Urbana i  es millore la gestió d’aquest impost i  del de Béns 
Immobles.

Vist que, dins d’aqueix conveni marc es considera molt interessant i convenient per als 
interessos  municipals  la  firma  del  conveni  entre  l’Ajuntament  d’Oliva  i  el  Col·legi 
Notarial de València en els termes que s’hi recullen.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
24 de març de 2011, va emetre dictamen favorable a la firma del conveni de referència.
 
El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament d’Oliva i el Col·legi de Notaris de 
València,  per  a  la  col·laboració  i  subministrament  d’informació,  amb la  finalitat  de 
facilitar  la gestió  de l’Impost de Béns Immobles  i  de l’Impost sobre l’Increment  de 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que és del següent tenor literal:

“CONVENI ENTRE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT D’OLIVA I L’IL·LUSTRE 
COL·LEGI NOTARIAL DE VALÈNCIA

REUNITS
D’una  part,  EL  SENYOR  SALVADOR  FUSTER  MESTRE,  alcalde  president  de 
l’excel·lentíssim Ajuntament d’Oliva.

D’una altra, EL SENYOR CÈSAR BELDA CASANOVA, degà de l’il·lustre Col·legi Notarial 
de València.

MANIFESTEN
Que  l’Ajuntament  d’Oliva  coneix  l’Acord  Marc  subscrit  el  6  d’octubre  del  2009  entre  la  
Federació  Espanyola  de  Municipis  i  províncies  (FEMP)  i  el  Consell  General  del  Notariat  
(CGN), els termes del qual li pareixen molt interessants per a millorar la gestió de l’Impost de  
Béns  Immobles  (IBI)  i  de  l’Impost  sobre  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa 
urbana (IIVTNU).

Que l’Ajuntament d’Oliva i el Col·legi Notarial de València desitgen unir esforços i coordinar  
actuacions per a facilitar als ciutadans el compliment dels seus deures, aprofitant particularment  
l’ús de les noves tecnologies.

En virtut de tals consideracions, i amb la finalitat  de definir l’abast d’esta col·laboració, les 
parts:

ACORDEN
Primer.- Assistència i  informació als  usuaris  i  consumidors,  en relació amb aquells  tràmits  
relatius a l’IIVTNU i a l’IBI
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L’Ajuntament d’Oliva i el Col·legi Notarial de València utilitzant les noves tecnologies de la 
informació, oferixen als ciutadans la possibilitat de realitzar, en la mateixa Notaria en la qual  
s’atorga l’escriptura pública que recull el negoci jurídic, entre altres, els tràmits següents:

a) Assistència per a l’autoliquidació de l’IIVTNU.
A estos efectes, el notari des de la plataforma tecnològica corporativa es connectarà a la  
base de dades de l’Ajuntament d’Oliva,  introduirà els  elements tributaris  determinants i  
obtindrà l’esborrany d’autoliquidació. Este document es podrà facilitar a l’interessat.

b) Pagament de l’IIVTNU.
Quan el notari seleccione informàticament l’opció de pagar, l’Ajuntament d’Oliva expedirà 
la carta de pagament, de possible obtenció en la Notaria.
L’abonament  es  realitzarà  a  través  d’un  sistema  integrat  de  pagament  online,  que 
preferentment consistirà en l’ús del servici de pagaments telemàtics,  gestionat des de la  
plataforma desenrotllada per Red.es o semblant.

c) A més, per als que no siguen subjectes passius de l’impost i els siga aplicable alguna norma 
de tancament registral, presentació telemàtica des de la pròpia Notaria de la comunicació 
obligatòria  a  què  es  referix  l’article  110.6  del  TRLRHL,  amb  l’autorització  prèvia  de 
l’interessat.

d) Informació a l’interessat, i possibilitat d’abonament per mitjà de qualsevol dels mitjans de 
pagament a què es referix la lletra b anterior, dels deutes pendents pel lBl de les quals haja 
de respondre l’adquirent d’un immoble, per afecció del bé. Amb esta mesura se simplifica i 
agilitza el compliment d’allò que s’ha prescrit en l’article 64 del TRLRHL.

e) Incorporació en el padró de l’IBI dels efectes de caràcter tributari deduïts de les alteracions 
cadastrals declarades per mitjà d’escriptura notarial.

Així mateix, s’actualitzarà el Cadastre en els termes resultants del Conveni subscrit entre la  
Direcció  General  del  Cadastre  i  l’Ajuntament  i  de  la  normativa  específica  que  en  esta  
matèria vincula els notaris en relació al Cadastre.

Les actuacions a què es referixen els apartats a), b), i c) anteriors es realitzaran quan així ho 
sol·licite  l’obligat  tributari,  requerint-se  consentiment  de l’interessat  quan siga necessari  
accedir a dades de caràcter personal.

Segon.- Assistència i informació als usuaris i consumidors, en relació amb l’IIVTNU.

Quan els obligats al pagament de l’IIVTNU no hagen consentit el pagament de l’impost en la 
Notaria segons el que disposa l’article 110.7 del TRLRHL, els notaris advertiran expressament 
els  compareixents  en  els  documents  que  autoritzen  sobre  la  seua  obligació  de  presentar 
autoliquidació i  realitzar  el  pagament  en els  terminis  previstos  en l’apartat  2  de l’esmentat  
article 110, encara en el cas que s’haja presentat de forma telemàtica en la mateixa Notaria la  
comunicació obligatòria a què es referix l’article 110.6 del TRLRHL.
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S’advertirà, així mateix, que l’incompliment de tal deure, a més de l’obligació de pagament de 
la quota tributària, originarà l’exigibilitat de recàrrecs d’extemporaneïtat, i, si és el cas, sancions 
tributàries, interessos de demora i recàrrecs del període executiu.

En relació amb el citat IIVTNU, els notaris hauran de:

Informar i advertir el transmetent, per al cas de transmissions oneroses, quan s’haja pactat que 
l’adquirent assumix el pagament de l’impost, que, conforme a l’article 17.4 de la Llei General 
Tributària, tals pactes no produiran efecte davant l’Ajuntament d’Oliva sense perjuí de les seues 
conseqüència juridicoprivades.

Informar i advertir l’adquirent de la seua condició de substitut del contribuent, quan, conforme a 
l’article 106.2 del TRLRHL, es tracte de transmissions oneroses i el transmetent-contribuent  
siga una persona física no resident a Espanya.

Així mateix, i sense perjuí de qualsevol altra advertència a què vinguen obligats legalment, els  
notaris  hauran de comunicar als  intervinents les repercussions fiscals que,  en l’àmbit  local,  
pogueren derivar-se dels documents autoritzats,  fent-ho constar  expressament en l’escriptura 
pública quan procedisca i, en particular, les següents:

Informar i advertir l’adquirent del que establixen els articles 79 de la Llei General Tributària i  
64  del  TRLRHL,  quant  a  l’afecció  dels  béns  al  pagament  dels  deutes  tributaris,  deixant 
constància d’això en l’escriptura pública de forma semblant a com es fa en el cas de l’Impost  
sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Informar  i  advertir,  en  els  supòsits  de  successió  en  la  titularitat  d’explotacions  i  activitats 
econòmiques, de la responsabilitat de l’adquirent pels deutes derivats de l’exercici d’aquelles,  
segons disposen els articles 42.1.c) i 175.2 de la Llei General Tributària.

Tercer.- Procediment per a la transmissió de dades a l’ajuntament a l’efecte de la gestió de  
l’IIVTNU i de l’IBI.

Des de la plataforma Telemàtica Corporativa del  CGN, es remetran a l’Ajuntament d’Oliva 
mensualment,  dins  de  l’última  setmana  de  cada  mes,  els  índexs  notarials  relatius  a  aquells 
documents autoritzats pels notaris en el mes anterior, a l’efecte de la gestió de l’IIVTNU i de 
l’IBI, meritats per fets imposables realitzats amb referència a immobles ubicats a Oliva.

En tot cas, amb independència que en la Notaria s’haja practicat l’autoliquidació per IIVTNU o 
presentat  de  forma  telemàtica  la  comunicació  obligatòria  prevista  en  l’article  110.6  del  
TRLRHL, com a mínim hauran de remetre’s les dades referides en l’Acord segon del Conveni 
Marc subscrit entre la FEMP i el CGN.

Quart.- Procediment per a la transmissió de dades a l’Ajuntament a este efecte de la liquidació i 
comprovació de l’IIVTNU.
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Amb la informació mensual que remetrà el Col·legi Notarial de València es complix l’obligació 
de col·laboració prescrita actualment per l’article 110 del TRLRHL i amb caràcter general per  
l’article 93 de la Llei General Tributària.

No  obstant  això,  la  dita  informació,  resulta  insuficient  per  a  practicar  les  funcions  de 
comprovació que corresponen a l’Ajuntament d’Oliva.

Per això i per a facilitar les dites funcions de liquidació i comprovació:

a) En aquells casos en què l’usuari hi haja encarregat al notari la gestió de l’autoliquidació de 
l’IIVTNU,  el  notari,  amb  l’autorització  prèvia  de  l’obligat,  remetrà  una  còpia  simple  
electrònica de l’escriptura a l’Ajuntament d’Oliva, al temps de practicar la liquidació de 
l’impost;  ambdós  operacions  realitzades  per  mitjà  de  l’ús  de  la  Plataforma  Telemàtica 
Corporativa del CGN.

La remissió de la còpia de l’escriptura podrà limitar-se a les dades amb transcendència per a 
la liquidació i comprovació de l’impost.

Conforme  preveu  l’acord  segon  del  Conveni  Marc,  quan  l’Ajuntament  d’Oliva  precise 
conéixer, amb més detall  de l’obtingut a través de les dades procedents de l’índex únic 
informatitzat, una altra informació sobre la transmissió de l’immoble que ha originat el fet  
imposable de l’impost, podrà demanar del notari còpia electrònica de l’instrument públic a 
què es referix la sol·licitud d’informació.

La dita còpia, si així ho sol·licita l’Ajuntament, podrà substituir-se per la part acreditativa de  
les dades amb transcendència tributària.

Cinqué.- Procediment per a la transmissió per part de l’Ajuntament de la informació sobre els 
deutes pendents per l’IBI.

Els  notaris  poden  sol·licitar  a  l’Ajuntament  d’Oliva,  des  de  la  Plataforma  Telemàtica 
Corporativa del CGN, informació sobre els deutes pendents per l’IBI associades a l’immoble  
que  es  transmet,  a  l’efecte  de  poder  formular  l’advertència  expressa  de  responsabilitat  de 
l’adquirent, per afecció del bé, prevista en l’article 64 del TRLRHL.

L’Ajuntament  d’Oliva  facilitarà,  en  la  generalitat  dels  casos,  l’expedició  informatitzada  i 
immediata de la informació sol·licitada, sense perjuí d’indicar en el mateix quantes advertències 
o reserves considere oportunes, referents a la vigència o limitacions de la informació obtinguda. 
Quan no fóra possible l’obtenció automàtica de la informació, esta es transmetrà per fax i amb  
màxima urgència, sempre que la petició es realitze dins de l’horari habitual de funcionament de 
les oficines municipals.

Sisé.- Col·laboració entre les parts. Assistència per part de l’Ajuntament.

L’Ajuntament d’Oliva posa a disposició dels notaris l’accés als fitxers informàtics que resulten 
necessaris per a:
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Assistir en la presentació de l’autoliquidació de l’IIVTNU.

Obtindre informació de les dades cadastrals que corresponen a cada immoble que es transmet, i 
dels deutes pendents per l’IBI associades a aquell,  a  l’efecte de fer complir  l’article 64 del 
TRLRHL.

Obtindre informació de les dades cadastrals dels immobles a què es referisquen les escriptures 
d’acord amb la legislació vigent i a les normes de la Direcció General del Cadastre.

L’accés a les dades personals referides requerix el consentiment dels afectats.

Per  a  aconseguir  els  objectius  de  simplificació  del  compliment  d’obligacions  tributàries  i  
assistència  en  la  realització  d’autoliquidacions,  declaracions  i  comunicacions  i  en  la  seua 
correcta  formulació,  els  notaris  es  consideraran  col·laboradors  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  a  
l’empara de l’article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Seté.- Possibilitat de notificacions o requeriments especials individualitzats.

El present acord de col·laboració inclou la possibilitat que els notaris efectuen notificacions o  
requeriments especials individualitzats en determinats casos en què ho sol·licite l’Ajuntament 
d’Oliva, amb el cobrament de la minuta d’honoraris corresponent, d’acord amb el procediment 
que fixe si és el cas la Comissió Mixta de Coordinació i Seguiment del present Conveni.

Vuité.- Comunicació entre les parts

Amb  l’objecte  d’agilitzar  tots  els  tràmits  entre  l’Ajuntament  d’Oliva  i  els  notaris,  les  
comunicacions entre ambdós es duran a terme per mitjà de la connexió segura dels respectius  
sistemes d’informació, en el cas dels notaris, de la Plataforma Telemàtica Corporativa del CGN.

Nové.- Normes reguladores de les relacions entre els notaris i els usuaris i consumidors.

Les relacions dels notaris amb els usuaris i consumidors derivades d’este acord estaran subjectes 
a  les  normes  reguladores  de  la  funció  notarial  (Llei  del  Notariat  de  28  de  maig  de  1862 
modificat per la Llei 36/2006 de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal i 
Reglament d’Organització i Règim del Notariat, aprovat per Reial Decret 45/2007, de 19 de 
gener) a les normes de protecció dels usuaris i  consumidors i a les prescripcions de la Llei  
Orgànica 15/1 999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Desé.- Comissió Mixta de Coordinació i Seguiment.

A fi de vetllar per la implantació i compliment d’este Conveni i garantir la seua eficàcia, així  
com per a dur a terme la seua supervisió, seguiment i control, es crega una Comissió Mixta de 
Coordinació i Seguiment composta per dos representants anomenats per l’Ajuntament d’Oliva i 
dos pel Col·legi Notarial de València.
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En qualitat d’assessors, amb dret a veu, però sense vot, podran incorporar-se altres funcionaris o 
tècnics designats per qualsevol de les entitats intervinents.

La Comissió es reunirà a instància de qualsevol de les parts i, almenys, una vegada cada sis  
mesos, per a examinar els resultats i incidències que suscite l’execució del present Conveni. Les 
controvèrsies  que puguen sorgir  en la  seua interpretació i  compliment  seran resoltes  per  la  
Comissió Mixta de Coordinació i Seguiment.

Esta Comissió es regirà quant al seu funcionament i règim jurídic, respecte al no previst en la  
present clàusula, pel que disposa el capítol II, del títol II, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No obstant això, i per a millorar el que siga necessari d’este Conveni, la Comissió Mixta podrà  
formular al CGN, al Col·legi Notarial i a l’Ajuntament d’Oliva les observacions que considere 
oportú introduir en funció de l’experiència obtinguda i els nous avanços tecnològics, les quals  
seran reflectides, si així es creu convenient, en acords complementaris al present document.

Onzé.- Vigència i començament d’aplicació

Este  acord  tindrà  una  vigència  d’un  any  a  partir  de  la  seua  firma,  entenent-se  prorrogat 
automàticament per períodes d’un any, excepte que siga denunciat per qualsevol de les parts en 
el termini de tres mesos anterior a la data de finalització de cada termini.

No obstant això, el Conveni podrà extingir-se per mutu acord de les parts quan raons d’interés  
públic així ho aconsellen, o, previ requeriment de la part perjudicada, quan l’altra incomplisca  
greument les obligacions o compromisos establerts en el Conveni.

Dotzé.- Naturalesa administrativa

El present Conveni de col·laboració té caràcter administratiu, considerant-se inclòs en l’article 
4.1.c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Els litigis que pogueren sorgir sobre la interpretació del Conveni, el seu compliment, extinció,  
resolució  i  efectes,  seran  resolts  per  la  Comissió  Mixta  de  Coordinació  i  Seguiment 
anteriorment  citada,  i  a  falta  d’acord  d’esta,  seran  competents  els  tribunals  de  l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu.

I,  en prova de conformitat,  les parts firmen este Conveni,  per duplicat exemplar,  en la data 
indicada en l’encapçalament d’este document.

L’alcalde

Salvador Fuster Mestre

El degà de l’il·lustre col·legi notarial de València

Cèsar Belda Casanova”

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la realització de tots els actes que calguen per a la  
firma del referit Conveni.
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Tercer.- Donar compte del present acord als Departaments d’Intervenció i Tresoreria 
als efectes oportuns.

DESÉ.  CONCESSIÓ  PER  A  LA  GESTIÓ  DE  L’ESCOLA  INFANTIL 
MUNICIPAL “LA TARONJA” D’OLIVA.

Vist que, s’ha procedit  a la redacció i elaboració del Plec de clàusules econòmiques 
administratives i el de clàusules tècniques particulars que han de regir el procediment 
obert per contractar els serveis que es pretenen.

Vist que, en l’expedient de referència, consta que l’Ajuntament d’Oliva no compta amb 
personal propi suficient per portar a cap una gestió directa de la nova Escola Infantil, i a  
més a més, que per motius estrictament pressupostaris és totalment inviable l’ampliació 
de la  plantilla  de personal,  i  tampoc es disposa de crèdit  pressupostari  suficient  per 
poder  dur  a  cap  les  inversions  necessàries  per  a  posar  en  funcionament  el  centre 
educatiu que es pretén.

Vist que, el contracte administratiu per a la gestió i explotació que es pretén, comporta 
un procediment obert, i la seua adjudicació està prevista en funció de diversos criteris, 
els quals figuren detalladament en la clàusula XXII.3 del Plec de clàusules econòmiques 
administratives particulars.

Vist I’informe emés pel tècnic municipal de Contractació Administrativa, de data 9 de 
març de 2011, pel que fa, en particular, al contingut dels punts X i Xl dels fonaments 
jurídics, la qual cosa pot comportar xicotes modificacions tant en el Plec de clàusules 
administratives com al de prescripcions tècniques, pels motius assenyalats en aqueix 
informe.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
24 de març de 2011,  va emetre  el  corresponent  dictamen i  propostes  d’acord sobre 
l’expedient de referència.

Atés que, el regidor delegat d’Hisenda i Béns Municipals, Sr. Sabater Savall, presenta 
esmena al dictamen, del següent tenor:

“A la vista del contingut de les clàusules que conformen els Plecs de Condicions tant l'econòmic  
administratiu, com el tècnic, amb vista a dur a terme l'adjudicació de la concessió administrativa 
del servei de l’escola infantil “La Taronja”, dictaminats en la reunió que va tindre lloc el passat 
dia 24 de març de la Comissió Municipal Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, i en virtut 
del que disposa l'article 97.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
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el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, se sotmet a la  
consideració del Ple de l'Ajuntament les següents esmenes de modificació:

ESMENES AL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES.
1a.- En la Clàusula XXVIII “Infraccions i Sancions”, afegir al sistema d'infraccions greus la de: 
“Incomplir el Conveni Col·lectiu de Centres d'Assistència i Educació Infantil, o dificultar de 
manera reiterada el gaudi de drets del personal contractat per a la prestació del servei.”

2a.- En la Clàusula XXVIII “Infraccions i Sancions”, modificar l'última infracció greu, en el  
sentit que al text original que assenyalava “La desobediència sistemàtica del concessionari a les 
instruccions  donades  per  l'Ajuntament  sobre  la  conservació  de  les  obres,  els  béns  i  les  
instal·lacions o la mala fe en la seua execució” se li suprimesca l'expressió “sistemàtica” per a 
canviar-la  per  “més  d'una  vegada”,  quedant  redactada  finalment  de  la  forma  següent:  “la 
desobediència  per  més  d'una  vegada  del  concessionari  a  les  instruccions  donades  per 
l'Ajuntament sobre la conservació de les obres, els béns i les instal·lacions o la mala fe en la  
seua execució”.

ESMENES AL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES.
1a.-  En la  Clàusula  Segona,  lletra  E)  “Funcionament  general  del  centre.  Horari  general  de  
funcionament”, en el paràgraf on s'indica i defineix l'HORARI ASSISTENCIAL, i que apareix 
redactat així: “HORARI ASSISTENCIAL: Dins del qual s'assistirà i custodiarà els xiquets/es, si 
bé, no es duran a terme les labors abans indicades, i queda establert, així mateix diàriament, en  
els dies de funcionament del centre, al seu torn en tres subperíodes:”, es planteja suprimir o 
eliminar l'expressió “si bé, no es duran a terme les labors abans indicades”, per la qual cosa en 
definitiva, la redacció final del dit HORARI ASSISTENCIAL, quedaria així: 
“HORARI  ASSISTENCIAL:  Dins  del  qual  s'assistirà  i  custodiarà  els  xiquets/es  quedant 
establert,  així  mateix diàriament en els  dies de funcionament del  centre, al  seu torn en tres  
subperíodes”.

2a.-  En la  Clàusula  Segona,  lletra  E)  “Funcionament  general  del  centre.  Horari  general  de  
funcionament” modificar l'última frase de l'antepenúltim paràgraf la redacció de la qual era la  
següent: “En canvi, per als alumnes que només satisfacen la quota mensual per ensenyament, 
l'assistència al centre en els subperíodes de 08.30 a 09.00 hores i de 17.00 a 18.00 hores, podrà  
comportar  cost,  segons propose cada licitador  respecte  d'això”,  perquè es  redacte  així:  “En 
canvi, per als alumnes que només satisfacen la quota mensual per ensenyament no disfrutaran 
de cap tipus de servei des de les 12.00 fins a les 15.00 hores, i l'assistència al centre en els  
subperíodes de 08.30 a 09.00 hores i  de 17.00 a 18.00 hores, podrà comportar cost,  segons 
propose cada licitador respecte d'això”.

3a.- Finalment, afegir una obligació més per a l'adjudicatari, en la Clàusula Novena-Obligacions 
de les parts.  9.1. Obligacions per a l'adjudicatari,  que podria quedar concretada en: “Que la  
llengua vehicular en l'Escola Infantil Municipal “La Taronja” siga el valencià.”

Tot això és el que tinc a bé elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament als efectes oportuns.  
Oliva, 31 de març del 2011. Rubricat.”
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Sotmesa a votació l’esmena presentada, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda 
aprovar-la i consegüentment s’incorpora al dictamen.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Soria Calatayud: “Primer, el nom de la guarderia crec que es va dictaminar, 
però de totes formes felicite pel nom; torne a reiterar que em sembla molt encertat.  
És un plec de condicions en el qual ha hagut molt poc de tremps per treballar amb 
ell, i això és una qüestió que lamente profundament, perquè és un tema en el qual 
hauríem, de fet al final crec que arribarem, però crec que hauríem pogut arribar amb 
un gran consens; però em sembla que les coses no es fan així. L’escoleta fa molts 
mesos que es va iniciar la seua construcció, a través d’un dels plans; les inversions 
que han vingut, una de les moltes inversions que han vingut a la ciutat d’Oliva. De 
tots els qui componem l’ajuntament era coneguda la intenció del govern de posar-la 
en funcionament a través d’una gestió privada; la qual cosa, en principi al Partit 
Popular ens sembla bé; pensem que és una bona elecció, i no per res; perquè pensem 
que molts dels serveis públics poden anar derivats a aquest tipus de gestió. El que no 
entenem de cap forma és que no s’haguera començat en el mateix moment a fer les 
gestions, a elaborar el projecte, a elaborar tot aquest plec de condicions que sabem 
que és molt complicat, i s’haja esperat a pràcticament que estiga finalitzada l’obra. 
Una vegada més el que veiem és que intencionadament, o per mala gestió, el govern 
del  Partit  Socialista  ens  porta  plecs  de  condicions  complicats  amb  premura  de 
temps; veient amb pressió que si no s’aprova immediatament, no arribem a temps de 
la seua adjudicació i que es puga posar en funcionament el pròxim curs escolar. Em 
sembla lamentable. Em sembla que no és una forma normal d’operar. Ja va ocórrer 
en el seu moment amb el plec de condicions de la piscina coberta, en el qual, per no 
portar les coses amb temps i forma, els ciutadans van haver d’estar uns mesos sense 
poder rebre el servei. I ara, no és que no podran rebre el serveis, perquè tots hem fet 
un esforç perquè el  plec puga tirar  endavant,  però segur que alguna qüestió que 
hauria pogut ser millorable amb més temps, es quedarà sense poder-se millorar. I 
ens sembla que una concessió, que inicialment estava prevista a quinze anys, i que 
finalment vam acordar en la comissió que fóra per a deu, un servei que és per a deu 
anys, s’haja de dilucidar per part dels regidors, en poc menys de quatre o cinc dies. 
No ens sembla coherent; ens sembla que s’hauria pogut fer d’una altra forma. Al 
mateix temps, i ara sí que vull, perquè pense que cadascú ha d’assumir les seues 
responsabilitats, i adés quan parlàvem dels serveis públics, i altres, jo he llançat una 
acusació, i ara és on l’he de substanciar. Des de l’any 2004 el servei de la guarderia 
municipal, el Caragol, el que han pagat els ciutadans perquè es prestara el servei, ha 
estat congelat. Des de l’any 2004 fins ara els ciutadans han pagat el mateix. Això a 
mi no em sembla coherent. I ara vostés presenten un plec de condicions que està 
lligat, el preu d’adjudicació que hagen de cobrar als xiquets, està lligat el preu que 
es cobrarà en la Taronja, al preu que s’haurà de cobrar en el Caragol; per tant, vosté 
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està fent allò que jo li deia, i és que una decisió que no pren vosté directament sinó 
de forma indirecta, anirà directament a la butxaca d’alguns ciutadans. I vosté, no li 
dic que haja d’estar cobrant-se aqueix preu, el preu que s’adjudique, perquè a la fi 
discutirem en una mesa veient els números i quin és l’adequat; jo el que li discutesc 
és que no haja tingut vosté  els  arrestos durant  aquestos anys,  per haver pres les 
mesures adequades perquè la guarderia municipal el Caragol no tinguera el dèficit 
tan impressionant de gestió pressupostària que ha anat arrossegant. Vosté no ha pres 
cap mesura respecte a la gestió del Caragol; i estem parlant que s’ha arribat a costos 
per xiquet en l’escoleta insuportables. I això ens porta a la decisió que de segur 
prendrem, de passar a la gestió privada. No parle per l’aire. El que estem parlant és 
que els preus que sofriran el serveis de guarderia municipal, tant d’una gestió, com 
de l’altra, estaran al voltant del 39 i el 55 per cent de pujada. Bé. Si vosté creu que 
això està bé, que és bona gestió; si vosté haguera pujar cada any el que deuria, a la  
millor no caldria aqueixa pujada, o a la millor la gent hauria anat acostumant-se a 
pagar realment els serveis al cost que realment costen; però vosté això no ho ha fet; i 
a més, vosté això no ha sigut valent de dir que això era necessari sinó que es val 
d’una concessió per  tal  que s’aplique.  Aqueixa és la  realitat.  Per tota  la resta li 
anuncie  que  el  nostre  vot  serà  favorable  al  plec;  serà  favorable  amb  totes  les 
salvetats  que  s’han  fet,  perquè  s’han  tingut  en  compte  pràcticament  totes  les 
observacions que va fer qui els parla, encara que segons el Sr. alcalde no parle mai 
en les comissions, vosté sap que moltes de les millores que s’han fet pel bé de la 
ciutat, van ser proposades per qui els parla. I especialment una que fa referència a 
allò que s’ha de fer càrrec l’ajuntament si les subvencions no arriben, per part de la 
Generalitat, amb la quantia que estava establerta. I li parle, vosté ho sap, però ho ha 
de saber tot el poble, d’una diferència que era de 15.000 euros a l’any, és a dir, per 
deu anys 150.000 euros que si no haguera estat la revisió dels regidors del Partit  
Popular hauria hagut de pagar l’ajuntament.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, manifestar que el nostre grup també li hauria 
agradat poder estudiar amb més temps aquest plec de condicions; la veritat és que al 
final  s’ha  treballat  de  forma  precipitada,  però  bé;  és  cert  que  ha  hagut  bona 
disposició a incloure totes aquelles modificacions que els diferents grups polítics 
vam fer al si de la comissió. Nosaltres també volem manifestar que el nostre grup 
polític hauria optat per una altra fórmula de gestió, que no hauria sigut una forma de 
gestió  directa,  és  a  dir,  una  concessió  a  una  empresa  privada,  si  la  situació  de 
l’ajuntament  i  si el  moment fóra un altre.  Això no obstant,  ens veiem abocats  a 
aquest sistema de gestió, perquè un altres sistema és inviable en la conjuntura actual. 
Però a mi sí que m’agradaria aprofundir en algunes qüestions; està clar que es debat 
el plec de condicions, i és que nosaltres votarem favorablement per la reducció, ens 
semblava que quinze anys de concessió a canvi de la inversió que es feia era un 
termini massa llarg; fins i tot volíem reduir-lo més, però el que és la concessió, o 
l’aplicació,  corria  el  perill  de quedar-se deserta,  i  on estem, en el  temps en què 
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estem, hauria  produït,  en fi  que les preinscripcions  estan a  un mes i  que hauria 
produït  que  la  concessió  quedara  deserta,  per  tant  nosaltres,  tenint  en  compte 
aqueixa  reducció,  de  quinze  a  deu  anys,  per  a  nosaltres  ja  és  una  modificació 
important, a més de totes les altres modificacions que s’han introduït; fins i tot algun 
sindicat n’ha proposat algunes. Com deia, a nosaltres tampoc ens agradaria aquest 
sistema  de  gestió,  però  hem de  recordar  que  encara  que  els  ajuntaments  poden 
assumir competències en matèria d’educació infantil, en matèria d’educació de zero 
a  tres  anys,  però  les  competències  les  té  la  Generalitat  Valenciana.  I  en  aquest 
moment la veritat és que si bé la llei especifica que l’educació de zero a tres anys 
també és educació, i ha de ser gratuïta igual que la de tres anys cap endavant, en 
aquest  moment,  per  desgràcia,  no  ens  arriben  als  ajuntaments,  ni  la  Generalitat 
destina els diners suficients perquè això siga una realitat, és a dir, perquè l’educació 
de  zero  a  tres  anys  siga  gratuïta.  Malauradament  els  ajuntaments,  o  alguns 
ajuntaments, la majoria, ens veiem obligats a compartir les despeses del que són les 
escoles infantils; i a nosaltres ens agradaria, o ens hauria agradat que la situació en 
fóra una altra; és a dir, que les escoles infantils també foren gratuïtes, com ho són les 
escoles  de tres  anys  cap  endavant,  i  que  la  gestió  d’aquesta  escola  puguera  ser 
pública.  De  totes  formes,  són  deu  anys,  és  molt  de  temps,  però  nosaltres  no 
renunciem d’ací a deu anys, si la situació és una altra, optar per un altre canvi de 
gestió, i per la gestió directa.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado:  “La  veritat  és  que  jo  crec  que  és  evident  que  moltes 
vegades  s’han d’optimitzar  els  recursos  municipals,  i  tots  sabem la  situació  que 
estem patint, i que no cal tornar a repetir. Per tant, una bona gestió, gestió privada, 
moltes vegades fa que s’abaratesca el cost i de vegades també possibilitat que el 
servei que es dóna siga un bon servei. Fins ahí, bé, la veritat és que sí; el que ja no 
tinc massa clar  és que per  exemple,  aquesta  adjudicació marque després,  o haja 
d’arrossegar un poc al pagament que han de fer front els pares de l’escola pública 
municipal, en aquest cas el Caragol. Estem parlant que aquest plec de condicions pot 
possibilitar, dic que pot possibilitar, que hi haja una pujada al voltant del 50%; al 
voltant, fins i tot en el que és la matrícula i el material  tres vegades més; estem 
parlant que al voltant del 50 per cent pot possibilitar que l’adjudicació encaresca el 
que ha de ser la quota que han de fer front els pares de família que porten un xiquet 
de zero a tres anys a aquestes escoles. Si estem parlant que en el programa electoral, 
jo crec que tots els  partits  polítics portàvem la gratuïtat  de zero a tres anys, les 
escoles infantils, jo crec que en aquest moment no estem parlant de la gratuïtat; és 
evident, que tots sabem que tenim un dèficit en la gestió de la guarderia infantil el 
Caragol, que a l’Ajuntament d’Oliva li costa al voltant de 300.000 euros a l’any 
aqueix dèficit,  el manteniment,  entre el que ens costa i el que cobrem en aqueix 
aspecte. Però bé, jo crec que tot això s’hauria pogut anar ajustant-se a poc a poc, i no 
haver de passat segurament, i dràsticament, a augmentar de forma considerable allò 
que han de fer front els pares, i més tenint en compte la situació que estem patint, no 

Pàgina: 73



cal repetir-la una vegada més la situació tan precària,  que la majoria de famílies 
pateixen. En aqueix aspecte, és evident que jo, és l’única pega que li veig a aquest 
plec de condicions, una pega grandíssima, que parlem de diners, que és una part 
molt important; independentment de la premura d’haver hagut d’estudiar i intentar 
tirar endavant aquest plec de condicions; això no cal ni parlar-ho, ha sigut quasi com 
aquell  que  diu  mort  i  pelat,  i  perdoneu l’expressió.  Sense  fer  ascos  a  la  gestió 
privada, però el que no pot ser és que els ciutadans d’Oliva, en aquest cas els usuaris 
d’aquesta  guarderia,  o de les dues guarderies,  a  la  fi,  amb l’excusa de la  gestió 
privada hagen d’acabar tots pagant molt més del que pagaven fins ara. Jo en aquest 
aspecte  he  de  dir  això,  que  sempre  que  s’adjudica  qualsevol  concessió,  o 
administració, a una empresa privada perquè porte la gestió de qualsevol servei, és 
precisament  per  a  millorar  el  servei  i  perquè  ens  coste  més  barat  el  servei.  A 
l’ajuntament li costarà més barat el servei, però als ciutadans, pares i mares usuaris 
d’aquestes escoletes, quasi segur que acabaran costant-los prou més car. I aqueix 
aspecte, tenint en compte la possibilitat d’un increment tan considerable com el que 
acabe de dir, no puc votar a favor d’aquest plec de condicions.”

 Sr. Sabater Savall: “En primer lloc, el Sr. Soria i jo solem tindre punts de vista 
molt distints en molts temes, i crec que ací en el plenari s’ha demostrat més d’una 
vegada. Però hi ha una dita que diu que “lo cortés no quita lo valiente” i igual que 
tenim divergències, en el plenari, o en les comissions, allò que és, és. El Sr. Soria en 
la Comissió d’Hisenda sí que parla; i a banda que ell haja de fer els seu paper polític  
com a portaveu de l’oposició, normalment en la Comissió d’Hisenda una gran part 
de les intervencions que té són precisament per millorar, o intentar millorar des del 
seu punt de vista, les propostes que van a les comissions. Jo volia començar donant 
les gràcies als  grups, per l’esforç que han fet,  que han entés que, com ha dit  el 
portaveu del Partit popular, la tramitació ha sigut molt ràpida, els documents s’han 
presentat amb una urgència impressionant, i jo crec que els grups han fet un esforç i 
que han intentat presentar totes les modificacions que ells consideraven, i que a la fi 
hem introduït  com a  modificacions  dins  del  plec  de  condicions;  fins  i  tot  s’ha 
introduït, a última hora, algunes de les propostes fetes per algun dels sindicats de 
l’ajuntament.  És  cert  que  la  tramitació  va  començar  tard,  i  que  segurament  si 
haguérem tingut més temps tindríem un plec de condicions millor que el que tenim 
actualment, però jo també he de dir que lamentar-nos serveix de ben poc, i la meua 
primera part de la intervenció és per donar les gràcies als grups, que han entés que 
s’havia de tramitar ràpid, i han intentat, amb el menor temps possible introduir les 
millores que s’han introduït,  tant des del Partit  popular com des del Bloc. Jo no 
m’he agarrat, en dir vosté que havia fet una acusació, jo no l’he agarrada com una 
acusació,  l’he  agarrada  simplement  com  un  comentari  quan  ha  dit  que  de  cop 
anàvem a pujar el tema de la guarderia. És ert que fa set anys que el preu de la 
guarderia  no puja,  que està paralitzat,  o bloquejat,  com vulga dir-ho,  congelat,  i 
possiblement coincidirem també que allò més racional hauria sigut pujar un 5% cada 
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any, i segurament aquesta pujada d’ara no hauria calgut fer-la. També és cert, i en 
això jo crec que vosté també em donarà la raó, que han sigut set anys de bonança 
econòmica de l’ajuntament, i per tant diguem-ne que l’ajuntament disposava d’uns 
recursos  extraordinaris  per  a  subvencionar  determinades  activitats,  o  determinats 
serveis  del  poble.  Ami  m’haurà  escoltat  dir  moltes  vegades  en  el  plenari  que 
nosaltres pensàvem que un dels serveis que havia de subvencionar l’ajuntament era, 
precisament, l’educació. Però la bonança econòmica s’ha acabat, i tots sabem que la 
guarderia infantil té un dèficit anual al voltant de 300.000 euros. És a dir, del que 
paguen els pares, i la subvenció que ens arriba de la Generalitat, ens obliga encara a 
posar 300.000 euros més per poder mantindre la guarderia; i clar, això, en la situació 
econòmica actual, no té sentit que dels impostos generals de l’ajuntament es financie 
un determinat servei amb aqueixa quantia. Continuarà subvencionant-se la guarderia 
pública,  perquè  les  despeses  d’explotació  de  la  guarderia  pública  no  seran  les 
mateixes,  en  absolut,  que  les  de  la  guarderia  pública  de  gestió  privada  que  ara 
parlem. Les despeses de funcionament de la guarderia que existeix actualment seran 
prou superiors a la nova, i per tant l’ajuntament haurà de continuar subvencionant 
aqueix servei. Però no podem, i ho dic així de clar, jo no me n’amague, ho sap vosté 
que  jo  sóc  així  de  clar,  no  podem mantindre  una  série  de  serveis,  entre  ells  la 
guarderia pública, en aqueixos nivells de subvenció. En un nivells que l’ajuntament 
subvenciona més del doble del que paguen els pares. Matisar que la pujada no la 
sabem, els preus que marca el plec de condicions són preus màxims, per tant, això es 
valorarà en presentar-se les diferents ofertes, en funció de les diferents propostes 
que hi haja, i del barem que estableix el mateix plec de condicions, serà la pujada 
que regirà no només els preus de l’escoleta de la Taronja sinó també la del Caragol, 
perquè la idea és que hi haja dues guarderies públiques, una siga de gestió privada i 
l’altra siga de gestió pública; però les dues escoletes són de l’ajuntament i per tant 
han de mantindre el mateix preu per als usuaris. Jo he de comentar que cap grup de 
l’ajuntament en el seu programa electoral portava la gratuïtat de les guarderies, entre 
altres coses perquè no és competència nostra; qui sí que portava això en la proposta 
electoral eren els partits o els programes electorals a la Generalitat Valenciana. Però 
no  els  qui  estem ací,  no  a  nivell  local.  Sí  que  ho  portaven  els  partits  a  nivell 
autonòmic, però no a nivell local. I dir que l’excusa per a pujar els preus no és la 
gestió privada; les coses han vingut com han vingut, i ja he comentat abans que és 
una  necessitat  que  determinats  serveis  l’ajuntament  haurà  de  deixar  de 
subvencionar-los amb la  quantia  que està  subvencionant-los,  fins que la  situació 
econòmica  millore,  i  en  funció  de  qui  estiga  en  l’ajuntament  decidirà  si 
subvencionar  uns  serveis,  o  subvencionar-ne  uns  altres.  En  aquest  moment, 
l’ajuntament jo crec que no es pot permetre  els nivells  de subvencions que hem 
tingut durant aquestos anys, simplement perquè els ingressos que tenim no són ni de 
ben lluny els que teníem, i per tant cal fer ajustos.”
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El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb  el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Vila 
Gilabert,  Sra.  Tercero  Alemany,  Sr.  Gallardo Sanchis,  Sra.  Mañó Peris,  Sra.  López 
Fernández,  Sr.  Sabater  Savall,  Sr.  Santacatalina  Sanchis,  Sra.  Morell  Gómez,  Sra. 
Tercero Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá Orquín, Sra. Pons Pons, Sr. González 
Martínez, Sr. Pérez Ledo, Sra. Torres Pérez, Sr. Llopis Ibiza, i el Sr. alcalde Salvador 
Fuster Mestre (17 vots favorables: 9 del Grup Socialista, 4 del Grup PP, 3 del Grup 
Bloc, i 1 de regidor no adscrit),  i l’abstenció dels regidors, Sr. Canet Alemany, Sra. 
Pastor Bolo, Sra. Canet Fuster, i Sr. Salazar Cuadrado (4 abstencions de regidors no 
adscrits), acorda:

Primer.- Acordar  que  la  gestió  i  explotació  del  servei  derivat  del  funcionament  de 
l’Escola  Infantil  Municipal  “La  Taronja”  d’aquesta  Ciutat  d’Oliva,  siga  prestat 
mitjançant la forma de gestió indirecta.

Segon.- Autoritzar  l’inici  de  l’expedient  per  a  l’adjudicació  de  la  concessió 
administrativa  per  portar  a  cap  la  gestió  i  explotació  del  servei  públic  de  l’Escola 
infantil Municipal “La Taronja” d’Oliva.

Tercer.- Aprovar  la  despesa  necessària  per  portar  a  cap  la  contractació,  mitjançant 
concessió  administrativa,  de  la  gestió  del  servei  públic  que  es  pretén,  tot  i  que  la 
autorització i realització de despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que 
per a cada exercici autoritzen els respectius pressupostos, i s’introdueix en el Plec de 
clàusules  administratives  la  condició  suspensiva  d’existència  de  crèdit  adequat  i 
suficient  per  a  finançar  les  obligacions  derivades  del  contracte  en  el  exercici 
pressupostaria de què es tracte.

Quart.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques administratives particulars així com 
el Plec de Clàusules Tècniques particulars que han de regir en la gestió dels esmentats 
serveis que ens ocupa,  en els  termes en què han estat  redactats  pel Departament  de 
Contractació Administrativa, i amb la incorporació de l’esmena, amb la redacció que 
figura en l’expedient.

Cinqué.- Estimar i fixar el percentatge del 10% del preu màxim fixat (valor estimat del 
contracte)  per  a  la  garantia  definitiva,  que  haurà  de  dipositar  el  licitador  que  haja 
presentat l’oferta que es considere econòmicament més avantatjosa.

Sisé.- Ordenar l’inici de la licitació de la concessió assenyalada, mitjançant inserció del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.
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Seté.- Facultar  el  Sr.  Alcalde-President  per  dur  a  terme  els  tràmits  necessaris  en 
execució de l’acord que adopta el Ple de l’Ajuntament en aquest sentit.

ONZE.  ATORGAMENT  DE  SUBVENCIONS  A  ENTITATS  FESTERES, 
CULTURALS I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’EXERCICI 2011.

Vista  l’acta  de  la  Comissió  de Baremació  de Subvencions  Municipals,  de  la  sessió 
corresponent  al  dia  21 de març  de  2011,  en  la  qual  es  va  formular  proposta  sobre 
l’assignació  de  subvencions  a  entitats  festives,  culturals  i  de  participació  ciutadana 
d’Oliva per a l’exercici  2011, en base a l’aplicació d’allò que disposa el  Reglament 
regulador de l’atorgament d’aquest tipus de subvencions a entitats municipals, publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de València de 28/03/2002, i les seues posteriors 
modificacions.

Atés que, la Comissió Municipal d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre 
lloc el dia 24 de març de 2011, va emetre dictamen favorable a l’atorgament de les 
subvencions de referència.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeix la que tot seguit s’indica:

 Sr. Soria Calatayud: “Una intervenció curta, per justificar el vot del Partit Popular, 
tant en aquest punt, el punt onze, com de l’altre, el punt dotze, que serà el mateix 
vot, i la raó és la mateixa. En un i en l’altre, el Partit Popular s’abstindrà perquè hi  
ha una circumstància encontrada. Per una banda ens sembla bé el repartiment que es 
fa dels diners que hi ha per a subvencions, ens sembla bé perquè és una qüestió 
tècnica, reglada i que sembla que està prou ben elaborada, i pensem que s’ajusta al 
que ha de ser;  i  un altra qüestió és una que no podem valorar perquè no sabem 
l’encaix  que puga tindre el  muntant  global  d’unes  subvencions  i  altres,  dins del 
pressupost municipal que està per aprovar. Per tant, aqueixa és la posició del Partit 
Popular, i per això ens abstindrem.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb  el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Vila 
Gilabert,  Sra.  Tercero  Alemany,  Sr.  Gallardo Sanchis,  Sra.  Mañó Peris,  Sra.  López 
Fernández,  Sr.  Sabater  Savall,  Sr.  Santacatalina  Sanchis,  Sra.  Morell  Gómez,  Sr. 
González Martínez, Sr. Pérez Ledo, Sra. Torres Pérez, Sr. Canet Alemany, Sra. Pastor 
Bolo, Sra. Canet Fuster, i el Sr. alcalde Salvador Fuster Mestre (15 vots favorables: 9 
del Grup Socialista i 3 del Grup Bloc, i 3 de regidors no adscrits), i l’abstenció dels 
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regidors Sra. Tercero Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá Orquín, Sra. Pons Pons, i 
Sr. Llopis Ibiza, i Sr. Salazar Cuadrado (6 abstencions: 4 del Grup PP i 2 de regidors no 
adscrits), acorda:

Primer.-  Atorgar a les Entitats Festives que s’indiquen les subvencions següents, les 
quals  s’hauran  de  formalitzar  mitjançant  Convenis  de  Col·laboració  amb cadascuna 
d’elles:

ENTITAT Sub. Inicial Promoció valencià TOTAL 2011
Junta  Central  de  Moros  i  Cristians 
d’Oliva 47.397 4.740 52.136
Junta Local Fallera 28.240 2.824 31.064
Junta  Central  Hermandades  de  Semana 
Santa 8.679 868 9.547
Festes Carrer Sant Vicent 2.580 258 2.838
Junta de Festes Ntra. Sra. del Rebollet 1.953 195 2.148
Junta  de  Presidents  de  les  Festes  del 
Santíssim Crist de Sant Roc d’Oliva 1.905 191 2.096
Junta de Festes de sant Francesc 1.247 125 1.371

Segon.- Atorgar a les Entitats Culturals i/o de Participació Ciutadana que s’indiquen les 
subvencions  següents,  les  quals  s’hauran  de  formalitzar  mitjançant  Convenis  de 
Col·laboració amb cadascuna d’elles:

ENTITAT Sub. Inicial Promoció valencià TOTAL 2010
Associació Veïnal del Raval- Gerreria 335 34 369 
Associació de Veïns de sant Francesc 335 34 369 
Associació de Veïns del Raval 335 34 369 
Asociación de Vecinos El Pinet 335 34 369
Bolilleres i Artesans del fil 335 34 369
Associació de Pintors Aficionats d’Oliva 335 34 369
Assoc. Cultural Centelles i Riu-Sec 1.800 180 1.980
Agrupació Folklòrica Raval i Vila 2.099 210 2.309
Assoc. Artístico Musical d’Oliva 26.433 2.643 29.076
Associació Musical Santa Cecília d’Oliva 7.017 702 7.719
Escola d’Estiu Marina Safor 1.627 163 1.790

DOTZE.  ATORGAMENT  DE  SUBVENCIONS  A  ASSOCIACIONS  DE 
SERVEIS SOCIALS PER A L’EXERCICI 2011.

Vista la proposta d’assignació de subvencions a entitats socials per a l’exercici 2011, en 
base a l’aplicació d’allò que disposa el Reglament regulador de l’atorgament d’aquest 
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tipus de subvencions a entitats municipals, publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de València de 28/03/2002, i les seues posteriors modificacions.

Atés que, la Comissió Municipal de Benestar Social, en reunió que va tindre lloc el dia 
25 de març de 2011, va emetre dictamen favorable a l’atorgament de les subvencions de 
referència.

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb  el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Vila 
Gilabert,  Sra.  Tercero  Alemany,  Sr.  Gallardo Sanchis,  Sra.  Mañó Peris,  Sra.  López 
Fernández,  Sr.  Sabater  Savall,  Sr.  Santacatalina  Sanchis,  Sra.  Morell  Gómez,  Sr. 
González Martínez, Sr. Pérez Ledo, Sra. Torres Pérez, Sr. Canet Alemany, Sra. Pastor 
Bolo, Sra. Canet Fuster, i el Sr. alcalde Salvador Fuster Mestre (15 vots favorables: 9 
del Grup Socialista i 3 del Grup Bloc, i 3 de regidors no adscrits), i l’abstenció dels 
regidors Sra. Tercero Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá Orquín, Sra. Pons Pons, i 
Sr. Llopis Ibiza, i Sr. Salazar Cuadrado (6 abstencions: 4 del Grup PP i 2 de regidors no 
adscrits), acorda:

Primer.- Atorgar a les Entitats  Socials  que s’indiquen les subvencions següents,  les 
quals  s’hauran  de  formalitzar  mitjançant  Convenis  de  Col·laboració  amb cadascuna 
d’elles:

ENTITAT Subvenció
Hogar de Jubilados i Pensionistas de Oliva 4.000 €
ASAEM 1.500 €
ASODIF 800 €
Mujeres “Aripando” 500 €
A. Fibromialgia de la Safor 1.200 €
As. Romaní 1.000 €
Creu Roja. Assemblea Local Oliva 3.500 €
Asociación Interparroquial de Oliva 12.500 €
Amas de Casa Tyrius 5.500 €
Associació de Familiars d’Alzheimer 3.500 €
TOTAL 34.000 €

TRETZE.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  FOMENT 
ECONÒMIC,  ADOPCIÓ  DE  MESURES  D’AJUDA  AL  CITRICULTORS 
AFECTATS PER LES GELADES I ALTRES ADVERSITATS.

Al llarg  del  mes  de desembre  de 2010 i  gener  de 2011 s’ha produït  un episodi  de 
gelades  que  han  afectat  greument  determinades  zones  productores  de  la  Comunitat 
Valenciana.
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Aquest fet, unit a d’altres adversitats climàtiques, com ara fortes ventades i sobretot, als 
baixos preus que estan rebent els citricultors  per la venda de les seues produccions, 
estan posant en perill la viabilitat de les nostres explotacions i d’una activitat econòmica 
clau per al PIB valencià.

La situació actual no varia en excés de la que va patir el camp valencià després de les 
gelades del primer trimestre de l’any 2005, on l’administració general de l’estat i la 
Generalitat Valenciana van posar en marxa tota una série d’ajudes contemplades en el 
Reial Decret-Llei 1/2005, i el Decret 22/2005, del Consell, ambdós de 4 de febrer.

L’actual situació de descapitalització dels productors fa que tinguen dificultats per a fer 
front als pagaments dels préstecs que han sol·licitat durant els últims anys per intentar 
tirar endavant les seues explotacions.

En aquest  sentit,  cal  una  moratòria  de dos  anys més  dels  préstecs  subscrits  per  les 
gelades  de  2005,  i  que  ja  van  ser  objecte  d’una  moratòria  en  l’any  2009.  Les 
circumstàncies  que  van  provocar  la  moratòria  no  han  variat  i  en  molts  casos  han 
empitjorat.

Al mateix  temps es necessita  per  alliberar  recursos amb l’objectiu  de capitalitzar  el 
sector,  una  reducció  dels  índex  i  mòduls  i  un  augment  de  les  despeses  de  difícil 
justificació en l’IRPF per evitar que es paguen impostos sobre pèrdues, així com una 
condonació de sis quotes de la Seguretat Social.

Atés que, la Comissió de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el dia 15 de 
març de 2010, va emetre dictamen i propostes d’acord sobre aquest assumpte.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda:

Primer.- L'Ajuntament  insta a l'Administració General de l'Estat  a establir  una línia 
d'ajudes superiors a les establertes en el Reial Decret-Llei 1/2005, de 4 de febrer.

Segon.- L'Ajuntament  insta  a  la  Generalitat  Valenciana  a  establir  una línia  d'ajudes 
superiors a les establertes en el Decret 22/2005, del Consell, de 4 de febrer.

Tercer.- L'Ajuntament insta a la Generalitat Valenciana a establir una moratòria de dos 
anys dels préstecs concedits a l'empara de l'anterior Decret (modalitats Gelades 2005 
tram ICO, Gelades 2005 tram ICO Mou Termini i Gelades 2005 Tram CAPA)

Quart.- L'Ajuntament insta a l'Administració General de l'Estat a establir una reducció 
dels mòduls i un increment de les despeses de difícil justificació, segons els casos, en 
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l’IRPF  i  una  condonació  de  sis  mesos  de  les  quotes  de  la  Seguretat  Social  dels 
citricultors inclosos dins el Régim Especial de la Seguretat Social de l'Agricultura.

Cinqué.- Traslladar  certificat  de l’acord  a la  Conselleria  d'Agricultura,  Ministeri  de 
Medi Ambient, Medi Rural i Marí i a la UNIÓ de Llauradors i Ramaders (C/Mar, 22-1 
de València-46003-) 

CATORZE. PROJECTE DE LAMINACIÓ I  MILLORA DRENATGE DE LA 
RAMBLA  GALLINERA.  RESERVA  DE  BÉNS  DE  DOMINI  PÚBLIC. 
INFORME MUNICIPAL.

Vist  l’escrit  núm.  9461,  de  data  14  de  febrer  del  2011 i  que  ha  tingut  entrada  en 
l’Ajuntament el següent dia 18 de febrer, que presenta la Direcció General de l’Aigua, 
del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, pel qual ens comunica que la dita 
Direcció  General,  arran  d’una  petició  de  la  Societat  Estatal  “Aguas  de  la  Cuencas 
Mediterraneas” ACUAMED, sol·licitarà a la Direcció General de Sostenibilitat  de la 
Costa  i  del Mar del dit  Departament  una reserva de béns de domini públic marítim 
terrestre per a l’execució de les obres del “Projecte de Laminació i Millora de Drenatge 
de la Rambla Gallinera (València i Alacant)”.

Resultant que,  de conformitat  amb el que disposen els articles  115 b) de la Llei  de 
Costes i 208 b) del seu Reglament General de Desplegament i execució, amb anterioritat 
al pronunciament sobre la declaració de reserva de referència, l’Ajuntament afectat ha 
d’emetre, en el termini d’un mes, el preceptiu informe.

Resultant  que en data  28 de  febrer  del  2011,  l’arquitecte  tècnic  municipal  ha emés 
informe l’extracte del qual és del tenor literal següent:

“INFORME:
Vista, analitzada i comprovada la documentació annexa a la sol·licitud de la Direcció 
General de l’Aigua del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, del preceptiu 
informe municipal, d’acord amb el que disposa els articles 115.B. De la Llei de Costes i 
208.B. Del seu Reglament General de Desplegament, sobre la reserva de béns de domini 
públic marítim terrestre necessària per a l’execució del “Projecte de laminació i millora 
de drenatge de la rambla Gallinera”, s’emet Informe Favorable.”

Atés que, la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, en reunió que va tindre 
lloc el dia 24 de març de 2011, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda:
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Primer.- Aprovar el contingut de l’informe tècnic emés, en data 28 de febrer del 2011, 
abans  transcrit  sobre  la  reserva  de  béns  de  domini  públic  marítim  terrestre  per  a 
l’execució de les obres del “Projecte de Laminació i Millora de Drenatge de la Rambla 
Gallinera (València i Alacant)”.

Segon.-  Remetre  una  còpia  certificada  del  present  acord  a  la  Direcció  General  de 
l’Aigua del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, als efectes oportuns.

QUINZE.  CONVENI  PER  A  L’ENCOMANDA  DE  LA  GESTIÓ  DE  LA 
REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA INFRASTRUCTURA HIGIÈNICA I 
LÚDICA DE LES PLATGES D’OLIVA.

Vist  l’Acord d’Encàrrec  de Gestió  del  Manteniment,  Reparació  i  Conservació  de la 
infraestructura turística del litoral instal·lada en les platges del municipi d’Oliva, per al 
període que comprén l’un d’abril de dos mil onze al quinze d’octubre de dos mil onze.

Vist, que l’import del present encàrrec de gestió es fixa en un màxim de SEIXANTA 
MIL 60.000 €, que es pagaran amb càrrec a l’Agència Valenciana del Turisme per al 
2011.

Vist, l’annex núm. I referent a les infraestructures propietat de l’Agència Valenciana del 
Turisme.

Vist,  l’annex  núm.  II  referent  a  la  infraestructura  higiènica,  on  es  detallen  les 
obligacions dels equips de reparació i manteniment, de les dutxes, rentapeus, estacions 
de bombament i canalitzacions, papereres i passarel·les d’ample divers.

Vist, l’annex núm. III referent a la infraestructura lúdica esportiva, on es detallen les 
obligacions dels equips de reparació i manteniment, de les àrees lúdiques esportives i els 
seus cartells de senyalització.

Atés que, la Comissió Informativa de d’Ordenació del Territori, en reunió que va tindre 
lloc el dia 24 de març de 2011, va emetre dictamen favorable sobre aquest assumpte.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar  l’Acord  entre  l’Agència  Valenciana  del  Turisme  i  l’Ajuntament 
d’Oliva per a l’Encàrrec de Gestió de la Reparació i Manteniment de la Infraestructura 
Higiènica i Lúdica instal·lada en les platges d’aquest municipi, i que s’incorpora com a 
annex I d’aquest acord.

Pàgina: 82



Segon.-  Aprovar  la  gestió,  control,  conservació  i  manteniment  de  la  infraestructura 
turística del litoral per part de l’Ajuntament d’Oliva i obtindre de l’Agència Valenciana 
del Turisme els recursos econòmics necessaris per al seu manteniment i conservació.

Tercer.- Facultar el Sr. alcalde per a la firma i formalització d’aquest acord d’Encàrrec 
de Gestió.

Quart.- Traslladar  tots  els  documents  necessaris  al  Departament  d’Intervenció-
Tresoreria de l’Ajuntament amb la finalitat de portar a terme les operacions pertinents.]

SETZE. MODIFICACIÓ PROJECTE DE SERVEIS DE TEMPORADA. ZONA 
MARÍTIMA TERRESTRE. ANY 2011.

Vist  novament  el  Projecte  de  Serveis  de  Temporada  en  la  Zona de  Domini  Públic 
Marítima Terrestre per a l'any 2011, les Normes Reguladores i Règim d'adjudicació i 
explotació  de  la  qual  van  ser  aprovades  provisionalment  per  acord  del  Ple  de 
l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 30-12-2010.

Vistes les sol·licituds formulades per alguns interessats d'ampliació de les instal·lacions, 
i que es concreta en les següents:

a) Sol·licitud d'una nova instal·lació tipus Xiringuito lligada a l'activitat  turística 
Eurocamping.

b) Sol·licitud d'una nova instal·lació tipus Xiringuito ubicada al nord del Sector 5, a 
instància de D. Nacho Tàpia.

Atés que, la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori, en reunió realkitzada el dia 
24 de març de 2011, va emetre dictamen i proposta d’acord sobre l’assumpte.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar  provisionalment  les  modificacions  que  afecten  el  nombre  de  les 
instal·lacions i, en concret, les següents:

a) Ubicar una nova instal·lació Tipus Xiringuito junt amb l'Eurocamping, que 
passarà a denominar-se entitat núm. 35.
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b) Ubicar una nova instal·lació Tipus Xiringuito en el tram nord del Sector 5, 
que passarà a denominar-se entitat núm. 34.

Segon.- Remetre  certificació  del  present  acord,  junt  amb documentació  gràfica  dels 
emplaçaments de les instal·lacions, a la Demarcació de Costes a València, per a la seua 
aprovació definitiva.

PRECS I PREGUNTES.

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

 Sra. Pastor Bolo: “En primer lloc pel que fa a la peatonalització de l’avinguda del 
Mar Mediterrani, dir que estic contenta amb l’actuació que es va fer en el seu dia, 
tant pel fet que potencia el turisme de la zona, turisme d’hostaleria de la zona, i per a 
la gent també és molt atractiu. Però hi ha alguna cosa que em preocupa i és que molt 
a prop de la temporada de Setmana Santa, ens trobem amb la situació que en la zona 
continuen estant els contenidors de fem i altres, molt a prop dels bars, botigues i dels 
vianants, amb les consegüents molèsties de salubritat i higiene que això genera. Per 
tant, el meu prec és si tenen pensat o previst fer alguna actuació al respecte. Tinguen 
o no en tinguen, m’agradaria  recalcar que es miren bé de quina forma es poden 
posar, i que no ens passe com en el mercat municipal, que després de fer la inversió 
els han hagut de llevar a causa de les molèsties que generaven. Aqueix és el primer 
prec; el segon, no és la primera vegada que li ho demane, Sr. alcalde, i és la pintura 
dels vials. Vosté és conscient del perill que això comporta? S’ha comentat abans, 
però pense que n’hi  ha alguns que ni  es veuen.  Jo pense que són tres  o quatre 
plenaris que li vaig fer el prec; no sé si ho estan mirant, però li demane per favor que 
això és molt important. I un altre prec és que m’he quedat sorpresa amb la nova 
biblioteca, i no precisament per haver vist la gran quantitat de llibres dins d’ella, ja 
que m’ha sigut impossible, ni tan sols, entrar, després que el passat 28 de març la 
regidora  del  Bloc  Rosanna  Torres,  el  Sr.  alcalde,  i  el  subdelegat  del  govern 
procediren  a  inaugurar  la  nova  biblioteca,  infrastructura  valorada  amb  750.000 
euros, resulta que està tancada. És a dir fem una inauguració, i després una clausura. 
Siguem seriosos, des del meu punt de vista, i hem de tindre el trellat d’inaugurar allò 
que es pot inaugurar. És a dir, apte per al funcionament, i no pensar només en la  
foto. És convenient recordar que hem de tindre més sensibilitat amb la ciutadania, i 
no intentar confondre la política amb la fotografia; perquè un edifici públic, ja que 
és nostre, de tots, s’inaugura si es fa ús d’ell. És la meua forma de pensar. I després, 
com ja ve sent habitual en tots els precs i preguntes dels últims plenaris, voldria 
preguntar-li Sr. alcalde respecte de la urbanització Aigua Blanca IV, si ha remés 
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l’informe que li vaig demanar al Consell Jurídic Consultiu, per registre d’entrada. 
Una vegada més, el dia 17 de març vaig fer, per registre d’entrada, una petició sobre 
la  relació  contractual  que  hi  ha  amb la  mercantil  EMIN,  referida  a  la  direcció 
facultativa de les obres d’urbanització Aigua Blanca IV. Lamente que se m’haja 
donat hui, a les 13.30 hores. No he pogut desgranar-lo, el que sí que observe és, per  
exemple,  a  primera  vista,  puc  llegir  “sobre  la  inexistència  de  documentació 
contractual  entre  l’Ajuntament  d’Oliva  i  la  mercantil  EMIN.  Determinades 
irregularitats de naturalesa administrativa. Pel que fa a la segona qüestió plantejada 
cal  reconéixer  d’entrada  que  s’ha  produït,  igual  que  en  l’aspecte  anterior,  una 
deficiència, o irregularitat de caràcter formal; en conseqüència –està tret de context, 
però és el que a mi em crida l’atenció; després diré per què– i deixant a banda el fet 
innegable que la dita situació s’hauria d’haver documentat de forma correcta. Altra 
de les qüestions  plantejades  en l’escrit  que motiva aquest  informe és la  falta  de 
constància documental del preu del contracte de la direcció facultativa. Finalment 
s’ha de tractar l’assumpte que fa referència a la confiscació de la fiança contractual 
de l’empresa EMIN, que es deriva en cas de l’expedient de resolució contractual 
iniciat per l’ajuntament.” Jo no he pogut estudiar, perquè de la una i mitja a ara és 
impossibe. I acabe dient “reflexionant sobre el que s’exposa en aquest informe, s’ha 
de fer, una vegada més, un reconeixement que en aquest cas concret no s’han portat 
a cap els exigibles i desitjables tràmits procedimentals que en dret administratiu són, 
per suposat, de gran importància, per la salvaguarda de les degudes garanties legals, 
i per l’estricte compliment de la legalitat vigent. L’objecte del present informe no és 
intentar  justificar  aquestes  deficiències  formals  que  hi  ha,  i  resulten  evidents.” 
M’alegre que açò porta alguna cosa de llum al problema, perquè ja veiem escrit en 
un informe de l’ajuntament en què vostés, els dos, el PSOE i el Bloc, faran seu 
aquest informe, m’imagine, que alguna il·legalitat posa. Això és el que jo, no l’he 
pogut desgranar, me’l miraré bé i l’estudiaré bé, però ja comencem a vore la paraula 
irregularitats de naturalesa administrativa, etc. ja hem agarrat un altre camí.”

 Sr. alcalde: “Mire,  l’informe que té  vosté,  o  que tenen vostés,  hem volgut  que 
estiguera a l’abast, i a més supervisat pel Sr. secretari; però com ja els he comentat  
la  malaltia  del  Sr.  secretari  ha  sigut  impossible  que  el  puguera  supervisar.  De 
qualsevol forma, jo l’he llegit aquesta vesprada, he subratllat i em permetrà vosté 
que a la vegada li llija jo alguna cosa que he subratllat. Al meu costat, a la dreta està  
el secretari accidental, que és l’autor de l’informe per si cal esclarir alguna cosa. O 
l’esclarim després, quan creguen oportú. Però sí que és cert que fa esment al que 
vosté  comenta,  i  a  més  diu  “en  la  relació  establerta  entre  la  direcció  tècnica  i 
l’ajuntament  es donen els  requisits  bàsics que determina  l’article  1.261 del  codi 
civil, i que han de concórrer en una relació de naturalesa contractual; és a dir, el 
consentiment  de  les  parts,  l’objecte,  la  causa,  i  el  contracte.  Considera  que  la 
direcció  mantinguda  entre  la  direcció  tècnica  de  les  obres  de  la  urbanització  i 
l’Ajuntament d’Oliva, tot i sense trobar-se adequadament formalitzada –que és el 
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que vosté comentava– és una relació contractual de naturalesa administrativa, i més 
en  concret  enquadrable  en  una  contractació  de  prestació  de  serveis  regulada  en 
l’article 277 i següents de la llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
Aquest contracte s’ha de presumir vàlid i tindre tots els efectes legals, més encara si 
tal com es disposa en l’article 63.2 de la llei 30/92, el defecte de forma, en aquest 
cas concret, no pot determinar l’anul·labilitat del contracte, per tal com la relació té 
la concurrència  dels requisits  legals  bàsics d’un contracte  i  el  defecte  formal  no 
impedeix, ni dificulta, la consecució de la finalitat del contracte. Òbviament no s’ha 
causat cap tipus d’indefensió a cap de les part amb aquesta relació.” Ho he llegit 
aquest vesprada i he subratllat. Si vol en una pròxima reunió o comissió parlem, ho 
mirem amb deteniment,  si  li  sembla bé.  Pel que fa al  que m’ha comentat  de la 
pintura és cert, crec recordar que fa tres plenaris; de fet ens vam posar en contacte 
amb el departament d’Obres i Serveis, la màquina que pinta, la que utilitzem està 
trencada i l’hem reparada, i es va començar a senyalitzar alguna de les vies; sempre 
segons criteri de la prefectura de la Policia Local. No sé si s’ha continuat o no, però 
sí que és cert que una vegada fet el requeriment, i una vegada superat el tràmit de la 
reparació  de la  màquina  sí  que es  va  començar  a  pintar  alguns dels  carrers;  és 
evident  que  no  és  suficient  i  que  cal  repassar-ne  molts  més.  Pel  que  fa  a  la 
biblioteca, el Sr. González.”

 Sr.  González  Martínez: “En  contestació  a  la  pregunta  de  la  Sra.  Pastor,  la 
biblioteca la van inaugurar la regidora del Bloc, que és de biblioteques, i l’alcalde; 
curiós  aqueix  tractament,  la  regidora  és  del  Bloc,  l’alcalde  també  és  d’un grup 
polític, però bé. Ella mateix ja va dir que sentia moltíssim haver d’inaugurar, perquè 
ella no va demanar aqueixa inauguració com vosté sabrà, ho entendrà perquè l’obra 
ve finançada per un pla estatal, per tant no va ser la regidora de Biblioteques qui va 
demanar  la  inauguració,  i  allí  mateix  va  demanar  disculpes  perquè  fins  que  no 
passaren tres setmanes, o quatre, a falta d’un certificat d’instal·lació elèctrica, i de 
posar els  llibres,  que estan allí,  en les prestatgeries,  no seria possible l’obertura. 
També es va inaugurar una guarderia i tampoc s’ha posat en funcionament després; 
el fet és el mateix. En qualsevol cas, aqueixes paraules va dir la regidora en l’acte 
d’inauguració, que ella no es va demanar la inauguració. Per tant esperem en breu 
període  de  temps  que  puga  entrar  en  funcionament.  Té  vosté  tota  la  raó,  està 
inaugurat i no està en funcionament. En el moment que els llibres estiguen en la 
prestatgeria i tinguem el certificat aqueix, d’instal·lacions elèctriques, la biblioteca 
entrarà en funcionament. Nosaltres tenim més interés que ningú probablement, o el 
mateix, que això entre en funcionament, per raons òbvies que no cal dir ací.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo també vull parlar d’Aigua Blanca IV, d’aqueix informe 
que també vaig demanar el 17 de març; i que hui a última hora del matí se m’ha 
remés. No he pogut estudiar-lo a fons, però sí que per damunt és evident que diu que 
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s’han comés una série d’irregularitats, il·legalitats, o com vulguem dir-ho, en el que 
ha sigut la concessió del contracte amb la direcció facultativa EMIN, i per tant, una 
vegada més això demostra que no només la gestió urbanística que s’ha portat a cap 
no ha estat supervisada de cap manera, o mal supervisada per part de l’ajuntament, 
sinó  que  també  l’administració,  els  tràmits  administratius,  en  alguns  aspectes, 
sobretot en aquest, tampoc ha sigut el millor; més bé tot el contrari, perquè encara 
que està argumentat pel mateix tècnic que ha redactat l’informe, però deixa alguns 
dubtes. És evident que ens deixa alguns dubtes, i a la fi, a banda del que ha llegit la 
regidora Yolanda Pastor, acaba dient que “hi ha i resulten evidents, sense determinar 
l’abast jurídic de les dites deficiències i els efectes que puguen projectar-se sobre la 
relació contractual tractada.” És evident que diu que d’una forma o altra, no està clar 
la forma en què s’ha adjudicat  la contractació a la direcció facultativa;  per tant, 
s’haurien d’haver sigut altres mitjans i  altres formes.  I això fa pensar malament, 
perquè  això  s’afig  a  altres  deficiències,  o  errades  que  s’han  donat  en  alguns 
moments; per exemple no fa massa, en què apareix un document demanant unes 
quantitats  econòmiques,  l’endemà  apareix  el  mateix  document  demanant  altres 
quantitats, i a més mal firmat, o sense les firmes pertinents, i al poc de temps sí que 
és  veritat  que  n’apareix  un  altre  rectificant  o  firmant-se,  però  això  després,  a 
posteriori,  quan  ja  ha  creat  un  dubte  important  en  la  tramitació  administrativa. 
Aquesta és una més. És un dubte més que s’afig a la gran quantitat  de dubtes, i 
sobretot la gran mala gestió que s’ha fet urbanística, o el mal seguiment urbanístic 
que  s’ha  fet  de  la  zona,  tenint  en compte,  una  vegada més,  ho hem dit  moltes 
vegades, que la promoció és municipal. Els dubtes volen i revolen sobre tota aquesta 
urbanització aquesta, i no només en la part de l’execució de les obres, sinó també en 
la  part  administrativa;  i  aquest  informe  demostra,  d’una  forma  o  altra,  que 
efectivament ha sigut un tràmit administratiu més, jo no sé si irregular, o il·legal, o 
com dir-ho, però no normal; jo no sé si vosté el fa seu l’informe, però és evident que 
crea certs dubtes, que els esclareix el tècnic que l’ha redactat; ens esclareix aqueixos 
dubtes.  Això per  un  costat.  I  no  repetiré  el  que  s’ha  dit  de  l’abandonament  de 
l’aspecte de la senyalètica, sobretot l’horitzontal,  la que es pinta, perquè no és la 
primera vegada, però és evident que és hora que s’emprenga, que està perillós; hi ha 
alguns vials que estan molt perillosos, i estem parlant de la seguretat dels vianants i 
dels que utilitzem contínuament les vies aqueixes per traslladar-nos d’un lloc a un 
altre. És un tema molt important i s’ha de tindre en compte.”

 Sr.  alcalde: “Sra.  Pastor,  se  m’ha oblidat  comentar  una de les  coses  que havia 
preguntat.  Efectivament  la  seua  petició  s’ha  remés.  La  petició  de  l’informe  al 
Consell Jurídic Consultiu.”
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 Sr. González Martínez: “No faig meu l’informe. L’informe l’ha fet un tècnic, i no 
compartesc el que diu allí; i a més em sembla, contestant-li a si feia el Bloc seu 
l’informes; no el fa. Ja li vaig explicar l’altre dia que assumiria les responsabilitats 
fins on pertocaren, i aqueixa no l’assumim; li ho puc assegurar. però a més a mi em 
sembla  que  l’informe  és  prou  clar.  L’informe  diu  clarament  que  s’han  comés 
irregularitats administratives; i això és una cosa seriosa. Aquest informe no és poca 
cosa. I si vol que li diga el que a mi em provoca, ja ho vaig dir després de la reunió 
en el Centre Social de sant Francesc, un dels representants o dels propietaris ho va 
plasmar en un escrit, i dic el mateix; el que em fa és vergonya aliena de vore com 
podem funcionar tan malament aquesta administració. I li ho dic, i és així. Aquest 
informe és  demoledor  des  d’aqueix  punt  de  vista;  que  jurídicament  tinguem les 
esquenes cobertes o no, jo no ho sé; no sóc advocat; però diu, negre sobre blanc, que 
el  procés  de contractació,  entre  cometes,  de la  direcció facultativa,  és un procés 
plagat  d’irregularitats,  i  aqueixes  irregularitats  se  sumen  a  totes  les  que  estem 
suportant, o estem veient en el procés d’Aigua Blanca IV. Un procés que no està 
sent ortodox, gens ortodox pel que mostra l’informe. Jo crec, a banda de l’informe, 
que efectivament jo també l’he tingut a última hora, l’he vist  per registre,  jo no 
l’havia sol·licitat, i també l’he llegit; però em sembla, alcalde, que això no es pot 
permetre, i li ho dic a vosté com a alcalde, que té la màxima responsabilitat; però és 
que jo crec que ens mereixem tractar això en un plenari. Mire, jo li demane que tant 
això, aquestos temes, però sobretot el tema de la moció que hi ha, encara que porte 
un informe, però aqueixa moció s’ha de tractar en algun plenari; i jo crec que seria 
bo,  i  així  li  ho  faig  saber,  i  així  li  ho  pregue,  que  convoque  vosté  un  plenari 
extraordinari, per tractar exclusivament el tema de la moció, que en aquest moment 
encara no s’ha debatut, ni votat. Que cadascú vote el que haja de votar, en funció del 
que haja de votar. I li demane que em diga hui data i hora si és possible, perquè si 
no, no tindré més remei que acudir  al registre d’entrada, i si tinc el recolzament 
suficient d’una quarta part dels regidors, li demanaré la sessió extraordinària.”

 Sr. alcalde: “Mire, anem a fer-ho més fàcil. Quan vulga, el dia que vulga, i a l’hora 
que vulga.”

 Sr. González Martínez: “Vosté té la funció de convocar.”

 Sr. alcalde: “M’ha dit que li ho diga, i jo li ho dic. Ara mateix podem quedar.”

 Sr. González Martínez: “La setmana que ve a aquestes hores. A les 19.30 hores, 
igual que aquest.”
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 Sr. alcalde: “Perfecte.  Està la documentació i  no hi ha cap problema en aqueix 
aspecte, i votem el que hàgem de votar.”

 Sr. González Martínez: “Bé. En segon lloc, hem detectat que està arribant gent i 
deixant  els  currículums  com  a  educadors  infantils  ací  en  l’ajuntament.  Els 
currículums per a la futura guarderia. Ho hem comprovat. La pregunta és si això està 
ocorrent, i si ocorre no pot ocórrer. M’entendrà vosté que això no pot passar. Si han 
de  vindre  a  deixar  els  currículums  a  l’ajuntament,  això  s’haurà  de  fer  públic 
d’alguna forma, i s’haurà d’explicar, i fer públic que la gent pot vindre ací a deixar 
els currículums. Està passant ja. Jo ho he comprovat en dues persones que venien a 
deixar el currículum ací a l’ajuntament, per a treballar en la nova guarderia, o per a 
l’empresa que s’ho quede, si no sabem encara quina empresa s’ho quedarà. Per tant, 
li demane que si això ocorre, que ho talle, o que ho faça públic d’alguna forma, que 
tota la gent tinga les mateixes oportunitats de vindre i deixar el seu currículum. I en 
tercer  lloc,  l’altre  dia vaig anar a l’Almàssera i  em vaig trobar  que no hi  havia 
portes, les portes de fusta; em van dir que hi havia una inspecció de treball; o sé que 
demà hi ha una Comissió de Seguretat i Salut, però allí sembla que el problema que 
se’ns explica en la Comissió de Seguretat i Salut està determinat, sobretot per una 
falta o unes deficiències en el sistema de ventilació. És un edifici nou. Jo crec que 
s’hauran de determinar de qui són les responsabilitats, si de l’empresa adjudicatària, 
si dels qui han fet el projecte, perquè és un edifici on treballen moltes persones, un 
edifici nou, i jo crec que ha arribat l’hora, amb independència d’intentar solventar el 
problema, que sé que s’estan prenent mesures per solventar-lo, no li ho negue, a més 
totes  les  que  estan  en  la  nostra  mà,  però  haurem de  determinar  de  qui  són  les 
responsabilitats,  que  no  és  un  edifici  vell;  és  un  edifici  nou,  i  això  s’haurà  de 
determinar.”

 Sr. alcalde: “En això estem. En aquest moment es concreta. S’han pres les mesures 
que calia,  i  a més hem sigut nosaltres,  des de l’administració local,  els  qui hem 
demanat la visita de la inspecció de treball, perquè ens ajude i ens esclaresca què és 
el que passa en l’edifici. Ha vingut ja dues vegades, segons ens consta, la inspectora, 
i s’ha procedit al fet de tindre obert l’edifici, perquè sembla ser que, perquè aquesta 
malaltia  és  nova,  el  problema  rau  en  la  falta  d’humitat  dins  de  l’edifici.  Jo  ho 
desconec.”

 Sr. Soria Calatayud: “Tenia previst preguntar-li sobre l’edifici de l’Almàssera. El 
problema de  la  lipoatrofia  semicircular.  Però jo  incidiré  en  vàries  qüestions.  La 
primera  és  que  no  entenc  com  un  tema  que  afecta  a  la  seguretat  i  salut  dels 
treballadors,  en rebre la  visita d’una inspecció de treball  no s’informa al  mateix 
Comité de Seguretat i Salut del fet. Tampoc entenc com l’informe de la Inspecció 
Provincial  de Treball  i  Seguretat  Social,  amb un requeriment  que hi ha,  registre 
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d’entrada de 24 de març de 2011, a sota apareix a qui s’ha de remetre, i no posa en  
cap lloc que s’haja de remetre al Comité de Seguretat i Salut, ni als diferents grups 
polítics. No ho entenc. No entenc què volen amagar vostés, si és un tema en què sí 
que s’ha donat informació en el Comité de Seguretat i Salut, i no entenc per què ara 
quan hi ha un requeriment de la inspecció de treball,  hi ha una visita, i no se’ns 
convida a estar presents, per tal de tindre constància de les actuacions que es fan. I 
lamente desmentir-lo, però la inspecció no ha vingut perquè vosté l’ha cridada. La 
inspecció ha vingut perquè hi havia una denúncia d’un sindicat, va fer una denúncia 
a través d’un correu electrònic, perquè feia temps que es tenia constància, i no es 
tenia constància a la vegada, de les mesures preses. I també li vull preguntar qui ha 
pres  la  decisió  que  la  mesura  adequada  per  a  la  qüestió  que  estem  parlant  és 
simplement arrancar les portes d’allí. La veritat és que em sembla que no sé com 
qualificar-ho. Però em sembla molt peregrí. Hi ha índex d’humitat per sota del 50% 
i per tal de posar-los arranquem les portes. Home, m’agradaria una explicació, però 
clar,  com vosté no convoca les comissions  on es poden parlar  d’aquestes coses, 
perquè clar, vosté, la Comissió de Governació no sé per a què està perquè vosté la 
convoca quan li ve en gana; però no habitualment. I aquestes qüestions es tracten en 
la Comissió de Governació, i es tracten en el Comité de Seguretat i Salut. I ahí és on 
es poden raonar els temes, i no en un plenari. Però si vosté no fa les convocatòries, 
si vosté no dóna constància als qui formem part dels comités per tal que puguem 
donar la nostra  opinió,  i  per  tal  que puguem ajudar  positivament  a la salut dels 
treballadors de l’ajuntament, doncs vosté sabrà què està fent, però pense que no està 
fent allò adequat. I pense que aquest tema ens preocupa a tots, des de fa ja bastant 
temps; ja fa suficient  temps que ens preocupa a tots,  i  que de veres s’hauria  de 
prendre una decisió ja. Per això li pregue, sé que demà està convocat el Comité de 
Seguretat i Salut, al qual assistirem, però jo li pregue que oblide d’aquest tipus, de 
no notificar  les  qüestions  a  qui  s’ha de notificar  no tornen a  passar,  perquè  les 
responsabilitats  de  cadascú  són  les  que  són.  Volia  fer  notar  també  que  està  bé 
conscienciar la gent; està molt bé que consienciem la gent que cal ser un ciutadà 
exemplar. Però el que cal fer també des de l’administració és assegurar-se del seu 
compliment, i si no es compleix, assegurar de parar allò que no es compleix. Ha 
hagut unes festes no fa molts, les falles, i resulta que a causa de les festes molts 
carrers i molts parcs públics estaven bruts. I aqueixes cose son són culpa de vostés, 
que estiguen bruts; és culpa del ciutadà, que en comptes de tirar les deixalles als 
contenidors que hi ha, els deixa en mig dels parcs públics. Jo estava esperant a vore 
si en aqueix espai de temps que ha anat entre el fet que s’ha produït la brutícia, fins 
que  vostés  han  decidit  per  fi  netejar-la,  si  és  que  tenien  previst  fer  una  altra 
campanya i posar banderetes a cadascun dels gots i llaunes que hi havia. Perquè clar, 
sembla que posant banderetes està resolt el problema. Jo li vull tornar a insistir que 
molts parcs d’Oliva, segurament en algunes parts que no són parcs ha tingut algun 
efecte, però jo li vull dir que en molts parcs de la ciutat d’Oliva allò que fan els 
gossos  continua  estant;  continua  estant  perquè  els  ciutadans  són  bruts,  molts 
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ciutadans són bruts, però continua estant perquè l’ajuntament també és brut. Perquè 
el que ha de fer és netejar allò que està brut. El que no pot ser és que vostés, amb 
l’excusa de la conscienciació, i de posar banderetes, deixen que s’assequen al sol les 
deposicions en el carrer. I jo li agrairia que no ho deixe això per fet, i els anime que 
continuen en la  conscienciació  als  ciutadans,  que  en això sempre  ens  tindran  al 
costat, però per favor netegen els vials i els parcs públics, Netegen-los, per favor.”

 Sr. alcalde: “Començaré pel final. M’alegra que em comente que l’ajuda la tindre 
de vostés, perquè precisament en aquesta campanya crec que no hem tingut massa 
ajuda de vostés. I li he de dir que aquesta campanya de conscienciació, jo no vull dir 
que no hi haja gent que no li semble bé, però ha tingut tal ressò que fins i tot a 
ciutats  importants  d’Espanya,  i  algunes  governades  pel  Partit  Popular,  ens  han 
demanat tot tipus d’informació per posar-les en pràctica. Per això m’alegre que haja 
canviat a la fi la seua visió, des de la perspectiva que estarà al nostre costat per a 
intentar resoldre aquest tipus de temes, que com bé ha comentat vosté és una qüestió 
de col·laboració ciutadana; perquè per molts esforços que es facen des de la mateixa 
administració,  és  molt  difícil,  és  molt  complicat  intentar,  si  no  hi  ha  una 
col·laboració  a  l’altre  costat,  arribar  a  tots  els  llocs.  I  ho sabem,  però  la  nostra 
obligació crec que és anar repetint-ho, crec que és insistir que s’ha d’intentar que el 
poble  estiga  net,  i  per  a  estar  net  necessita  és  necessita  una  educació  des  dels 
col·legis,  passant  per  les  famílies  i  de  la  mateixa  administració;  nosaltres  estem 
posant, amb molt d’esforç, amb molt de carinyo, tot el que podem. Però necessitem 
la  col·laboració  de  l’altra  part.  Pel  que  fa  al  que  m’ha comentat  de l’edifici  de 
l’Almàssera, segons ens ha comentat la tècnica de Seguretat i Salut, el que s’està 
fent en aquest moment –si em permeten– és tot el que s’ha ordenat, tot el que ens ha 
aconsellat  la  visita  de la  inspectora de treball.  És a dir,  una série  de proves per 
intentar minimitzar, per intentar rebaixar tot el que és l’índex d’humitat en l’exterior 
i que entre cap a dins; per això s’ha provat en el tema, no d’arrancar sinó de suprimir 
les dues portes de fusta que hi ha en l’accés. Efectivament demà hi ha una Comissió 
de  Seguretat  i  Salut,  de  la  qual  pense  que  forma part  també vosté,  i  es  donarà 
informació de tot el que s’ha fet fins ara. Que sabem que és una situació nova, que 
desconeixem, que aquesta malaltia no sabem fins on pot arribar; però sí que és cert  
que l’ajuntament  ha pres totes les mesures,  absolutament  totes les que calen per 
recuperar  aquelles  treballadores  que  la  sofreixen,  i  les  ha  tornades  ací  a  aquest 
edifici, aconsellat també per la mateixa inspectora de treball. Per tant, no ens acuse 
que l’ajuntament no està fent el que pertoca, perquè la veritat és que nosaltres estem 
fent tot el que pertoca, i tant de bo siga el que estic dient-li; tant de bo siga simple i 
planament que hi ha poca humitat dins de l’edifici, i no siga una altra cosa; perquè 
ni  els  especialistes  saben,  ni  coneixen quin és  el  problema que hi  ha en aquest 
moment en l’edifici de l’Almàssera.”
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 Sra. Mañó Peris: “La meitat de les coses que volia dir-li al Sr. Soria les ha dites ja 
el Sr. alcalde; però sí que vull dir-li Sr. Soria, que vosté és esperit de contradicció, 
perdone que li ho diga, perquè no hi ha ningú que m’haja dit que la campanya està 
malament. De totes formes, tinc una reunió amb les associacions del poble, crec que 
és la setmana que ve; el convidaré a vosté, i seu amb mi i les associacions, i vorà el 
que li diuen. Només dir-li això.”

 Sr. Soria Calatayud: “Vosté jo crec que interpreta malament el que jo estic dient. 
A mi no em sembla malament cap campanya. El que no em sembla bé és que amb 
l’excusa de la campanya no es netege. I jo el que li dic a vosté és que no es neteja  
amb l’assiduïtat que toca. I que moltes de les qüestions que hi ha, està la qüestió de 
la campanya i el fet que es volia evitar, durant molt de temps. Això és el que li dic 
jo.  I  li  demane  al  Sr.  alcalde,  que  faça  el  possible  perquè  els  espais  de  temps 
s’acurten. Allò de la brutícia de falles ha estat més de deu dies, i en alguns parcs 
encara en queden, queden llaunes i gots, per llevar. I no he de dir ací quins són, però 
amb molt de gust al Sr. Santacatalina li ho diré perquè ell sap que sempre que puc li 
dic les coses on estan malament.”

 Sra.  Mañó  Peris:  “Sr.  Soria  dir-li  que  vosté,  des  del  primer  dia,  crec  que  la 
campanya no estava en el carrer i vosté ja es queixava. No em diga vosté a mi que la 
campanya  li  sembla  la  mar  de  bonica,  perquè  no,  perquè  des  del  primer  dia. 
Aleshores no diga vosté que li sembla bé la campanya.”

 Sra. Pastor Bolo: “Jo havia demanat, i he respectat que vosté em diga que no, però 
si és un debat obert de les banderetes.”

 Sr. alcalde: “No és cap debat obert, i l’únic culpable sóc jo; perquè és una pregunta, 
una resposta; i pe allò de donar certa autonomia perquè vostés s’esplaien i diguen el 
que han de dir, estem convertint açò en un debat. Però la culpa és meua. És una 
pregunta, una resposta; per això estem en precs i preguntes.”

 Sra.  Pastor Bolo: “Simplement  adherir-me al  que  ha dit  el  Sr.  González.  Estic 
totalment d’acord. Caben dues possibilitats; una moció que es va quedar sobre la 
mesa, presentada per aquesta regidora, o que vinga una altra moció, adequada a llei, 
per allò dels famosos informes. Pense que és el més coherent.”
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 Sr. alcalde: “S’alça la sessió.”

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  President  alça  la  sessió  a  l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s’estén aquesta acta, cosa que, com a Secretari, certifique, amb el vist i plau del senyor 
President.

 Vist i plau
El President
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