
Minuta núm. 09

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 16 DE MAIG DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.40 
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
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
PAU PÉREZ LEDO
ROSANNA TORRES PÉREZ
CARLOS JOSÉ CANET ALEMANY
YOLANDA PASTOR BOLO
LAURA FRANCISCA CANET FUSTER
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

Sr. SECRETARI:
FRANCISCO TUR O’RYAN

Sra. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

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 

extraordinària i pública.

Excusen  la  seua  assistència  els 

regidors  Sra.  Cristina  Pons  Pons,  i 

Sr. Salvador Llopis Ibiza.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE 
31 DE MARÇ DE 2011, I EXTRAORDINÀRIA DE 5 D’ABRIL DE 2011.

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  acorda  aprovar  les  actes  de  les  sessions 
ordinària de 31 de març de 2011, i extraordinària de 5 d’abril de 2011, i s’autoritza la 
seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.

SEGON.  DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  GOVERNACIÓ: 
MODIFICACIONS RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT), ANY 2011.

Vista la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) en el sentit de  
recollir  tant  l’amortització  de  2  llocs  d’operaris  de  neteja,  com  les  modificacions 
consistents a afegir una nova titulació acadèmica per al lloc amb codi 8.8, modificar la 
disponibilitat  II  per  als  llocs  5.2 personal  d’esports,  la  classificació  com a personal 
laboral dels llocs amb codi 4.1 A, l’establiment del complement de nocturnitat per als 
llocs 3.2 personal de les instal·lacions esportives i la modificació de la forma de provisió 
de dels llocs amb codi 5.7 i 5.2, per tal de donar compliment al que disposa la sentència 
núm. 264/2011 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Així  mateix  el  complement  específic  s’adequa  tenint  en  compte  l’acord  Plenari  de 
l’Ajuntament  en  sessió  de  data  29  d’abril  de  2010,  com l’aplicació  de  les  mesures 
establertes  en  el  Decret  Llei  8/2010,  de  20  de  maig  pel  qual  s’adopten  mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

La proposta de modificació de la RLT, per a l’any 2011, es va sotmetre a la negociació 
en la Mesa General Conjunta de Negociació i amb el Comitè d’Empresa, en reunions 
realitzades els dies 24 de gener, 2 de febrer i 27 d’abril de 2011.

Entre  les mesures  a  adoptar  cal  destacar  la  racionalització  de la  relació  de llocs  de 
treball  i  de la plantilla,  pel que respecta  al  nombre d’empleats  públics,  suposant  un 
procés de dimensionament i racionalització dels efectius de personal, així com establir 
una sèrie de mesures i criteris  d’adequació de les despeses salarials,  amb la finalitat 
d’aconseguir l’equitat retributiva, en conseqüència es proposa modificar la Relació de 
Llocs de Treball.

Pàgina: 2



Atés que, la Comissió Municipal informativa de Governació, en reunió que va tindre 
lloc el dia 6 de maig de 2011, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord 
sobre la modificació de la RLT que es pretén.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels assistents, 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, Sra. Pastor Bolo i el Sr. alcalde 
Salvador Fuster Mestre (13 vots favorables: 9 del Grup Socialista, 3 del Grup Bloc, i 1 
de  regidora  no  adscrita),  i  l’abstenció  dels  regidors  Sra.  Tercero  Savall,  Sr.  Soria 
Calatayud,  Sr.  Catalá  Orquín,  Sr.  Canet  Alemany,  Sra.  Canet  Fuster,  i  Sr.  Salazar 
Cuadrado (6 abstencions: 3 del Grup PP, i 3 de regidors no adscrits), acorda:

Primer.-  Aprovar la declaració de necessitat i l’amortització de 2 llocs de operaris de 
neteja, actualment vacants així com aprovar les modificacions de la RLT que tot seguit 
s’indiquen:

1) Modificar el requisit de titulació acadèmica del lloc amb codi 8.8
Denominació: CAP DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Estudis: Diplomat en Ciències Econòmiques o Empresarials / Diplomat en Dret, Diplomat en  
gestió i Administració Pública

2) Modificar la provisió del lloc de treball amb codi 7.13
Denominació: Encarregat brigada d'obres i serveis
Provisió: C (concurs).
Això és conseqüència del compliment de la decisió continguda en la sentència núm. 264/2011 
de 6/4/2011, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

3) Modificar la provisió del lloc de treball amb codi 5.7
Denominació: Encarregat brigada d'electricitat
Provisió: C (concurs).

4) Modificar l'assignació del complement de disponibilitat II dels llocs en el codi 5.2
Denominació: Monitor
Observacions: Afegir a la seua redacció inicial, podent dividir-se el seu import pel nombre de  
persones que realitzen la disponibilitat.

5) Modificar la naturalesa dels lloc amb codi 4.1 A
Denominació: Auxiliar de Turisme
Naturalesa L 

6) Modificar els llocs amb codi 3.2
Denominació: Conserge mantenidor/Encarregat de dependències
Assignació de Nocturnitat.
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Observacions: El complement de nocturnitat, només correspondrà als destinats en Esports i es  
percebrà en funció del temps de treball nocturn.

7) Modificar el nombre dels llocs amb codi 1.1 
Denominació: Operari de neteja
Dotació: 22
Per amortització de 2 llocs que es troben vacants.

Les quantitats del complements específic assenyalats en la RLT consten disminuïdes en un 5% 
com a conseqüència de l’aplicació de les mesures establertes en el Reial Decret Llei 8/2010, de  
20  de  maig,  pel  qual  s’adopten  mesures  extraordinàries  per  a  reduir  el  dèficit  públic;  el  
complement  específic  es  percebrà  en  14  pagues  iguals  de  les  quals  dotze  es  percebran 
mensualment i dos addicionals en els meses de juny i desembre. Així mateix s’aplica l’acord  
plenari de data 29 d’abril de 2010.

Conseqüentment la RLT amb les modificacions introduïdes queda de la forma que consta en 
l’expedient (doc. RLT de 09/05/2011, amb un total de 13 pagines)

Segon.-  Trametre  còpia  de  l’acord  a  l’administració  de  l’Estat  i  de  la  Comunitat 
Autònoma Valenciana en el termini de trenta dies i publicació en el Butlletí Oficial de la 
Provincial  de València,  d’acord amb el  que  disposa l’article  127 del  RD Legislatiu 
781/1986,  de  18  d’abril  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  les  disposicions  legals 
vigents en matèria de Règim Local.

TERCER.  DICTAMEN  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  GOVERNACIÓ: 
APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, ANY 2011.

Vist el projecte de plantilla de personal per a l’any 2011.

En virtut de l'art. 69 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril,  de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic, la planificació dels recursos humans en les Administracions Públiques tindrà 
com a objectiu contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de 
l'eficiència  en  la  utilització  dels  recursos  econòmics  disponibles  per  mitjà  de  la 
dimensió adequada dels seus efectius, la seua millor distribució, formació,  promoció 
professional i mobilitat.

D'acord amb aquest precepte es proposen les següents modificacions en la plantilla del 
personal de l'Ajuntament d'Oliva:

Places a amortitzar:
Dues places  de peons,  que  actualment  es  troben vacants  com a conseqüència  de la 
jubilació per l’edat de dos empleats públics.
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Plaça a extingir:
En relació a la plaça de bibliotecari, declarada a extingir de Bibliotecari, l’efectivitat es 
durà a cap en el moment que la persona que ha estat promoguda al grup A2, supere el 
període de pràctiques i prenga possessió de càrrec com a tècnic mitjà de Biblioteques.

Modificació Règim Jurídic:
Es modifica  el  règim jurídic  de  les  2  places  d’auxiliar  de  Turisme,  que  passen  de 
personal  funcionari  a  personal  laboral,  per  quant  la  determinació  de  la  forma  més 
adequada  d’adscripció  per  a  les  places  d’auxiliar  de  Turisme,  que  van  a  prestar  el 
serveis durant 6 mesos a l’any i lligat a la celebració d’activitats  concretes (fires de 
turisme...) i al període estival, atés que el tipus de duració temporal de la relació, es molt 
especial i la mateixa no pot ser reconduïda a la figura de la jornada a temps parcial 
reconeguda expressament per l’article 47 de la Llei 7/2007 EBP, ja que es fa referència 
a períodes temporals discontinus de prestació de serveis.

Atés que, la Comissió Municipal Informativa de Governació, en reunió de 6 de maig de 
2011, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord.

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, Sra. Pastor Bolo i el Sr. alcalde 
Salvador Fuster Mestre (13 vots favorables: 9 del Grup Socialista, 3 del Grup Bloc, i 1 
de  regidora  no  adscrita),  i  l’abstenció  dels  regidors  Sra.  Tercero  Savall,  Sr.  Soria 
Calatayud,  Sr.  Catalá  Orquín,  Sr.  Canet  Alemany,  Sra.  Canet  Fuster,  i  Sr.  Salazar 
Cuadrado (6 abstencions: 3 del Grup PP, i 3 de regidors no adscrits), acorda:

Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per 
l’any 2011 consistent en les modificacions que tot seguit es transcriuen:

MODIFICACIONS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’ANY 2011.

A EXTINGIR Nombre RJ GRUP OBSERVACIONS
BIBLIOTECARI 1 F C1 a extingir amb data passe a propietat  

superació període de practiques

AMORTITZACIÓ PLACES    

PEÓ 2 F Agrup. Prof. 1 amb efectes del dia 7/4/2011

MODIFICACIONS    

FUNCIONARIS/LABORALS    

AUXILIARS DE TURISME 2 F/L C2 PASSEN A PERSONAL LABORAL
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Segon.- Aprovar la plantilla  de personal al  servei de l’Ajuntament  d’Oliva de l’any 
2011, que es presenta i que es la que tot seguit s’indica: 

PLANTILLA  DE  PERSONAL  DE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  PER  A 
L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2011

PERSONAL FUNCIONARI  
DENOMINACIÓ ESCALA grup subgrup integració PLACES CD OBSERVACIONS
  ART 25 L30/1984  DT 3a.  EBEPP    
SECRETARI HE A A1 1 30  
INTERVENTOR HE A A1 1 30  
TRESORER HE A A1 1 30  
TAG AG A A1 2 28  
TÈCNIC PERSONAL AE B A2 1 26
TAG AG A A1 2 26 1 PROM INTERNA

ARQUEÒLEG AE A A1 1 26  
PSICOPEDAGOGS AE A A1 4 24  
TEC. SERV. SOCIALS AE A A1 1 24  
TEC. EDUCACIÓ AE A A1 1 26  
ARQUITECTE AE A A1 1 28 CS
ARXIVER AE A A1 1 26  
TEC. MITJÀ CONT. AD. AG B A2 1 26 A EXTINGIR
TEC. MITJA AG. TRIBUT. AG B A2 1 24 PROM. INTERNA
TÈCNIC COMERÇ AG B A2 1 24  
TÈC. MITJA PREV. RISCS AE B A2 1 22  
TÈC. TURISME AE B A2 1 24  
ARQ. TÈCNIC AE B A2 2 26  
ARQ. TÈCNIC AE B A2 1 22  
ENGINYER T. AGRÍCOL. AE B A2 1 26  
ENGINYER T. INDUST AE B A2 2 26  
TÈC. MITJÀ EDAR AE B A2 1 26  
TOPÒGRAF AE B A2 1 22  
TÈCNIC CULTURAL AE B A2 1 24  
MESTRE EPA AE B A2 3 22  
TEC. MITJA BIBLIOTECA AE B A2 1 22 PROM. INTERNA

P. Sup. practiques

TREB. SOCIAL AE B A2 1 26  
TREB. SOCIAL AE B A2 2 22  
TÈCNIC LINGÜISTA AE B A2 1 24  
TEC. AEDL AE B A2 1 26  
AEDL AE B A2 1 22 1 INTERÍ
GERENT ESPORTIU AE A A1 1 26  
GERENT ESPORTIU AE B A2 1 26 A EXTINGIR 
TÈCNIC INFORMÀTIC AE C C1 2 22 PROM. INTERNA
TEC EDUC INF. AE B A2 1 22 PROM. INTERNA
ADMINISTRATIUS AG C C1 10 22  
ADMINISTRATIUS AG C C1 3 21  
PROM. ACTV. JOV. AE C C1 1 21  
INSPEC. TRIBUTARI ACT. AE C C1 1 20  
BIBLIOTECARI AE C C1 4 20 1 A EXTINGIR

sup. practiques

INFORM. TURÍSTIC AE C C1 1 21  
EDUCADORA AE C C1 8 20 1 A EXTINGIR
EDUCADORA COOR. AE C C1 1 22  
EDUCADOR CARRER AE C C1 1 20  
MONITOR MIN. ÈTNIQUES AE C C1 1 20  
INFORMADOR AE C C1 1 20  
AJUDANT TÈCNIC AE C C1 1 20  
ENCARREGATS MERCATS AE C C1 1 20  
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MONITORS ESPORTIUS AE C C1 5 20  
DELINEANT AE C C1 1 20  
INSPECTOR OBRES AE C C1 1 20  
COORD. SISTEMA INFOR. AE D C2 1 18  A EXTINGIR
AUX. ADMINISTRAT. AG D C2 18 18
AUX. ADMINISTRAT. AG D C2 1 18 TP 0,858 30 

HORES/SETMANALS

AUX. ADMINISTRAT. AG D C2 1 16
AUX. ADMINISTRAT. AG D C2 1 16 TP 0,858 30 

HORES/SETMANALS

AUX. BIBLIOTECA AE D C2 1 18  
AUX. CAIXER AE D C2 1 18  
AUX. CULTURA AE D C2 1 18  
SANITARI AIGÜES AE D C2 1 16  
SUBALTERN AG E Agrupació 

professional
1 14 INTERÍ TP 0,858, 30 

HORES/SETMANALS

INTENDENT AE B A2 1 26  
INSPECTOR AE B A2 1 24  
OFICIAL AE C C1 7 20  
AGENTS AE C C1 55 20  
AGENTS D'ESTIU AE C C2 2 20  
CONDUCTOR AE D C2 9 16  
CONDUCTOR/PALISTA AE D C2 2 18  
CONDUCTOR/AGRANAD AE D C2 2 16
ENC. BRIG. RURAL AE D C2 1 18  
PEÓ AE E Agrupació 

professional
28 14

CONSERGE AE E Agrupació 
professional

4 14  

CONSERGE AE E Agrupació 
professional

5 14

ENCARREGAT EDAR AE C C1 1 20 PROM. INTERNA
OFICIAL 1ª AE D C2 1 18 A EXTINGIR
ENCARREGAT ELECT. AE C C1 1 20 PROM. INTERNA
ELECTRICISTA AE D C2 1 18 A EXTINGIR
ELECTRICISTA C AE D C2 1 16  
ELECTRICISTA AE D C2 1 16
ELECTRICISTA INST. AE D C2 1 18 A EXTINGIR
NETEJADORA AE E Agrupació 

professional
20 14

ENCARREGAT NV AE D C2 1 18  
CUINERA AE D C2 1 16  
ENCARREGAT JARD. AE D C2 1 18  
JARDINER AE D C2 1 16  
OFICIAL MANTENIMENT AE D C2 4 16  
SUBALTERN AE E Agrupació 

professional
2 14  

TELEFONISTA AE E Agrupació 
professional

1 14  

ENCARREGAT GRAL. AE C C1 1 22
OFICIAL MANTENIMENT AE D C2 1 16  
ENCARREGAT MAGT. AE D C2 1 18  
OBRER DE VILA AE D C2 4 16  
OFICIAL PINTOR AE D C2 2 16  
OFICIAL CANERA AE D C2 1 16  
OFICIAL CEMENTIRI AE D C2 1 18  
OFICIAL CEMENTIRI AE D C2 1 16  
AUX. ASSIST. DOMIC. AE D C2 1 15  
AUX. ASSIST. DOMIC. AE D C2 4 15 TP 0,5714 20 

HORES/SETMANALS

OFICIAL MANTENIMENT AE D C2 1 16  
* TP= temps parcial TOTAL 287
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PERSONAL EVENTUAL grup subgrup integració PLACES
SECRETARIS DE GRUP E D C2 3  

 
PERSONAL LABORAL
Denominació Escala Característiques J. setmanal places CD observacions
PEÓ SG-L TP 0,858 1 14
CONSERGE CP TP 0,717 1 14
CONSERGE CP TP 0,858 1 14
CONSERGE CP TP 0,2857 1 14
NETEJ/AJUND.CUINA PC-GI  1 14 Temporal 10 meses
PROF. DIBUIX PC  1 24 Temporal 10 meses
MONITOR ANGLES PC TP 0,2857 1 18
AUX. TURISME A.E. FIX/DISCONT 2 18 FIX/DIS 6 MESOS
* TP= temps parcial TOTAL 9

RESUM I COMPARACIÓ RESPECTE PLANTILLA 2010

CLASSE DE PERSONAL 2010 Amortització Modif. A extingir Plantilla 2011
funcionari 291 2 -2 1 (sup.pract) 287
Laboral 7 2 9
eventual 3 3
TOTALS 300 299

Tercer.- Trametre certificat de l’acord a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat 
Autònoma Valenciana en el  termini de trenta dies i publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de València, junt amb el resum del pressupost municipal, tot això 
de conformitat  amb el  que disposa l’article  127 del  RD Legislatiu  781/1986,  de 18 
d’abril pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local.

QUART.-  APROVACIÓ  DEL  PRESSUPOST  ANY  2011  I  DE  LES  SEUES 
BASES D’EXECUCIÓ.

Atés que el Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici  de 2011, així com les 
Bases d’Execució, ha sigut format pel Sr. tinent d’alcalde d’Hisenda i Béns Municipals.

Vist que, el Projecte de Pressupost s’ajusta en el fons i en la forma a l’article 168 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 2 i següents del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé 
de l’esmentada Llei, en matèria de pressupostos.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
10 de maig de 2011, va emetre dictamen i propostes d’acord en relació amb el projecte 
de pressupost de 2011.
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Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Sabater Savall: “Voldria  fer una xicoteta  introducció,  que ja  vaig fer  en la 
Comissió Informativa d’Hisenda, però voldria repetir ací, per a tots els membres del 
plenari.  El  pressupost  de  2011  puja  a  22.446.760  €;  que  comparat  amb  els 
21.740.000 € del pressupost de 2010, suposa un increment de 706.000 €; increment 
aparent,  ja  que  el  pressupost  de  2010  no  contemplava  pràcticament  inversions 
mentre  que  en  el  pressupost  d’enguany apareixen  1.125.760 €,  provinents  de  la 
venda  de  solars.  Per  tant,  si  deixàrem  de  banda  els  capítols  VI  i  VII,  aquest 
pressupost  seria  inferior  en  420.00  euros  al  de  l’any  2010.  En  el  pressupost 
d’ingressos s’han produït  ajustos en funció de les liquidacions  del pressupost de 
2010; i entre altres, baixen partides com la partida d’impost de construccions, que 
baixaria 215.00 €, la taxa per serveis públics d’instal·lacions esportives, que baixa 
180.00 €, la taxa per direcció d’obres municipals, que baixa 25.000 €, la partida del 
fons estatal del PEPIL, que baixa 541.000 €, i la partida de municipis turístics, que 
baixa 84.700 euros. Evidentment hi ha prou més partides que baixen per assenyale 
només aquelles més destacables. I augmenten 100.000 € la partida per multes per 
infraccions urbanístiques, 377.300 € la participació en els tributs de l’estat, i 65.000 
€ la  partida  d’infraccions  de trànsit.  En el  pressupost  de  despeses  hi  ha ajustos 
generalitzats en tots els programes; ajustos és la forma fina de dir que hi ha rebaixes 
en  pràcticament  tots  els  programes  del  pressupost,  excepte  en  vies  públiques, 
recollida  de fem, enllumenat  públic,  i  esports,  que són les funcions  en què més 
problemes vam tindre en l’any 2010. Indicar també que s’ha creat un programa nou, 
el  fons  comarcal  per  a  l’ocupació,  amb  una  dotació  de  60.000  €,  que  era  el 
compromís que inicialment havia adquirit aquest ajuntament per a aquest programa, 
o per aquest acords comarcal. Apareix també una partida nova, la 011009133000, 
dotada amb 396.600 €, que correspon al 5% de la rebaixa dels sous dels treballadors, 
aprovada en les mesures extraordinàries per reduir  el dèficit  públic,  i  que aniran 
destinades a finançar el dèficit de 2010 i a amortitzar part del préstec extraordinari 
concertat  el  2009  per  finançar  despesa  corrent.  El  capítol  VI  d’inversions  puja 
1.125.760 €,  més els  103.591 del  capítol  VII,  i  fan un total  d’1.229.350 €,  dels 
quals, com he dit abans, 1.125.000 € estan finançats amb la venda de dos parcel·les 
industrials. Pràcticament totes les partides d’aquest capítol cobreixen compromisos 
adquirits per l’ajuntament, o necessitats urgents. Pel que fa a les bases d’execució 
del  pressupost,  són  les  mateixes  de  l’any  anterior,  llevat  d’unes  xicotetes 
modificacions que s’han fet per a la justificació de les subvencions, i sobretot en els 
percentatges dels deutes de difícil recaptació, que en termes generals han duplicat la 
seua quantia respecte a l’any passat, intentant complir així el compromís adquirit per 
aquest regidor en el ple de pressupostos de l’any passat. En definitiva considerem 
que és un pressupost de transició,  com correspon a un any electoral  com el que 
estem, on no s’han obert nous programes, excepte el que ja he dit del fons comarcal, 
i no s’han produït grans canvis respecte del pressupost de 2010, llevat, com també 
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he dit, el capítol d’inversions. Tan sols s’han produït ajustos, en els ingressos i en 
les despeses, donats pels resultats del pressupost de 2010.”

 Sra. Pastor Bolo: “Jo no entraré en partides, pense que les coses es treballen de la 
millor forma possible. Hi ha un pressupost sobre la mesa ajustat. Però el que no em 
sembla bé és que a menys d’una setmana d’eleccions l’equip de govern deixe un 
pressupost, que passe un pressupost i s’aprove en el ple, i que la nova corporació 
que  haja  d’entrar,  siga  qui  siga,  la  gent  que  forme  la  nova corporació,  haja  de 
treballar amb aqueix pressupost que vostés confeccionen.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que estem en plena campanya electoral, i és 
evident  que  no  era  el  millor  moment  per  a  tractar  un  tema  de  pressupostos 
municipals. És un dels principals plenaris de l’any, el tema dels pressupostos, i per 
tant en aqueix aspecte pensàvem que se li hauria de tindre més respecte a un debat 
d’aquestes característiques.  Amb tot i això sembla que el  govern té una série de 
necessitats econòmiques, que a més estan marcades per la venda d’unes parcel·les, i 
que si no es realitza aqueixa venda de les parcel·les, difícilment podran complir una 
série de compromisos adquirits en el passat, i en el present també. Per tant pensem 
que  no  és  la  millor  forma  de  poder  encarar  o  intentar  debatre  un  pressupost 
municipal, només per l’extemporaneïtat, estem parlant que estem fora, no fora de 
termini,  que en base al  que marca la  llei  ja s’hauria d’haver debatut  a finals  de 
desembre de l’any passat; serien clarament responsables si acceptàrem un mes, o 
fins i tot dos, després d’haver passat el termini que marca la llei per poder debatre 
aquestos  pressupostos,  és  a  dir  que  ho  comprendríem  en  aquest  sentit,  però  és 
evident que estem en el mes de maig, i a més estem en una època electoral, que crec 
que no era el millor moment, per molts compromisos que tinga el govern municipal, 
per tant pensem que no és el moment adequat per poder parlar dels pressupostos 
municipals. Independentment d’això, com he dit al començament, tenint en compte 
que el principal capítol, el tema d’inversions, està clarament relacionat amb la venda 
d’unes  parcel·les,  que  si  les  parcel·les  es  venen  es  podrà  portar  a  efecte  els 
compromisos que té l’ajuntament, les inversions, i que si no es ven, evidentment el 
mateix govern no podrà fer front a aqueixos compromisos que té. Independentment 
que,  pel  que  es  veu,  el  mateix  pressupost,  en  el  capítol  d’ingressos,  s’han 
pressupostat una série de partides, que sembla que no estan tan ajustades com ho 
haurien  d’estar,  com  per  exemple  el  tema  d’esports,  el  tema  de  vies  públic, 
l’enllumenat públic, parcs i jardins, recollida de fem, també per exemple en turisme 
i administració financera, general, i altres; per tant, el mateix informe d’Intervenció 
ho marca. Pensem, per tant, que no és un pressupost realista, és un pressupost, que 
com diu el  mateix informe s’haurà d’ajustar  molt  la gestió perquè a la fi  acabe 
tancant-se ajustat i no acabe amb dèficit, i per tant, independentment de tot això ja 
és motiu suficient per a votar en contra aquest pressupost. És evident que no puc 
estar  d’acord  en  el  temps  que  s’ha  portat,  ni  tampoc  en  la  forma  en  què  s’ha 
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elaborat, ni en el fet que estiga supeditat a una série de venda de parcel·les per poder 
tirar  endavant,  o almenys complir  amb el compromís adquirit.  Jo de moment ho 
deixe ahí, i després ja continuem parlant.”

 Sr. Soria Calatayud: “Primer vull començar per allò que, tot no es fa malament, i 
en  aquest  plenari,  potser  per  ser  l’últim  que  hem  de  parlar  de  coses  de  molta 
seriositat, també he de dir allò que pense que no s’ha fet del tot malament, encara 
que el  temps no és  l’adequat.  I  faig referència  a  les  modificacions  en les bases 
d’execució del pressupost; en concret en la base 35, que encara que tard, després de 
dos o tres debats de pressupostos que demane aqueix canvi, per fi s’ha tingut en 
compte el suggeriment del Partit Popular, i es canvia la base d’execució 35, no es 
canvia tot aalà on estadísticament hauria d’anar, però des del punt de vista de qui els 
parla sí que és raonable al punt on es porta. És a dir, és un camí intermedi on crec  
que hauria d’anar a la fi. I en això crec que hem de ser conseqüents amb el que diem 
i és una tasca que ha de quedar ací escrita, i els qui després del dia 22 hagen de 
portar les rendes de l’administració econòmica de l’ajuntament, hauria de tindre en 
compte aquesta modificació, hauria de tindre en compte que no està finalitzada, que 
és un camí intermedi, i s’hauria d’acabar en la pròxima corporació. I des d’ací el 
reiterament que seria molt bo i molt prudent per a l’ajuntament, que allò que diuen 
les bases d’execució realment fóra el reflex de la realitat, i no únicament números 
tirats segons el que un pensa en cada moment; per tant, aplaudesc la iniciativa, i 
pense que va en el camí correcte. Dit això, és l’única cosa bona que he de dir amb 
tot el que té a vore amb el pressupost, i amb el que parlem, perquè és l’única cosa 
positiva que he pogut vore després d’estudiar-ho amb tota la profunditat que dóna el 
temps que hem tingut. Portats ací, jo crec que és important abans de començar a 
entrar en profunditat el que és el debat de pressupostos, seria important que la gent 
es llegira, i sobretot el Sr. alcalde, i el ponent d’Hisenda, es llegiren els informes, 
tant del secretari, com el d’Intervenció, en la part on posa que poden tindre defectes 
de legalitat, i en quins termes es poden portar els pressupostos a impugnació. I crec 
que seria important que s’ho llegiren perquè almenys en dos de les qüestions que 
són efecte d’impugnació d’aquest pressupost, es cau en la seua elaboració; i llegiré 
“per ometre el crèdit necessari per a compliment d’obligacions exigibles a l’entitat 
local, en virtut de precepte legal, o de qualsevol altre títol legítim.” Jo pense, i ara 
entraré a explicar-ho, que es pot impugnar aquest pressupost en base a això. I en 
l’apartat  c,  “per  ser  de  manifesta  insuficiència  els  ingressos  amb  relació  a  les 
despeses pressupostades, o bé, d’aquestos –és a dir de les despeses pressupostades– 
respecte de les necessitats per a les quals estan previstos.” Tant en un punt o en 
l’altre, vosté Sr. alcalde, està en perill que s’impugnen aquestos pressupostos. I li 
explique. Referent al punt b, hi ha dues qüestions en què vosté té un compromís 
adquirit, perquè pense que no hi ha un compromís més fort que té l’alcalde d’una 
ciutat que el compromís adquirit davant d’un plenari; si hi ha un acord plenari que 
l’obliga a vosté a fer qualsevol actuació, més compromís que aqueix és difícil que 
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vosté  en  puga  tindre  un  altre.  I  no  és  que  hi  haja  un  incompliment  en  aquest 
pressupost respecte a acords plenaris, sinó que n’hi ha dos. Un està reflectit en el 
mateix  informe  d’Intervenció,  en  la  pàgina  9,  i  fa  referència  als  programes 
d’actuació integrals de Terranova 2 i Terranova 3. Hi ha un acord plenari de 30 de 
juliol de 2009, segons consta en l’informe d’Intervenció, torne a dir, perquè clar Sr. 
alcalde, si vosté se l’haguera llegit, segurament també ho sabria, en el qual diu que 
l’equivalència de l’1% dels costos totals, previstos per a la urbanització, han d’estar 
dotats en el pressupost, per fer front, per tal de complir allò que diu l’article 128.3 
de la LUV. I ni es van contemplar en el seu moment en els pressupostos, ni en les 
modificacions del pressupost de 2009, i a hores d’ara, en aquest pressupost que està 
en tràmit d’aprovació, tampoc està contemplat. Però no contents amb això, això, bé 
a vosté se li hauria pogut passar perquè fa quasi dos anys, l’altra  qüestió no; el  
passat plenari va haver una moció presentada, i que es va aprovar majoritàriament 
pel plenari, la qual vosté té l’obligació de complir, i que anava en referència a Aigua 
Blanca IV. Estava buscant per a llegir-li-la, però no és important perquè tots sabem 
el que deia. En aquella moció se li instava al govern municipal que es fera càrrec de 
tots  els  costos  d’urbanització  pendents,  tots  els  costos  d’urbanització  pendents 
d’execució  en  Aigua  Blanca  IV,  i  que  feren  l’estudi  pertinent,  i  que  aqueixa 
quantificació s’incorporara en el pressupost que anava a aprovar-se, previ informe 
d’Intervenció que haguera de dir quina era la quantificació.  Evidentment això no 
està. Bé; li he dit dos qüestions que són impugnables, perquè són obligacions que 
l’Ajuntament d’Oliva té adquirides, i que vosté en aquest pressupost que presenta no 
els dóna compliment. No els done compliment i per tant estarà vosté en un risc, 
igual que, clar,  vosté sempre adverteix de les qüestions d’il·legalitat  si el que es 
porta a aprovació no segueix allò que a vosté li agradaria que s’aprovara; però no li 
veig la mateixa cura, i el mateix sentiment de buscar informes, i més informes, si és 
alguna cosa que vosté sí que vol que isca. Jo trobe a faltar on està l’informe que diu 
que  200.000  €  són  suficients  per  fer  front  als  compromisos  adquirits  per 
l’Ajuntament d’Oliva respecte a Aigua Blanca IV. Jo he revisat molt la informació 
que se’ns ha donat des d’Intervenció per a aquest plenari i per molt que busque no 
trobe aqueix informe en cap lloc. Aqueixa quantificació de 200.000 € no sé d’on ix, 
sincerament; però a la millor cal vore l’ampolla mitja plena; i la qüestió, la bona 
qüestió,  és que per fi  vostés reconeixen que s’ha de dotar Aigua Blanca IV, no 
entenc per què abans no ho han fet. No ho entenc perquè les situacions objectives no 
han canviat; la situació objectiva és la mateixa ara que en aprovar el mes d’agost 
passat  el  pressupost  anterior;  no  entenc  per  què  no  ho  han  fet  abans.  Perquè 
aleshores hauríem pogut parlar que és una partida oberta, i que es podrà dotar amb 
major quantitat de diners en un futur; però clar, quan vostés recuperen la possessió 
del sòl, o qui entre, si tenen intenció de fer-ho; està clar que si són vostés, i vist el 
que hem vist,  igual  no tenen intenció de recuperar-ho; però si  tenen intenció de 
recuperar-ho, i han de licitar, hauran de tindre crèdit suficient per poder licitar; i 
evidentment amb els 200.000 € que hi ha dotats ara, encara que hi ha la partida 
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oberta, no és suficient. Hauran de suplementar crèdits d’altres partides, amb la qual 
cosa hi haurà altres objectius que estan previstos en aquest pressupost que no es 
podran fer; quin són? Nosaltres no ho sabem; per tant, una altra qüestió. Pel que fa a 
l’últim punt,  que hi  ha insuficiència  de dotació  per  fer  front a  les  despeses  que 
vostés  fan ací;  també en l’informe d’intervenció,  i  en l’anàlisi  de cadascun dels 
números, es veu que vostés no han anat, com aquell  que diu,  dotant allò que és 
necessari.  I  una vegada més hi ha dues partides molt  significatives;  un any més, 
perquè crec que és una qüestió reiterativa, si agarràrem el meu discurs en els passats 
pressupostos, o des de fa dos anys, faria esment segurament a aquestes dues partides 
en ells; i vostés tornen a anar amb les mateixes. Hi ha insuficiència en moltíssimes 
partides, perquè vostés porten quatre anys fugint cap avant; fugir cap avant significa 
que en un pressupost tenen dotacions insuficients en partides de despeses, i com que 
no els arriba, doncs aqueixa partida que és insuficient la passen a l’exercici següent; 
i això no sé fins quan arribarà, no sé si fins a l’infinit i més enllà, com una pel·lícula  
de dibuixos animats, o desgraciadament ací ens haurem de vore en un moment que 
vostés no tindran capacitat de fer front als pagaments que tenen compromesos. No 
vull enredrar-los molt més en allò que estic dient. Hi ha dues partides, concretament 
l’enllumenat  públic,  i  la  recollida  de  fem,  que  és  inconcebible  la  dotació 
pressupostària que vostés han fet. Resulta que si parlem de la recollida de fem, que 
és una quantia més que considerable, vostés passe, de tindre dotats al voltant de 2 
milions d’euros, passen a dotar-ne un poc més de 2 milions d’euros; val, això podria 
resultar  bé,  perquè hi  ha un increment  del  4%; això podria  tindre  en compte  la 
revalorització i  altres,  però és que vostés, una vegada més tenen com a punt de 
partida  un  punt  erroni,  que  agarren  vostés  de  punt  de  partida  allò  que  van 
pressupostar en l’exercici anterior; i si vostés en l’exercici anterior ja van clavar la 
pata, ara la claven un 4% menys però la tornen a clavar. Perquè evidentment, si en el 
REX que porten vostés a aprovació en l’altre punt de l’ordre del dia,  que és de 
900.000 €, i dins del REX, que recordem que són factures que corresponen al 2010 i 
que  no  tenien  suficient  consignació  pressupostària,  i  s’han  de  passar  a  aquest 
exercici, resulta que tenen pendents d’aplicació, ni més ni menys que 236.243,22 € 
de la partida de recollida de fem, que això representa un 12% del total de la partida. 
Bé; vostés creuen que van a necessitar un 12% menys enguany que l’any passat? 
Doncs que vinga Déu i ho veja. Jo pense que no. Una altra cosa són partides en què 
vostés  tenen  decisió  directa  en  quina  és  la  quantia  de  la  despesa.  Si  vostés 
decideixen donar una subvenció menor, o decideixen fer un ball menys, o comprar 
menys fulls, no sé què més, vostés aplicant-se i tenint restriccions pressupostàries, 
podran arribar a les partides. Però sobre la recollida de fem; que van a deixar de 
recollir alguns dies? Jo pense que no. El que costa, costa; i vostés no tenen més que 
fer front a això. És més que evident. Després l’enllumenat públic. Passa el mateix. 
Vostés passen de tindre pressupostats 386.000 € en l’any 2010, a 400.000 en 2011; 
han pujat 14.000 € que representa un 3,63%; vist així, és raonable, perquè podria fer 
front a les pujades de preus de llum, encara que si el Partit Socialista continua en el 
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govern, evidentment el 3% de pujades de llum no serà suficient; i si no la gent en el 
carrer i en les seues cases, sap que aqueix 3% no és així; crec que les pujades de 
llum en el que va de 2010 a 2011 sou prou més del 3%. Però és que no és suficient 
això, és que vostés tenen en partides pendents d’aplicació, altra vegada en el REX, 
de llum, únicament de llum, i de l’enllumenat públic, tenen 178.477 €, pendents 
d’aplicació de despeses que corresponen a l’any 2010, i que les han de passar a 
aquest exercici; però és que això, quina quantitat és? Doncs representa el 46% del 
que tenen vostés dotat per a tot l’any. És a dir, corresponent a l’exercici de 2010 
vostés es gastaran el 46€ de tot el que tenen pressupostat per a l’exercici actual. I 
resulta que en l’exercici actual, és evident que si han hagut de passar de l’exercici 
anterior a aquest, és que en l’exercici anterior no en van tindre prou. Resulta més 
que evident. Això ho pot saber un xiquet que va al col·legi. Aleshores, vostés em 
poden explicar com poden fer front a aqueixa quantitat? Evidentment no podran fer-
ho. Sí, li diré com podran fer-ho. Deixant de pagar, altra vegada, una quantitat gran 
de factures,  i  passar-les al  pressupost de l’exercici  2012. I així rodar, com quasi 
sempre. És que en l’anàlisi de les xifres podríem anar fins a l’infinit, repassant totes 
les xifres del pressupost, i en totes ocorre el mateix. Totes tenen una reducció, en 
despeses, sobretot en el capítol II, però clar, és que vostés han reduït, d’una forma 
que ralla  la  irresponsabilitat.  I  li  diré més.  Pel  que fa a l’exercici  passat,  vostés 
plantegen en el capítol II, de despesa corrent, una reducció del 8.74%. Clar, molt bé; 
pot ser raonable; però és que això és si vostés no tenen en compte que el REX que 
aplicarem després, que són 900.000 €, torne a dir-ho, quasi un milió d’euros, quasi 
150 milions de les antigues pessetes, no els té en consideració vosté; vosté no té en 
consideració  que  aqueixos  900.000  €  se’ls  ha  gastat  i  corresponen  a  l’exercici 
anterior. La realitat no són 7.200.000 € de capítol II en 2010, són 8.100.000 €. I això 
si vostés ara apliquen 6.600.000 € no han fet una reducció del 8%, vosté el que 
planteja és una reducció del 23%. No està mal. Si ho poden complir; però jo pense 
que no ho poden complir.  És que el problema és que jo pense que no es poden 
complir  aquestos  números.  Pense  que  vostés  han  fet  un  pressupost  utilitzant 
l’escarpell i el martell, per posar-lo dins d’una caixa, molt menudeta que tenen, però 
que no cap tot el que vostés volen posar, per molt que s’entesten. I després hi ha una 
altra consideració, perquè pense que no porta a cap lloc entrar a dir més xifres i 
discutir-les, perquè després el  seu ponent d’Hisenda segurament  les agarrarà,  els 
farà un sacsó com ell té hàbit, i el que és meridianament clar que estem exposant ací  
dirà que no, que és d’una altra forma. Però bé, el que està clar és què significa el 
pressupost, i hi haurien de tindre present; el pressupost significa les intencions que 
té el govern per fer en la seua ciutat; i bé, si mirem intencions, a mi se me posen els  
cabells de punta, si veig, no és una partida significativa, però sí que és significatiu la 
intenció del govern, i faig referència al segon rengló de tot el que diu. És una partida 
menuda.  Deute  públic,  interessos  de  demora.  Resulta  que  vostés  en  l’any  2010 
tenien consignats 3.500 €; bé, és una partida que si realment anàrem a les intencions 
del govern crec que no hauria de tindre ni tan sols consignació; perquè és molt trist 
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que un govern municipal tinga intenció de pagar malament, i fer front malament als 
seus deutes amb als proveïdors, amb els bancs, o amb l’administració, perquè els 
interessos de demora es paguen quan vostés no fan front en el temps degut a les 
seues obligacions; i em sembla molt malament que això vostés ho augmenten un 
228%. I  després no se li  fa la  cara roja  quan ve ací  i  em diu que l’informe de 
morositat  no té  xifres significatives,  o alguna cosa així  va dir,  significativament 
preocupant. Vosté pensa que no és significativament preocupant que hi haja 900.000 
€ que vostés han tirat d’un exercici a un altre, i que tota la gent, totes les empreses 
que estan pendents de pagament, estan pendents que vostés el dia de hui aproven el 
pressupost perquè puguen tindre partida i se’l puga pagar? Vostés pensen que això 
no  és  preocupant?  Doncs  bé,  si  vostés  ho  pensen,  estic  segur  que  la  llista  de 
proveïdors que hi ha en el REX cap de tots pensa que no siga preocupant. Per a 
poder quadrar vostés aquest pressupost i poder fer inversions, perquè clar com han 
gestionat  tan  bé  l’ajuntament,  està  clar  que  tenim  una  imposició  legal,  una 
impossibilitat legal de poder fer préstecs per tal de finançar les inversions. Aleshores 
vostés han d’anar, l’únic remei que els queda, perquè generar recursos corrents no 
poden, perquè si són incapaços de tindren prou per fer front a les obligacions, crear-
ne de noves està un poc complicat; aleshores l’única cosa que els queda a vostés és 
anar a la venda de béns. Ací jo també trobe a faltar informes, perquè vosté li ho vam 
dir en la comissió i així ens ho va comentar, vosté assegura que això no és PMS; jo 
li poc fer cas, m’ho puc creure, i fins i tot un acte de fe; però el mateix acte de fe 
podrien fer vostés en altres mocions que nosaltres presentem i sempre necessiten un 
informe. Jo no sé per què l’oposició no té dret a tindre un informe sobre el fet que 
allò que diu vostés és de veres; perquè si de veres no és PMS, a vosté li hauran fet 
un informe, Sr. alcalde, o al ponent d’Hisenda, algú li haurà dit que no és PMS. Li 
ho hauran dit per escrit,  supose. Per què aqueixa informació no està a l’abast de 
l’oposició? No els interessa? No sé. I després hi ha una altra qüestió, que pense que 
és més greu; molt greu. No és que siga més greu sinó molt greu. Vostés van a fer 
una venda de béns i li donen una taxació als dos solars. Jo no he vist l’informe de 
taxació. Però el que sí que tinc és un informe de taxació d’altres solars de la zona, i  
la veritat és que no sé, no sé si vostés volen regalar parcel·les municipals a algú, li 
deuen algun favor, o donats a la ignorància, no sé què pensar. Però si han fet els 
números, vostés pretenen posar a la venda dos solars, un en Magatzems i l’altre en 
Jovades. El de Magatzems, segons els números que han presentat vostés, amb un 
preu de venda d’aproximadament 126 € el metre quadrat, que és el que posen vostés 
com a preu d’eixida; en el polígon Magatzems. I a 106 € el metre quadrat en el 
polígon Jovades. La primera qüestió és que si aqueixos números foren la realitat, si 
comparem un polígon amb l’altre, el polígon Magatzem ho tenen absolutament tot 
fet tots els accessos, com cal; i Jovades que jo sàpiga, no; Jovades que jo sàpiga, 
entre altres coses, li falta fer un accés, que en teoria s’hauria de fer un accés per la 
carretera,  un pont,  i  altres,  que està  pendent  ahí,  i  que pense que una valoració 
d’arribar d’una cosa a l’altra de 20 € per metre quadrat, home, jo pense que tots els 
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propietaris  d’allí  firmarien  això,  però  pense  que  és  molt  peregrí  que  vostés,  la 
diferència  entre  la taxació d’un i  de l’altre,  siga únicament  aqueixos 20 €. Això 
suposant  que la  taxació  que vostés  presenten estiguera  ajustada  al  que marca  el 
mercat. Jo tinc ací una llista d’una taxació d’un solar pròxim al mateix Magatzems, 
que estava al voltant dels 400 € el metre quadrat. 393,93 €/m2 de repercussió del 
sòl. Vosté em dirà que el que agarren són els informes tècnics de l’ajuntament, però 
a mi m’agradaria saber els informes tècnics de l’ajuntament en què es basen. En el 
preu que li han ofertat a vostés algun interessat? O en una enquesta sobre els preus 
que hi ha en el sòl industrial en les ciutats del voltant? Perquè jo li diré, jo tinc ací 
també, i li comente, en el polígon industrial de Bellreguard el preu de nau, si vosté li 
lleva una quantitat del que és la construcció, està en 816,67 €/m2, en el polígon 
Alcodar quasi 1.000 €/m2, a Beniflà 744 €/m2, a Miramar, 731 €/m2, a Xeraco 700 
€/m2, a Xeresa 600 €/m2; vosté mateix. Jo pense que l’opinió, el fet d’anar a venda 
de béns, ho hem comentat més d’una vegada, el Partit Popular no farà en cap cas 
allò  que va  fer  vosté,  Sr.  Sabater,  perquè  pensem que és  bo  per  a  la  ciutat  fer 
inversions, i aqueixos terrenys a la fi tampoc són una necessitat imperiosa. Potser és 
més  necessària  tota  la  partida  d’inversions,  sobretot,  segur,  la  dotació  d’Aigua 
Blanca IV; però pense que l’ajuntament no deu regalar patrimoni de l’ajuntament, 
independentment que siga patrimoni municipal del sòl, o no ho siga; però pense que 
una taxació independent seria necessària, per tal de fer vore realment quin és el cost. 
I és evident que si vostés en comptes de fer les coses quan no tenen remei, les feren 
quan són oportunes, el preu de venda d’aqueixos solars no serien els mateixos. El 
preu de venda dels solars, saben en aquest moment com està tot el tema immobiliari, 
i vostés van a traure a la venda quan la situació de possible subhasta i de tindre un 
preu més elevat per part de l’ajuntament no és el més idoni. Altra cosa hauria sigut 
si vostés hagueren manejat  els temps, si vostés hagueren fet les coses quan eren 
oportunes, i hagueren pogut traure quan els preus estaven a l’alça; però així i tot, jo 
li pregue, Sr. alcalde, que tinga cura en allò que aprove, igual que ens va advertir 
vosté; li dic que tinga cura en allò que aprova si no està totalment recolzat per uns 
bons informes, perquè igual vostés, igual que ens va amenaçar a nosaltres, haurà 
d’anar al jutjat a donar explicacions.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, com ja s’ha dit ací, hem de dir en primer lloc 
que  ens  ha  faltat  el  temps  suficient  per  estudiar  aquest  pressupost,  no  ja  en 
profunditat sinó simplement per estudiar-lo. Pensem que el període en el qual es 
porta  a  debat  aquest  pressupost  és  el  més  inadequat  dels  possibles,  campanya 
electoral; personalment, més, sóc candidat amb el plus de treball que això implica. I 
pense que no és el període més adequat per al debat i aprovació dels pressupostos. 
És veritat també que uns pressupostos arribats ací, pràcticament a dies que canvie la 
corporació, seria una cosa, com ja s’ha dit ací, d’aprovació de la nova corporació, 
però també som conscients de l’època en què estem; som conscients de la multitud 
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de proveïdors,  ja  s’ha  parlat  ací  del  REX de  900.000 €  aproximadament,  de  la 
multitud de proveïdors que es quedarien sense cobrar en aquestos moment sense una 
aprovació,  o  sense  un  instrument  de  pressupost  ajustat  al  que  és  2011;  som 
conscients de la crisi per la qual travessem, i de la situació del pressupost, i dels 
desajustos  que  es  produeixen  a  conseqüència  de  treballar  amb  un  pressupost 
prorrogat; però això no hauria d’haver ocorregut mai, portar uns pressupostos en 
plena  campanya  electoral,  que  jo  recorde,  o  que  jo  sàpiga,  o  almenys  des  que 
seguesc  la  política  municipal  en  els  últims  anys,  no  havia  ocorregut  mai  en 
l’Ajuntament d’Oliva, i no és una cosa habitual en la resta d’ajuntaments, pel que sé. 
Nosaltres no anem a repetir ací els informes tècnics, alguns ja han fet referència als 
informes tècnics, i tots tenim els informes tècnics, on parla efectivament de multitud 
de partides ajustades,  partides que seran de difícil  acompliment en els  ingressos, 
partides de difícil acompliment en les despeses; nosaltres ja vam opinar en el seu dia 
sobre la situació dels ajuntaments al respecte, per les dificultats de finançament per 
les quals travessen; però pensem que el pressupost municipal si s’haguera fet amb 
temps i en forma necessita ja d’una reestructuració important, d’una reestructuració 
de dalt a baix, perquè ja són tres pressupostos en època de crisi, el pressupost ja no 
dóna més de si per anar retallant en l’estructura actual, i per tant caldrà, això sí, ja 
que  no  s’ha  fet  en  aquesta  corporació,  que  la  nova  corporació  faça  una 
reestructuració  integral  de  les  partides  i  del  pressupost.  Nosaltres,  no  parlarem 
partida per partida, perquè hem fet una ullada per damunt de les partides, però es 
continua donant una causa i un motiu pel qual ja ens vam abstindre en el pressupost 
de 2010, previ advertiment al Sr. alcalde, i és que nosaltres demandàvem ja en 2010 
una  partida  suficient  per  tal  que  si  l’ajuntament,  l’endemà  de  l’aprovació  del 
pressupost tinguera lloc la possibilitat de l’acabament de les obres d’Aigua Blanca 
IV, l’ajuntament puguera fer front als compromisos que tenia adquirits, no només 
anteriorment sinó ara amb els nous compromisos que s’han adquirit a conseqüència 
de la moció a la qual s’ha fet ja referència en aquest plenari. Per tant, només per 
aquest motiu nosaltres no podem donar recolzament a aquest pressupost, seguint la 
coherència i seguint la línia per la qual ens vam abstindre en 2010. Han eixit altres 
temes, com també la Terranova, els propietaris dels quals porten molts anys esperant 
que tire endavant una urbanització que probablement hauria d’haver anat per davant 
de moltes altres que han vingut amb posterioritat; xicotets propietaris, la majoria. I 
després  hi  ha  un  altre  tema  que  també  ens  preocupa  per  afectar  a  delegacions 
pròpies, i per la proximitat que és la partida que normalment amb caràcter bianual es 
dedicava al certamen de marxes mores i cristianes, que tampoc té un reflex en el 
pressupost  municipal.  El  regidor  Soria,  portaveu  del  Partit  Popular,  ja  ha  fet 
referència a altre partides amb major profunditat. Nosaltres, per aquest motiu, i ens 
hauria agradat mirar el pressupost amb més detall, no podrem votar a favor, i ens 
abstindrem.”
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 Sr.  Sabater  Savall: “Vull  comentar,  abans  de  res,  perquè  ja  ho  vaig  dir  en  la 
comissió,  però  cal  tornar-ho  a  dir  en  aquestos  moments;  el  més  còmode  per  a 
aquesta  delegació  hauria  sigut,  efectivament,  deixar  el  pressupost  per  a  la  nova 
corporació; jo hauria tingut menys feina, podria dedicar-me a la campanya electoral, 
i no tindria el problema d’haver de passar un pressupost pel plenari.  Això hauria 
sigut  el  més  còmode  però  el  més  irresponsable  també.  No  és  una  qüestió  de 
compromisos; no hi ha cap compromís; sobretot perquè s’ha fet referència al tema 
de les parcel·les. Vaig comentar ja en la Comissió d’Hisenda també; un ja s’ha dit 
ací, és el REX; si el pressupost no s’aprova ara tots sabem que entre la constitució  
de l’ajuntament, l’organització, i tota la història, altra vegada ens posem en el mes 
d’agost. Per tant, el pressupost és el que dota diners per poder pagar el REX de l’any 
passat. Tots aqueixos diners no es podrien pagar fins el mes d’agost, o posterior al 
mes d’agost. I la segona, i més important, que també ho vaig comentar, és un tema 
de consignació de personal; l’any passat, en el pressupost de 2010, hi havia 541.500 
€,  majoritàriament  per  a  personal,  que  tenien  finançament  del  PEPIL,  del  fons 
estatal d’inversió; en concret eren diners que vam utilitzar, l’ajuntament va optar en 
comptes  de fer  altres  inversions,  per una part  dels  diners  del  PEPIL finançar  el 
funcionament de l’EPA, finançar la neteja d les escoles, i finançar els programes 
esportius.  Com  que  estem  treballant  amb  pressupost  prorrogat,  evidentment 
aqueixos  diners  no  estan  en  el  pressupost,  perquè  eren  per  a  l’any  passat,  i  no 
apareixen en el pressupost prorrogat de 2011. Per tant, per pagar al personal de tots 
aquestos  programes  s’ha  de  fer,  cada  mes,  una  quantitat  extraordinària  de 
modificacions de crèdit, que porten una feina impressionant al departament, i que a 
més a més, arribarà un moment en què serà impossible de fer perquè els recursos 
s’hauran extingit.  Per tant era imprescindible portar el pressupost a aprovació del 
plenari, per una qüestió, com he dit abans, de responsabilitat. Insistesc que el més 
còmode hauria sigut pensar que qui entre després ja s’apanyarà, però crec que això 
no és el que calia fer. El temps que s’ha deixat per poder estudiar el pressupost crec 
que han sigut 21 dies, si mal no recorde, també hauria pogut reduir aquestos dies i 
aprovar el pressupost abans que començara la campanya electoral; però el que no 
volia  era  que  em  digueren  que  no  ha  hagut  temps  d’estudiar  el  pressupost,  he 
preferit deixar 21 dies des que es va repartir el pressupost inicialment fins al ple que 
tenim en aquest  moment.  Se’ns  ha acusat  de moltes  coses  en el  plenari  aquest, 
sobretot  pel  portaveu  del  Partit  popular,  jo  crec  que  amb  massa  lleugeresa, 
directament o indirectament. S’ha comentat que estem fugint cap avant; mire quan 
un fa una fugida cap avant, les factures d’enguany les deixa per a l’any que ve, i les 
de l’any que ve per a l’any que ve l’altre, i així successivament, això té un reflex en 
les liquidacions de pressupost; el dèficit, més el REX augmenta cada any; crec que 
fa uns mesos vam tindre el ple de la liquidació del pressupost i va quedar molt clar 
en aqueix plenari que en aquest ajuntament, lluny d’anar incrementant-se el dèficit, 
com a suma de dèficit i REX, ha anat disminuint-se. Per tant és impossible que es 
diga que aquest ajuntament està fent una fugida cap avant. És impossible, perquè si 
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hi haguera una fugida cap avant aqueixa bossa que formen el dèficit i el REX aniria 
augmentant, i en compte d’anar augmentant va disminuint. Quan un diu una cosa, 
l’ha  de  dir  amb coneixement  de causa,  o  l’ha  de  dir  pensant-la  un  poc,  perquè 
evidentment  això  és  facilíssim  de  rebatre.  Ha  fet  una  anàlisi  també  d’algunes 
partides com la recollida de fem, i l’enllumenat públic, i ens ha dit que partim d’un 
punt de partida erroni. No. No partim d’un punt de partida erroni. A la millor és 
vosté qui partix d’un punt de partida erroni, i li ho explicaré. La majoria d’aquestes 
partides  l’any  passat  ja  van  tindre  un  increment  considerable,  insuficient 
evidentment, però vosté imagine, perquè vosté té només analitzat el REX de 2010, 
però no ha analitzat el REX de 2009. Vosté imagine que una partida en el REX de 
2009 tinguera 300.000 € de factures pendents, i que en el REX de 2010 tinguera 
150.000 €. Què significa això? Que en la consignació de 2010 s’ha pogut eliminar la 
meitat  de les factures pendents. Si aqueixa mateixa consignació es posa el 2011, 
s’eliminarà la totalitat  de les factures pendents. És evident.  No s’ha consignat el 
mateix que 2010, el que s’ha consignat és superior al de 2010 per no xafar-nos els 
dits. Per tant, quan faça una anàlisi el primer que ha de calcular és la diferència entre 
les factures que hi havia en el REX de 2009, i les factures que hi ha en el REX de  
2011, i ni fixar-se només en les factures de 2011. Perquè si jo dec dos pessetes, i 
enguany en dec una, és perquè amb els diners que tenia he pogut pagar una pessetes; 
per tant, si continue amb aqueixos diners, l’altra pesseta automàticament la podré 
pagar. Doncs bé, no hem posat una pesseta, hem posat més d’una pesseta per poder 
pagar el que ens queda pendent i tindre un marge. L’anàlisi, si algun anàlisi ha de 
ser simple  no és  el  que s’ha fet  des d’aquesta  delegació  per a  l’elaboració  dels 
pressupostos sinó el que s’ha fet des dels bancs d’enfront. S’ha comentat també que 
s’ha fet una disminució excessiva, en l’anàlisi del capítol II de despesa corrent, que 
ha hagut una disminució impressionant en la consignació del capítol II; en concret 
crec  que són 633.000 € en  global;  i  això  li  eixia  un 8% aproximadament;  estic 
repetint els seus números. Se li ha oblidat dues coses. En el capítol II de l’any passat 
hi havia una partida de 200.000 € que enguany està en el capítol 0. Era la partida de 
la  reducció  del  5% del  sou  dels  funcionaris.  Aqueixa  l’any  passat  estava  en  el 
capítol II, i enguany està en el capítol 0. Per tant, als números que té vosté se li han 
de restar els 200.000 €. I després hi havia més de 160.000 € que l’any passat estaven 
en el capítol II, que eren d’Esports, i que enguany estan en el capítol IV. Per tant, els 
633.000 € que aparentment  s’han reduït  del capítol II,  n’hi ha,  amb només dues 
partides,  363.000 €, que no és una reducció perquè el que s’ha fet  és canviar el 
capítol on estan consignades. Aqueix 8% no és un 8, ni és un 7, ni és un 6, ni és un 
4, ni és un 4; possiblement està al voltant del 3% que és una quantitat molt raonable. 
Ha comentat vosté també, no sé si s’ha equivocat, o és que no ho volia dir però ho 
ha  dit,  que  en  els  interessos  de  demora  tiraríem  900.000  €  a  la  paperera;  dels 
interessos de demora hi ha consignats 11.500 €, més o menys el mateix que es va 
destinar  l’any passat  a  pagar  aqueixa  partida;  que no és  el  mateix  que hi  havia 
consignat, però és més o menys el mateix que es va destinar per pagar això. De totes 
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formes, ho mirarem en l’acta. Ho mirarem. Per últim ha fet una intervenció jo crec 
que molt atrevida en el tema de la venda de les parcel·les. Vosté sap igual que jo, i 
igual que sap tot el plenari, que aqueixes parcel·les no són de PMS, encara que vulga 
crear el dubte; perquè si foren de PMS en l’informe de la interventora, que vosté sap 
que és molt conscienciosa en aqueixes coses, és el primer que hauria dit. Sí, però 
vosté crea el dubte, ho solta, i a vore si algú en queda en aqueixa idea. Doncs bé. 
Vosté ho sap, i ho sé jo, i ho saben tots els portaveus que aqueixes parcel·les no són 
de PMS, perquè són parcel·les industrials; i les parcel·les industrials difícilment es 
poden destinar a fer vivenda de protecció oficial. Evidentment la taxació no la fem 
els polítics. Fins ahí podíem arribar; no dic que d’ací uns anys fins i tot als polítics 
ens toque fer aqueixes coses, però de moment no les fem els polítics, les fan els 
tècnics;  i  la  taxació,  l’informe  de  taxació  d’aqueixes  parcel·les  està  inclós  en 
l’expedient del pressupost, que si vosté realment hauria tingut interés hauria pogut 
anar a consultar; no hauria tingut cap problema de consultar-lo, perquè està inclós 
dins de l’expedient  del pressupost. De totes formes és una taxació que ha fet  el 
tècnic Sr. Vicente Mayans, que és el tècnic que taxa totes les parcel·les, tant les uqe 
es compren com les que es venen per part de l’ajuntament, i supose que no tindrà 
cap problema d’explicar-li d’on ixen els números d’aqueixes taxacions. I clar, a mi 
ja el que em resulta un poc escandalós és que vosté diga que si les hem preparades, o 
si  són  per  algun  amic  nostre.  Que  vosté  no  sap  que  les  parcel·les  es  venen en 
subhasta públic? Tota la vida s’han venut en subhasta pública, almenys les que hem 
venut nosaltres, no sé les que van vendre vostés en el temps del Partit Popular; però 
totes les que venem nosaltres es venen en subhasta pública. I en subhasta pública 
significa al millor postor i en sobre tancat. Val? Ningú sap el que posa l’altre dins 
del sobre. Tant de bo en lloc de la quantitat que marca el taxador s’arriben a pagar 
400 €/m2, més diners que tindria l’ajuntament per poder fer inversions, o allò que 
creguera  convenient,  amortitzar  deute  que  també  podria;  jo  seria  el  primer  que 
m’alegraria; però vosté sap, exactament igual que ho sé jo, que els 400 €/m2, si no 
se’n va a un polígon al costat de Madrid, això no ho compra absolutament ningú, no 
ho paga absolutament ningú per aqueix preu. També m’ha comentat que el PP no 
farà el mateix que el PSOE, referint-se al fet que quan el Partit Popular va voler 
vendre les parcel·les que sí que eren de PMS, sí que eren de PMS, perquè si no foren 
de PMS el jutjat no ens hauria donat la raó, les parcel·les que sí que eren de PMS, 
que no es podien destinar a l’ús als quals vosté, vosté no, perdone que no estava ací,  
els seus companys de partit, van actuar de manera irregular. Vosté sap que no pot fer 
això en aquest cas, perquè les nostres parcel·les, les parcel·les que ixen a la venda no 
són de PMS; per tant no es pot donar la situació que es va donar en aquell moment, i  
per cert, el jutjat ens va donar la raó. Evidentment si les haguérem venides fa quatre 
anys, o fa cinc anys, o fa sis anys, el preu de venda hauria sigut millor. Sí, hauria 
sigut millor; per això també fa molts anys totes les parcel·les que tenia l’ajuntament 
per a fer vivenda de protecció oficial, aprofitant la conjuntura, l’aleshores govern del 
Partit Popular les va subhastar per traure els millors resultats, quanta més quantitat 
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de diners millor. Quin problema ens vam torbar? Que en voler traure parcel·les per a 
fer vivenda pública ja s’havien venut totes. Havien tret molts diners l’ajuntament, 
però havien deixat a l’ajuntament sense parcel·les per poder fer vivenda de protecció 
oficial per oferir als nostres joves, i no tan joves. Clar que hauríem pogut fa quatre o 
cinc anys, o sis anys, o set anys vendre aquestes parcel·les; si les haguérem venudes 
en aquell moment no podríem ofertar sòl industrial perquè determinades empreses, o 
qui vulga, i tinga interés de muntar negocis, o activitats industrials, dins dels nostres 
polígons,  puguera  usar  la  seua  activitat.  Creiem  que  el  moment  oportú  és 
precisament  aquest,  que  fa  falta  que  s’instal·le  indústria  nova,  indústria  més 
competitiva, o que s’amplie simplement les que hi ha actualment, precisament per 
genera llocs de treball al nostre ajuntament. I crec, no vull estendrem més, perquè si 
no em diuen que són pallissa, crec que amb açò algunes de les qüestions que vosté 
ha plantejat de manera molt lleugera, li ho torne a dir, perquè si diu les coses les ha 
de dir amb un poc de raó i un poc d’argumentació darrere, queden contestades.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo, independentment de tot, em reafirme en el que he dit al 
principi, i crec que és responsabilitat, és evident, que la situació no s’ha d’allargar, 
tenint  en  compte  que  aquestes  persones  han  de  cobrar,  però  clar,  això  és  de 
responsabilitat del mateix govern de l’ajuntament que ha sigut capaç de consentir 
que a hores d’ara hi haja 900.000 € per pagar. I clar, també era de responsabilitat, o 
d’irresponsabilitat  que  no  s’haja  fet,  que  no  s’haja  aprovat  abans  el  mateix 
pressupost que hui debatem. Per tant, crec que la culpa no la té l’oposició del fet 
aquest; això que quede clar. I continue centrant-me en el tema. És evident que hi ha 
moltes partides, segons el que diu, que s’hauria de fer una gestió molt ajustada per 
poder-se portar endavant, independentment de la partida d’ingressos, que està tota 
supeditada notablement al tema de la venda d’aquestes dues parcel·les, i si no ens 
venen difícilment  es complirà el  que diu aquest pressupost. No cal parlar el que 
passa en el  tema del cementeri,  en el  tema sobretot en la partida d’ingressos de 
l’ICIO, les activitats econòmiques, la direcció d’obres i altres;  és evident que tot 
això està molt supeditat a la situació actual que estem patint, i no és millor que l’any 
passat;  encara  que  s’ha  fet  una  reducció  substancial  d’aquestes  partides,  però 
l’evolució  que  tenim  del  tema  de  les  activitats  econòmiques,  del  tema  de  la 
construcció,  la  veritat  és  que  no  fa  pensar  que  acaben  complint-se.  Però 
independentment  d’això  és  evident  que  hi  havia  una  qüestió  importantíssima,  la 
precisió  que  ja  s’ha  dit  ací,  el  tema  d’Aigua  Blanca  IV,  que  la  partida  que  es 
pressuposta és totalment insuficient per poder, a la fi, acabar les obres aquestes al 
llarg de 2011; és evident que és totalment insuficient, almenys que arribe un altre 
govern, i d’una forma o altra haja de fer una modificació pressupostària per poder-
les  acabar.  Estem  parlant  que  jo  crec,  evidentment,  que  o  bé  s’hauria  d’haver 
aprovat amb molta més antelació aquest pressupost, o sobretot donar l’oportunitat al 
nou govern que puga entrar que puga fer  el  pressupost  més adequat,  segons els 
compromisos adquirits; i en aquest sentit els compromisos fonamentals sembla que 
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no es compliran, els que va acordar el mateix ajuntament, que és el tema d’Aigua 
Blanca IV, ni tan sols, tampoc, el que es va acordar en l’any 2009, en el tema de 
Terranova 2 i Terranova 3. Per tant, estem viciant un projecte de pressupostos, per 
tal  que d’una forma o altra,  ja  d’eixida  veiem que no és  realitzable,  que no va 
complint-se  amb  el  pressupostat,  i  per  tant  que  anem  a  tindre  una  série  de 
modificacions pressupostàries al poc de temps d’haver-lo aprovat. Per tant això vol 
dir que anem a tindre una série de contratemps que en lloc d’agilitar la gestió del 
govern, el que siga, va a entorpir si cap més. per tant, independentment d’aquelles 
persones, els 900.000 € que queden per pagar, però és evident que és un pressupost 
d’impossible compliment, i no cap dubte que és impossible recolzar un pressupost 
fet  en  aquestes  condicions;  i  sobretot  no  compleix  el  s  compromisos  que  hem 
adquirit, compromisos fonamentals, com he dit, i per tant no poc recolzar mai un 
pressupost d’aquestes característiques, com ja he dit. és evident que a la fi de tot 
això qui acaba pagant les conseqüències de tot açò és el mateix ciutadà; i també és 
veritat que fa 21 dies que tenim aquest pressupost, però també portem quasi 21 dies 
de campanya, i si no en campanya en precampanya, i no era el millor moment per 
portar  un  document  d’aquestes  característiques  a  un  plenari,  sobretot  tenint  en 
compte que falta una setmana per a les eleccions.”

 Sra. Pastor Bolo: “Jo primer, pel que fa a l’explicació que hui està el pressupost ací 
en el plenari, i aquesta data, no és perquè nosaltres ho hem dit així, és perquè algú 
així  ho ha decidit.  Estem en campanya electoral,  tenim un pressupost  prorrogat, 
tenim 900.000 € aproximadament  de  factures  que  els  proveïdors  no han cobrat; 
urbanitzacions  inacabades,  i  partides  sens  diners  per  poder-ho gestionar  després. 
Això no és més que el resum de la gestió d’aquestos quatre anys. Jo li demane que 
aquest pressupost es quede sobre la mesa, si no, no podré estar a favor d’aquest 
pressupost.”

 Sr. Soria Calatayud: “El ponent d’Hisenda, Sr. alcalde, en el seu nom, ha deixat en 
l’aire  algunes  qüestions.  Jo  intentaré,  en  la  mesura  del  possible,  i  esperant  que 
després ell no rediga allò que jo he dit, perquè quan ho rediu sempre diu una cosa 
diferent, però en fi; espere que es respecte tot allò que cadascú diu, i que cadascú 
siga conseqüent amb el que diu. Jo espere que el Sr. Sabater siga també responsable 
d’allò que diu, perquè jo sóc responsable de tot allò que dic; i evidentment, tot allò 
que dic, normalment, sempre, està basat en informes, està basat en coneixements, 
està basat en la llei, i està basat en el que es parla en aquest plenari. Vosté té molt de 
costum de posar en boca dels altres, i a més té el costum de fer-ho immediatament, 
amb la qual cosa, o estem insultant la intel·ligència de tots els qui l’escolten o és que 
l’única cosa que pretén vosté és provocar, per provocar, per tal d’embolicar el debat, 
embrutar el debat i no anar a aquelles coses que realment interessen, i és pensar en 
quina  cosa  té  pensada  l’ajuntament  gastar-se  els  diners  de  tots  els  ciutadans  en 
aquest exercici,  i  del qual vosté ha fet una nefasta gestió,  almenys en el període 
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corporatiu en què estem, que és el que jo he de jutjar. El primer que hem de dir, és  
que vosté ha fet una justificació de per què aprova el pressupost ara, i no després; 
no,  jo  li  preguntaria  per  què  l’aprova  ara,  i  no  el  va  aprovar  abans  del  31  de 
desembre de 2010, que és quan el deu fer vosté, portar a debat i aprovació, segona 
marca  la  legislació  vigent,  però vosté  té  per  costum no fer  això.  L’any 2010 li 
recorde  que  vosté  va  portar  els  pressupostos  a  aprovació  en  el  mes  d’agost; 
l’anterior any els va portar també per aquestes dates. És un costum que va en contra 
de la llei i de l’esperit de la llei; i vosté, reiteradament es burla i es riu de la llei, i fa 
el que a vosté li convé. I això, d’un servidor públic està molt lleig; i li ho dic com ho 
pense. Està molt lleig que vosté faça un ús i abús d’això. I és més, no és la primera 
vegada que vosté presenta uns pressupostos en època electoral. Fa dos anys, en les 
eleccions europees, vosté també va fe coincidir pràcticament els pressupostos amb 
les eleccions europees, amb molt poc de temps. I vosté també té per costum intentar 
portar ací el debat del pressupost quan pensa que tindrà menor audiència. I no faça 
que no, que és que sí; perquè sembla ser que com és una cosa avorrida, i és cert, és 
avorrit, vore números és avorrit, a vore si així ningú se n’adona, ens la cola vosté 
com pot, i després és que en el pressupost no es pot fer, perquè en el pressupost no 
hi  ha  dotació;  i  així  va  vosté  rodant,  i  això  és  el  que  fa.  Buscat  a  buscar  una 
justificació  de per  què vénen ara,  i  per  què va vindre en agost,  i  tot  això,  jo  li 
n’avançaré alguna; vosté no sé si estava esperant que vinguera el seté de cavalleria, 
o alguna cosa, a solucionar-li el pressupost; estava rodejat pels indis i no sabia què 
havia de fer per tirar endavant, a vore si li eixia alguna cosa per poder fer front al 
fort que tenia, i el problema és que no ve sempre. Fa dos anys li va vindre el seté de 
cavalleria en un decret del govern socialista en què li permetia fer una operació de 
crèdit, que es va fer per un milió d’euros, per tapar el forat que vosté havia creat en 
la liquidació de l’anterior pressupost; que li dic, clar que ha disminuït; ha disminuït 
perquè la liquidació del pressupost vosté l’ha convertida en deute, perquè li ho ha 
permés un precepte  legal,  que es  va traure  perquè com gestionen tan  malament 
vostés, el govern socialista va haver de fer-ho. Vosté, la liquidació de 2009, de fa 
dos exercicis, va haver de fer una operació de crèdit d’un milió d’euros, perquè no 
s’incorporara  aqueixa  liquidació  negativa  en  el  pressupost  subsegüent,  i  aqueix 
deute està ahí; i per això, vosté té una série d’obligacions, en les quals, si continua 
tancant amb romanent de tresoreria negatiu, li  impedeix fer inversions mitjançant 
préstecs. Així que no diga el que no és vosté, perquè jo no dic el que no és si no està  
escrit. Vosté és qui diu el que no és. Aquesta vegada no ha vingut. L’any passat 
també va vindre; va vindre el segon Plan E; hi havia un partida que es podia destinar 
a despesa corrent; vosté potser estava esperant a vore si hi havia sort i tornava a 
vindre un tercer Plan E, i que li permetera posar despesa corrent ahí; però mira, no 
ha vingut. És que no ha vingut, i el problema el té vosté per no fer-lo en el seu 
moment. I allò greu de l’assumpte és que si no es fera el pressupost, i no arriba a 
aprovació, hi haurà molts proveïdors que no podran cobrar; però és que també hi ha 
molts empleats de l’ajuntament que en els pròximes nòmines no tindria consignació 
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pressupostària  per  poder  cobrar.  I  això  és  responsabilitat  de  vsoté;  això  és 
responsabilitat  del  Sr.  alcalde,  per  deixar-li  manifassejar  a  vosté.  M’entén? 
Aleshores no ens tire les culpes als qui no les tenim. Nosaltres estem ací per a dir-li  
a vosté que no se’n passe. Però la responsabilitat, qui maneja totes les xifres, qui té 
tots els informes al seu abast és vosté, i no els altres. Així que no diga el que no és.  
Ha posat en boca meua una qüestió que ja és que jo li he dit que vosté ha tirat 
900.000 euros al fem per interessos de demora? No, perdone, jo a vosté el que li he 
dit és que les intencions; el pressupost el que marca són les intencions dels governs, 
i vosté ha passat de tindre dotats en interessos de demora 3.500 euros, a tindre’n 
dotats un 228% més. No he dit la xifra que és el 228% més; són 11.500 €. I li he dit 
si el que pretén vosté, el que espera fer vosté, és pagar pitjor, perquè els interessos 
de  demora  es  paguen  si  l’ajuntament,  o  qui  siga,  no  paga  quan  deu.  Això són 
interessos de demora, la seu definició; no sé si vol que la busque, o ho ha dit a la 
lleugera. No. Interessos de demora significa això. I vosté està dient als ciutadans que 
l’Ajuntament d’Oliva vol pagar pitjor; o espera pagar pitjor, com vosté vulga dir-ho. 
I li he dit que en un ajuntament que es precie, la dotació a aqueixa partida hauria de 
ser zero, perquè hauria de ser exemple de pagar quan cal. I no tot el contrari. Es riu; 
ara em dirà que hi ha altres administracions que paguen pitjor. Bé, i a mi què? És 
que ja m’avance perquè com el conec, i després no li he de contestar, no li podré 
contestar; vosté ara abocarà totes les bovades que vulga perquè jo després no li puga 
contestar.”

 Sr. Sabater Savall: “Jo li demane al Sr. alcalde un poquet de respecte per part del 
portaveu del Partit Popular. Jo no he molestat, ni insultat a ningú, i tinc el costum de 
callar; però crec que de vegades se’n passa un poc en les intervencions. Per tant li ho 
demane.”

 Sr. Soria Calatayud: “Sr. alcalde, li demane disculpes al Sr. portaveu per l’excés 
verbal que acabe de tindre. Però seguim en l’argumentació. Vosté, quan jo li he fet 
esment a informes, ens ha dit que l’expedient està al nostre abast; ja ho sabem. Però 
jo sempre em pregunte el mateix. Per què, com deia un altre, per què, ha d’estar a 
l’abast i no se’ns facilita? Per què vosté quan ens facilita tota la informació, i sol 
ocórrer, ha ocorregut durant tota aquesta corporació en les Comissions d’Hisenda, 
no dóna tota  la  informació? Tot l’expedient  complet?  Per què? Què vol  amagar 
vosté?  Per  què  ha  de  demanar  que  siguen  els  mateixos  regidors  que  vagen  a 
molestar, un per un, a Intervenció, amb tanta feia que tenen, perquè en donen, un per 
un, ens facen còpies de l’expedient? Per què? Què té vosté a amagar? I li continue 
dient.  És  fals.  Mire  li  llegiré  una  part  del  que  diu  que  hauria  de  contindre 
l’expedient. També se li afegirà la documentació següent –pagina dos de l’informe 
d’Intervenció– el punt primer, memòria; el segon, liquidació de l’exercici anterior i 
avanç de la del corrent, on està? Això no ho pot complir vosté. No ho pot complir; 
és a dir, estem aprovant, o no sé si és copiar i pegar. Vosté em pot presentar a mi  
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una liquidació, un avanç perdó, de l’exercici corrent a menys de sis mesos? Me’l pot 
presentar? Jo crec que no; no me’l pot presentar. És a dir, liquidació de l’exercici  
anterior, està aprovat, per tant fa referència a l’exercici 2010. Això ho pot presentar 
vosté. Avança de la del corrent; si vosté ho haguera presentat quan tocava, el de la 
liquidació de l’exercici  anterior  es referiria  a l’exercici  2009, i la de l’avanç del 
corrent es referiria als sis primers mesos de la de 2010. Però com que vosté està 
aprovant-lo  en  2011,  a  què  es  refereix  això?  Jo  com  puc  saber,  en  base  a  la 
informació facilitada, si la partida ics, en la qual vosté ací li fa una consignació, i 
després s’aprova un REX que anirà a aqueixa partida, com puc saber jo que a dia de 
hui la partida no està esgotada en la seua totalitat? Tinc alguna possibilitat de saber-
ho,  amb  la  informació  facilitada  per  vosté?  No.  No.  S’ha  fet  un  avanç  de  la 
liquidació del pressupost prorrogat de 2011, referent al primer trimestre; però des 
del primer trimestre fins ara vostés podrien haver deixat totes les partides buides; 
totes les hauries pogut deixar buides, no dic que ho hagen fet, però podrien haver-ho 
fet.  I quan he fet referència a les parcel·les, jo no he utilitzat  en cap moment la 
paraula amic.  Jo el  que li  he dit  és que igual conegut,  algú els havia fet  arribar 
l’interés, l’interés pe l’adquisició de les parcel·les, per a l’ampliació de les seues 
naus. I li pose l’exemple; jo el conec a vosté, però que jo sàpiga, amics no som. 
Sobre el  preu  dels  400 €,  jo  l’informe que  tinc  és  de fa  dos  anys;  una  taxació 
independent. Que vosté em diu que hi ha una taxació feta per ací, i tal; bé, jo no tinc 
per  què  posar-ho  en  dubte.  Però  el  que  jo  li  dic  a  vosté  és  que  no  és  la  que 
actualment està en el mercat. I li dic més, li faig una pregunta. Li faig un esment, 
que tampoc ho sé. És almenys tres vegades el valor cadastral de la parcel·la? Li ho 
dic perquè a la millor en anar a registrar-ho es troba amb la sorpresa que no pot 
registrar-ho amb aqueix preu. Això ho ha comprovat vosté? Jo ho desconec, però 
m’agradaria que ho comprovara; entre altres coses perquè no m’agradaria vore a 
l’alcalde  d’Oliva  havent  d’anar  al  jutjat  altra  vegada.  Clar,  en  els  mitjans  de 
comunicació no queda bé. I això que fa vosté dient que és el moment perquè ara cal 
ofertar sòl industrial; i abans no. No ho entenc. Sincerament no entenc el que vosté 
ha volgut argumentar.  No entenc absolutament  res del que vosté vol argumentar 
dient que ara és el moment que s’ha de traure a la venda el sòl industrial. No ho 
entenc. Que està dient vosté, que no hi ha sòl industrial  per a vendre? No hi ha 
suficient sòl industrial d’origen privat per a vendre i que puguen anar les empreses? 
Doncs no sé, faça una volta; sembla que fa molt de temps que no passeja pel polígon 
Magatzems, la quantitat de solars que hi ha allí que podrien posar-se indústries, però 
no sé; a la millor si el regidor d’Indústria haguera tingut un temps, que no ha dedicat 
a Urbanisme, l’hauria pogut dedicar a va anar a intentar que indústries es col·locaren 
en la ciutat d’Oliva, a la millor li podria donar la raó; però quant de temps ha dedicat 
a això? Quant de temps en tots els tres anys? Aleshores que vosté afirme que ara és 
el moment d’ofertar sòl industrial; home no ens faça riure. No ens faça riure. S’ha 
de fer voltes i mirar les que posa es ven, es traspassa, es lloga, i no saben què fer 
d’elles. Faça vosté alguna volteta.”
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 Sr.  Sabater  Savall: “Fa  nou o deu anys en repartir  el  pressupost  es  donava el 
pressupost d’ingressos i el pressupost de despeses, i ja està. I si volies alguna cosa,  
com marca la llei, l’expedient està a disposició de tot els regidors per consultar-lo. 
Això és el que marca la llei. I l’expedient està complet. Completíssim.; perquè tenim 
una  interventora  que  ho  mira  tot  fil  per  randa,  i  si  un  informe  no  el  té 
automàticament  no  va  res  cap  avant  si  l’informe  no  està.  L’expedient  està 
completíssim. Per què no fotocopia a tots? Per la senzilla raó que té més de 500 
fulls, i perquè no hi ha obligació de fotocopiar-lo tot. El que hi ha obligació és que 
cada regidor si vol consultar alguna cosa puga anar a consultar-ho, i automàticament 
se li facilite la informació. Aqueix és el procediment legal; i l’altra cosa, intentar 
fotocopiar 500 fulls a cada regidor d’aquest ajuntament se’n diu malgastar. Així de 
clar. I si un regidor ha d’anar a consultar alguna cosa, la seua obligació és anar a 
consultar on faça falta, i no que li ho porten a la porta de casa per a ells decidir 
després si vol consultar-ho o si no ho vol fer. Perquè ara no repartim els dos fulls del 
pressupost. Ara repartim l’informe d’Intervenció, dos informes d’intervenció, totes 
les bases d’execució íntegres, l’informe de Secretaria,  i  dos informes del regidor 
delegat.  Són tots  els  informes que apareixen i  que fan referència  directament  al 
pressupost. I la resta de documentació, que és documentació complementària, està a 
l’abast de qualsevol regidor que es preocupe un poc per la seua feina i per les seues 
obligacions, d’anar a consultar-ho. Per tant, la deixadesa d’un no es pot convertir en 
l’obligació d’un altre. Un té l’obligació d’anar a consultar-ho si alguna cosa no té 
clara.  I  l’obligació de la Intervenció és tindre l’expedient  complet,  com el té de 
complet. Perquè clar, després, a partir d’ahí ja es diuen totes les barbaritats que es 
poden dir.  Què és  el  que  es  pretén  amagar?  Què és  el  que no  sé què?  Ni  que 
l’informe estiga a sota d’un taulell. Està damunt de la taula de la Sra. interventora 
perquè ho consulte absolutament tot el món interessat.  No sé què és el que s’ha 
d’amagar si pot consultar-ho qualsevol. El que no podem fer és que com no s’ha 
tingut gana d’anar a consultar-ho, ara dic que me’l volen amagar. Això és ridícul. 
Ho sent moltíssim, però m’he de centrar en això, perquè les últimes intervencions 
s’han centrar absolutament en això. I no puc deixar-ho passar; perquè això de dir 
que ara l’alcalde no siga que haja d’anar altra vegada al jutjat. Els tècnics no han 
comprovat el valor cadastral que siga ajustat? Si s’ha fet una taxació com cal. No 
crec jo que un tècnic s’atrevesca a fer una taxació il·legal, si el responsable de la 
taxació no és l’alcalde, és el tècnic corresponent. En tot cas, qui hauria d’anar al 
jutjat és el tècnic corresponent. Ja s’haurà curat en salut per fer un informe com cal, 
d’acord amb la llei. Aquestes coses em posen de mal humor, ho he dir; perquè ací a 
l’ajuntament, al plenari de pressupostos es va amb arguments, i no a soltar cosetes 
en l’aire, que tu digues mentides que alguna cosa queda. No. Es va amb arguments, 
amb qüestions reals; es critica, o s’hauria de criticar, si en aquesta partida s’ha posat  
més i en aquella se n’ha posat menys; i jo crec que la prioritat hauria de ser l’esport 
en lloc de ser, per exemple, la recollida de fem. O jo crec que la prioritat hauria de 
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ser  açò,  en  contra  d’allò  altre.  Això  és  el  que  em  sembla  a  mi  un  plenari  de 
pressupostos, i això és el que es feia abans en els plenaris de pressupostos. Fins i tot  
es presentaven esmenes, perquè la política que portava un govern no era compartida 
pels membres de l’oposició. Aleshores els membres de l’oposició consideraven que 
les prioritats  havien de ser unes, i  els membres del govern consideraven que les 
prioritats  n’havien de ser  unes altres.  i  es  presentaven esmenes per  modificar  el 
pressupost,  per  intentar  modificar-lo.  Però  fer  una  anàlisis  traent  certes  coses 
d’informes,  i  donant  a  entendre  que  falta  alguna  cosa,  això  és  totalment  fals. 
L’expedient  està  complet,  completíssim,  amb  tots  els  informes  que  calen.  I 
l’obligació  de cada  regidor  és  consultar  si  té  un dubte,  i  no vindre  al  plenari  a 
intentar  enfangar,  a part  del plenari,  si  això és totalment  irreal.  Siguem regidors 
seriosos.”

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. Canet 
Alemany, Sra. Canet Fuster, i el Sr. alcalde Salvador Fuster Mestre (11 vots favorables: 
9 del Grup Socialista, i 2 de regidors no adscrits), el vot en contra dels regidors Sra. 
Tercero Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá Orquín, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar 
Cuadrado (5 vots negatius: 3 del Grup PP, i 2 de regidors no adscrits), i l’abstenció dels  
regidors Sr. González Martínez, Sr. Pérez Ledo, Sra. Torres Pérez ( 3 abstencions del 
Grup Bloc), acorda:

Primer.- Aprovar el Pressupost General per a l'exercici de 2011, i que té el següent 
resum:

ESTAT DE DESPESES
A)OPERACIONS CORRENTS EUROS
CAPÍTOL I Despeses de personal 10.585.180,00
CAPÍTOL II Compra de béns corrents i serveis 6.622.876,00
CAPÍTOL III Despeses financeres 344.500,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents 790.800,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VI Inversions reals 1.151.804,00
CAPÍTOL VII Transferències de capital 83.000,00
CAPÍTOL VIII Variació actius financers
CAPÍTOL IX Variació passius financers 2.868.600,00

TOTAL DESPESES 22.446.760,00
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ESTAT D’INGRESSOS
A)OPERACIONS CORRENTS EUROS
CAPÍTOL I Impostos directes 11.004.408,20
CAPÍTOL II Impostos indirectes 460.000,00
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 4.621.000,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents 5.037.000,00
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 95.000,00

CAPÍTOL VI Alienació inversions reals 1.125.760,00
CAPÍTOL VII Transferències de capital 103.591,80
CAPÍTOL VIII Variacions d’actius financers 0,00
CAPÍTOL IX Variacions de passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 22.446.760,00

TOTAL INGRESSOS 22.446.760,00
TOTAL DESPESES 22.446.760,00

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici de 2011 
que consten a l’expedient.

Tercer.- Exposar al públic el Pressupost aprovat inicialment, per un termini de quinze 
dies,  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  els  llocs  de  costum,  durant  el  qual 
s'admetran  reclamacions  i  suggeriments.  En  el  supòsit  de  no  presentar-se'n  cap,  el 
Pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.

Acabada la votació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica:

 Sr. Soria Calatayud: “El Partit Popular tenia intenció abans del plenari d’haver-se 
abstingut en la votació, pel que he dit al principi, que hi ha dues parts que es porten 
ací en el mateix punt, un és les bases d’execució i l’altre és el pressupost en si; 
aleshores, en les bases d’execució el Partit Popular està totalment d’acord, l’haurien 
votat  favorablement  d’haver  estat  en  un  apartat  diferent.  Si  haguera  estat 
separadament,  el  Partit  Popular  hauria  votat  favorablement  les  bases  d’execució. 
Però  el  pressupost,  evidentment,  no  el  podem  aprovar;  pensàvem  una  posició 
d’abstenció, però pensem que pel ritme que ha portat el debat, pensem que és major 
el pes que porta la negació del pressupost que el que puguera donar positivament el 
tema de les bases. Per això el nostre vot negatiu.”

CINQUÉ.- DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS.
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Per Decret del tinent d'alcalde Delegat d'Hisenda núm. 846/11, del dia 24 de febrer, es 
va aprovar la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament d'Oliva de l'exercici 2010, de la 
qual es va donar compte al ple en sessió ordinària realitzada el passat dia 31 de març. 
De la liquidació de l'exercici 2010, es desprén un romanent de Tresoreria per a despeses 
generals Negatiu per import de 320.111,96 €.

En cas de liquidació del pressupost amb romanent de Tresoreria negatiu, l'art. 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 realitzen 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, i amb un informe previ de l'interventor, quan el desenvolupament normal del 
Pressupost i la situació de la tresoreria ho consentiren.

Si la reducció de despeses no resultara possible, es podrà acudir al concert d'operació de 
crèdit pel seu import, sempre que es donen les condicions assenyalades en l'art. 177.5 
d'esta Llei.

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

No s’ha adoptat cap acord fins a la data en relació amb el resultat de la liquidació de 
l'exercici  2010  per  estar  treballant  amb  pressupost  prorrogat  i  estant  en  tràmit 
l'aprovació el pressupost de l'exercici 2011.

Considerant que el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures 
extraordinàries per a reduir el dèficit públic, que en el seu art. 14 declara l'afectació dels  
crèdits resultants de les mesures de reducció de despeses de personal dels exercicis 2010 
i 2011, que s'hauran de destinar per ordre de preferència  en què es relacionen a les 
finalitats següents: sanejament de romanents de tresoreria negatius derivats de l'última 
liquidació,  quan esta fóra negativa,  reduir  el  nivell  d'endeutament  a llarg termini,  al 
finançament d'inversions i si no fóra possible a estes finalitats en exercicis successius i 
fins a la seua total aplicació.

Considerant que la quantificació de l'estalvi per a l'any 2011 derivat del RD Llei 8/2010, 
de  20  de  maig,  en  termes  homogenis,  açò  és,  una  vegada  realitzats  els  ajustos 
corresponents, segons consta en l'informe d'intervenció puja a 396.600 €, quantitat per 
la  qual  s'ha  dotat  l'aplicació  pressupostària  01100  9133000  “Deute  Públic.- 
Amortització  Deute  RDLlei  8/2010”  es  té  previst  declarar  la  No  disponibilitat,  de 
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320.0111,96 € d'esta aplicació, és a dir, la quantia del romanent de tresoreria negatiu 
resultant.

Considerant  l'anteriorment  exposat,  vist  que  la  competència  per  a  declarar  la  No 
disponibilitat dels crèdits correspon al Ple de la corporació, segons l'art. 33 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Béns Municipals de la reunió del dia 10 de maig de 2011.

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. Canet 
Fuster, i el Sr. alcalde Salvador Fuster Mestre (14 vots favorables: 9 del Grup Socialista, 
3 del Grup Bloc, i 2 de regidors no adscrits), i l’abstenció dels regidors Sra. Tercero 
Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá Orquín, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado 
(5 abstencions: 3 del Grup PP, i 2 de regidors no adscrits), acorda:

Primer.-  Declarar  la  no  disponibilitat  de  320.111,96 €  de  l'aplicació  pressupostària 
01100  9133000  “Deute  Públic.-  Amortització  Deute  RDLlei  8/2010”  condicionant 
l'eficàcia d'aquest acord a l'entrada en vigor del Pressupost de l'Ajuntament d'Oliva per a 
l'exercici 2011 que s'està tramitant.

Segon.-  Donar  compte  d’aquest  acord  a  les  Dependències  d'Intervenció  als  efectes 
comptables oportuns.

SISÉ.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 2/2011.

Vist  que  el  dia  3  de  maig  es  va  proposar  l’inici  del  corresponent  expedient  REX 
02/2011 per tal de procedir a l’aprovació de determinades factures que s’indiquen que 
van quedar pendents d’aplicar a pressupost a 31 de desembre de 2010 o que han tingut 
entrada  en  l’Ajuntament  d’Oliva  al  llarg  de  l’exercici  2011,  per  un import  total  de 
901.676,78 €, i que són:

FUNC ECON Nº REG TERCERO IMPORTE EST
1100 3520000

2010005173 A95554630-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A. 48,85 VF
2010005174 A95075586-IBERDROLA GENERACION, S.A.U. 71,57 VF
2010005175 A95075586-IBERDROLA GENERACION, S.A.U. 32,29 VF
 TOTAL 01100 152,71  

15500 2100000
2010001347 B96609979-VIGAS Y PLACAS VILLALONGA S.L. 239,17 VF
2010002573 A46015129-PAVASAL S.A. 649,51 VF
2010002585 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 78,45 VF
2010002594 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 73,53 VF
2010002595 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 169,00 VF
2010002596 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 116,24 VF
2010002805 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 212,75 VF
2010002807 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 389,39 VF
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2010002962 A46015129-PAVASAL S.A. 672,69 VF
2010002968 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 453,95 VF
2010002969 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 285,74 VF
2010002974 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 166,31 VF
2010002989 B03788403-TERRAZOS BORROSCO SL 447,46 VF
2010003016 A46015129-PAVASAL S.A. 508,72 VF
2010003109 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 129,71 VF
2010003111 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 494,44 VF
2010003131 B03788403-TERRAZOS BORROSCO SL 257,71 VF
2010003136 B96907217-PREFABRICADOS LA SAFOR S.L. 51,26 VF
2010003225 A97398317-DECORATIVA TOZATO SA 101,37 VF
2010003227 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 252,47 VF
2010003228 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 64,99 VF
2010003255 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 36,00 VF
2010003256 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 128,10 VF
2010003257 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 68,84 VF
2010003258 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 81,60 VF
2010003260 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 376,68 VF
2010003360 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 406,86 VF
2010003364 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 152,36 VF
2010003443 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 133,58 VF
2010003444 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 34,18 VF
2010003642 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 210,81 VF
2010003643 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 317,23 VF
2010003644 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 81,76 VF
2010003646 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 44,10 VF
2010003647 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 110,80 VF
2010003683 B03788403-TERRAZOS BORROSCO SL 773,14 VF
2010003720 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 202,06 VF
2010003722 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 208,69 VF
2010003728 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 7,29 VF
2010003729 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 11,88 VF
2010003730 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 28,82 VF
2010003731 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 105,76 VF
2010003897 B03788403-TERRAZOS BORROSCO SL 77,50 VF
2010003953 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 22,60 VF
2010003954 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 10,64 VF
2010004004 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 67,54 VF
2010004005 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 89,94 VF
2010004007 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 77,88 VF
2010004008 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 454,21 VF
2010004195 B03788403-TERRAZOS BORROSCO SL 773,14 VF
2010004292 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 57,34 VF
2010004293 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 29,13 VF
2010004294 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 15,91 VF
2010004296 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 11,47 VF
2010004305 B03788403-TERRAZOS BORROSCO SL 194,42 VF
2010004386 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 116,04 VF
2010004387 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 54,91 VF
2010004388 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 62,11 VF
2010004389 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 64,00 VF
2010004390 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 32,34 VF
2010004391 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 17,72 VF
2010004392 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 157,77 VF
2010004616 A46015129-PAVASAL S.A. 454,35 VF
2010004742 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 70,80 VF
2010004856 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 52,30 VF
2010004857 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 152,43 VF

15500 2120000
2010004476 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 883,35 VF
2010004478 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 176,67 VF

15500 2130000
2010002319 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 161,68 VF
2010002321 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 37,12 VF
2010002325 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 88,25 VF
2010002326 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 46,70 VF
2010002447 E46130795-MANUEL MARTINEZ PEREZ Y OTROS C.B. 729,35 VF
2010002651 B46811758-HERRAMI S.L. 24,22 VF
2010002762 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 81,20 VF
2010002763 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 54,52 VF
2010002779 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 393,17 VF
2010002790 B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 14,18 VF
2010002891 B46811758-HERRAMI S.L. 46,93 VF
2010002896 B46811758-HERRAMI S.L. 105,37 VF
2010003014 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 1.771,11 VF
2010003040 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 180,55 VF
2010003041 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 30,89 VF
2010003042 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 414,18 VF
2010003047 B53050001-CARISO S.L. CARTELLS IL.LUMINACIO SO S.L. 14,16 VF
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2010003124 B46811758-HERRAMI S.L. 44,84 VF
2010003129 B46811758-HERRAMI S.L. 47,84 VF
2010003132 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 53,10 VF
2010003134 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 159,30 VF
2010003140 B96659438-AIR FEU S.L. 184,13 VF
2010003141 B96659438-AIR FEU S.L. 280,44 VF
2010003142 B96659438-AIR FEU S.L. 130,76 VF
2010003237 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 71,83 VF
2010003238 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 615,11 VF
2010003239 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 165,74 VF
2010003332 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 108,25 VF
2010003417 B46340816-INSTALACIONES Y REPARACIONES GREGORI 35,40 VF
2010003431 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 86,45 VF
2010003447 B46811758-HERRAMI S.L. 10,27 VF
2010003449 B46811758-HERRAMI S.L. 242,25 VF
2010003452 B46811758-HERRAMI S.L. 24,13 VF
2010003455 B46811758-HERRAMI S.L. 48,73 VF
2010003459 19972713L-LLECHES TOMAS VICENTE 58,00 VF
2010003481 B46811758-HERRAMI S.L. 346,40 VF
2010003482 B46811758-HERRAMI S.L. 69,62 VF
2010003489 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 265,95 VF
2010003490 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 303,14 VF
2010003733 B46811758-HERRAMI S.L. 82,42 VF
2010003734 B46811758-HERRAMI S.L. 17,58 VF
2010003912 B46811758-HERRAMI S.L. 21,30 VF
2010003919 B46811758-HERRAMI S.L. 45,73 VF
2010003921 B46811758-HERRAMI S.L. 3,00 VF
2010003964 B64006414-INDUSTRIAS BAN S.L. 11,80 VF
2010003977 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 71,34 VF
2010004132 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 17,71 VF
2010004393 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 351,05 VF
2010004394 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 101,87 VF
2010004395 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 354,30 VF
2010004452 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 264,20 VF
2010004454 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 440,07 VF
2010004462 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 153,40 VF
2010004468 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 159,30 VF
2010004515 B54458963-IMA AGRICOLA 2010 SL 686,46 VF
2010004611 B46811758-HERRAMI S.L. 49,56 VF
2010004740 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 29,50 VF
2010004980 B46155719-TEINSA S.L. 281,36 VF
2010005032 B97931836-GRUPO SILIATO SL 202,56 VF
2010005088 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 356,86 VF

15500 2140000
2010002323 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 530,12 VF
2010002364 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 95,70 VF
2010002366 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 86,06 VF
2010002367 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 1.846,88 VF
2010002368 A46470498-OLGAN S.A. 771,56 VF
2010002574 B97931836-GRUPO SILIATO SL 111,00 VF
2010002597 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 119,18 VF
2010002600 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 111,53 VF
2010002644 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 52,20 VF
2010002645 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 52,20 VF
2010002646 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 13,92 VF
2010002654 B46811758-HERRAMI S.L. 35,96 VF
2010002942 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 62,72 VF
2010002943 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 29,50 VF
2010002954 B97931836-GRUPO SILIATO SL 128,67 VF
2010003013 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 273,48 VF
2010003015 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 183,49 VF
2010003035 A46470498-OLGAN S.A. 561,14 VF
2010003102 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 105,66 VF
2010003103 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 208,86 VF
2010003112 A46470498-OLGAN S.A. 1.495,78 VF
2010003123 B97931836-GRUPO SILIATO SL 132,74 VF
2010003130 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 840,55 VF
2010003133 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 297,81 VF
2010003135 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 315,38 VF
2010003139 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 247,51 VF
2010003213 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 148,00 VF
2010003214 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 247,51 VF
2010003215 A46470498-OLGAN S.A. 152,92 VF
2010003216 A46470498-OLGAN S.A. 301,66 VF
2010003230 B97931836-GRUPO SILIATO SL 203,51 VF
2010003236 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 187,27 VF
2010003245 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 79,65 VF
2010003246 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 369,62 VF
2010003365 B97931836-GRUPO SILIATO SL 165,06 VF
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2010003380 B97672737-TALLER RAMBLAR S.L. 35,40 VF
2010003429 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 555,12 VF
2010003465 B46108403-COMERCIAL MOLL S.L. 347,81 VF
2010003475 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 59,00 VF
2010003476 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 212,40 VF
2010003477 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 79,65 VF
2010003493 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 91,90 VF
2010003495 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 35,40 VF
2010003502 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 248,98 VF
2010003503 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 103,93 VF
2010003504 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 203,36 VF
2010003505 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 211,53 VF
2010003651 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 68,97 VF
2010003652 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 421,99 VF
2010003653 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 140,83 VF
2010003654 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 343,75 VF
2010003655 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 68,91 VF
2010003656 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 53,03 VF
2010003657 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 124,11 VF
2010003658 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 56,57 VF
2010003666 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 255,99 VF
2010003670 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 42,46 VF
2010003782 A46422267-PERIS TAMARIT SA 366,74 VF
2010003783 B46220869-BALLESTAS GANDIA S.L. 268,40 VF
2010003880 19953174F-NAVARRO SORIA JOSE R. 90,14 VF
2010003917 B46811758-HERRAMI S.L. 4,25 VF
2010003939 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 773,41 VF
2010003940 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 1.018,98 VF
2010003941 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 83,17 VF
2010003942 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 421,90 VF
2010003959 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 157,97 VF
2010003976 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 183,93 VF
2010003979 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 149,77 VF
2010003993 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 201,76 VF
2010003994 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 162,70 VF
2010004128 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 137,82 VF
2010004129 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 587,47 VF
2010004218 B97931836-GRUPO SILIATO SL 159,29 VF
2010004310 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 136,88 VF
2010004312 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 2.121,62 VF
2010004335 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 17,70 VF
2010004404 B97931836-GRUPO SILIATO SL 65,10 VF
2010004464 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 122,70 VF
2010004465 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 86,02 VF
2010004470 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 275,65 VF
2010004474 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 406,86 VF
2010004481 A46470498-OLGAN S.A. 95,07 VF
2010004534 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 48,26 VF
2010004536 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 169,92 VF
2010004538 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 75,60 VF
2010004540 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 35,40 VF
2010004562 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 98,48 VF
2010004563 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 256,33 VF
2010004564 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 120,97 VF
2010004565 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 295,01 VF
2010004594 B97931836-GRUPO SILIATO SL 56,96 VF
2010004614 A46470498-OLGAN S.A. 4,66 VF
2010004696 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 344,91 VF
2010004702 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 135,64 VF
2010004706 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 156,89 VF
2010004707 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 56,99 VF
2010004709 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 835,03 VF
2010004969 19953174F-NAVARRO SORIA JOSE R. 18,50 VF
2010004977 A46470498-OLGAN S.A. 341,72 VF
2010005028 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 1.821,92 VF
2010005051 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 415,31 VF
2010005054 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 70,21 VF
2010005055 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 2.137,37 VF
2010005080 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 358,25 VF
2010005081 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 235,71 VF
2010005082 J46249785-ANGEL BENAVENT Y JOSE CLIMENT, S.C. 269,64 VF
2010005167 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 314,87 VF
2010005169 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 316,83 VF

15500 2150000
2010004737 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 471,91 VF

15500 2210000
2010003125 B46811758-HERRAMI S.L. 16,40 VF
2010003127 B46811758-HERRAMI S.L. 8,38 VF
2010003451 B46811758-HERRAMI S.L. 2,54 VF
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2010003478 B46811758-HERRAMI S.L. 44,13 VF
2010003735 B46811758-HERRAMI S.L. 2,16 VF
2010003911 B46811758-HERRAMI S.L. 5,43 VF
2010003966 B64006414-INDUSTRIAS BAN S.L. 460,91 VF
2010004137 A95554630-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A. 378,99 VF
2010004182 A46015129-PAVASAL S.A. 548,18 VF
2010004212 B46811758-HERRAMI S.L. 15,58 VF
2010004215 B46811758-HERRAMI S.L. 9,44 VF
2010004398 B46811758-HERRAMI S.L. 22,36 VF
2010004442 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 53,42 VF
2010004443 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 16,26 VF
2010004445 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 74,35 VF
2010004514 B54458963-IMA AGRICOLA 2010 SL 22,21 VF
2010004595 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 40,57 VF
2010004612 B46811758-HERRAMI S.L. 12,39 VF
2010004613 B46811758-HERRAMI S.L. 11,45 VF
2010004859 B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 52,75 VF
2010004860 B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 21,12 VF
2010004862 B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 201,12 VF
2010004922 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 9,02 VF
2010005024 B46811758-HERRAMI S.L. 21,59 VF
2010005027 B46811758-HERRAMI S.L. 15,64 VF
2010005049 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 22,04 VF
2010005090 B46811758-HERRAMI S.L. 7,08 VF
2010005092 B46811758-HERRAMI S.L. 16,71 VF
2010005095 B46811758-HERRAMI S.L. 26,43 VF

15500 2269900
2010002457 19972713L-LLECHES TOMAS VICENTE 908,86 VF
2010003479 B46811758-HERRAMI S.L. 22,18 VF
2010004401 B46811758-HERRAMI S.L. 14,16 VF
2010004402 B46811758-HERRAMI S.L. 11,56 VF
2010004497 B53050001-CARISO S.L. CARTELLS IL.LUMINACIO SO S.L. 14,16 VF
2010004688 E46130795-MANUEL MARTINEZ PEREZ Y OTROS C.B. 36,82 VF

15500 2270000
2010004750 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 60,07 VF
2010005166 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 462,18 VF
 TOTAL 15500 60.311,66  

16101 2130000
2010002842 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.663,20 VF
2010002843 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.468,80 VF
2010002844 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.360,80 VF
2010002845 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.771,20 VF
2010002846 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.360,80 VF
2010002847 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.749,60 VF
2010002848 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.749,60 VF
2010002849 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 3.110,40 VF
2010002850 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.468,80 VF
2010002851 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.684,80 VF
2010002852 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.425,60 VF
2010004678 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.663,20 VF
2010004679 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.771,20 VF
2010004680 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.587,60 VF
2010004681 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.879,20 VF
2010004682 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.468,80 VF
2010004683 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.447,20 VF
2010004684 B03479664-LIMPIEZAS PALAO S.L. 1.144,80 VF

16101 2210000
2010004469 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 361,75 VF
2010005077 A95075586-IBERDROLA GENERACION, S.A.U. 842,99 VF

16101 2269900
2010002624 Q4617001E-CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 2.050,87 VF
2010002625 Q4617001E-CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 626,35 VF
2010002626 Q4617001E-CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 740,54 VF
2010002627 Q4617001E-CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 146,49 VF
2010002628 Q4617001E-CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 593,49 VF
2010002629 Q4617001E-CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 1.117,48 VF

16101 2270000
2010003044 B97732754-LABORATORIOS TECNOLOGICOS DE LEVANTE, S.L. 1.671,15 VF
2010003231 B97732754-LABORATORIOS TECNOLOGICOS DE LEVANTE, S.L. 305,53 VF
2010003791 B97732754-LABORATORIOS TECNOLOGICOS DE LEVANTE, S.L. 305,80 VF
2010003792 B97732754-LABORATORIOS TECNOLOGICOS DE LEVANTE, S.L. 1.363,93 VF
 TOTAL 16101 39.901,97  

16200 2270000
2010003217 B53719852-TRANSPORTE DE RSU Y SERVICIOS, S.L. 31.362,67 VF
2010003461 A28259141-INGENIERIA URBANA, S.A. 56.684,77 VF
2010003463 A28259141-INGENIERIA URBANA, S.A. 46.605,80 VF
2010004198 B53719852-TRANSPORTE DE RSU Y SERVICIOS, S.L. 17.692,62 VF
2010004199 A28259141-INGENIERIA URBANA, S.A. 31.977,59 VF
 TOTAL 16200 184.323,45  
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16500 2130000
2010001632 B46710018-ALFREDO MARTINEZ E HIJOS SL 580,00 VF
2010002901 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 2.249,56 VF
2010003032 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 29,71 VF
2010003219 B97245435-SUMINISTRAMENTS IME, S.L. 89,74 VF
2010003453 B46811758-HERRAMI S.L. 15,05 VF
2010003483 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 3.247,49 VF
2010003649 B97245435-SUMINISTRAMENTS IME, S.L. 169,45 VF
2010003671 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 48,85 VF
2010003674 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 806,88 VF
2010003999 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 1.216,63 VF
2010004340 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 1.462,93 VF
2010004691 E46130795-MANUEL MARTINEZ PEREZ Y OTROS C.B. 4,34 VF
2010004697 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 125,62 VF

16500 2150000
2010004855 73899203L-SANCHIS COTAINA MARIA ANTONIA 100,43 VF

16500 2210000
2010003450 B46811758-HERRAMI S.L. 18,76 VF
2010003574 A95554630-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A. 29.440,84 VF
2010003575 A95554630-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A. 2.397,43 VF
2010004083 A95554630-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A. 7.333,34 VF
2010004084 A95554630-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A. 2.495,79 VF
2010004142 A95554630-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A. 6.147,94 VF
2010004365 A95554630-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A. 4.317,04 VF
2010004435 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 1.765,39 VF
2010004472 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 14.295,48 VF
2010004623 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 3.044,00 VF
2010004713 B97245435-SUMINISTRAMENTS IME, S.L. 2.475,26 VF
2010004715 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 7.691,63 VF
2010004823 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 23.031,47 VF
2010004920 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 2,48 VF
2010005026 B46811758-HERRAMI S.L. 8,64 VF
2010005065 A95554630-IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A. 4.195,42 VF
2010005094 B46811758-HERRAMI S.L. 72,06 VF
2010005171 A95075586-IBERDROLA GENERACION, S.A.U. 627,64 VF

16500 2270000
2010005165 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 114,09 VF
 TOTAL 16500 119.621,38  

17100 2100000
2010002719 A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA S.A. 465,37 VF

17100 2130000
2010003029 B46811758-HERRAMI S.L. 220,01 VF
2010003448 B46811758-HERRAMI S.L. 100,89 VF
2010003480 B46811758-HERRAMI S.L. 61,30 VF
2010003485 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 139,28 VF
2010003494 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 143,49 VF
2010003650 B97245435-SUMINISTRAMENTS IME, S.L. 8,54 VF
2010003710 B54458963-IMA AGRICOLA 2010 SL 74,02 VF
2010003711 B54458963-IMA AGRICOLA 2010 SL 41,05 VF
2010003736 B46811758-HERRAMI S.L. 54,52 VF
2010003898 B54458963-IMA AGRICOLA 2010 SL 301,86 VF
2010003899 B54458963-IMA AGRICOLA 2010 SL 269,95 VF
2010003922 B46811758-HERRAMI S.L. 50,56 VF
2010003978 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 336,56 VF
2010003995 B96811021-CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA CAMACHO S.L. 102,01 VF
2010004313 B54458963-IMA AGRICOLA 2010 SL 159,03 VF
2010004397 B46811758-HERRAMI S.L. 6,48 VF
2010004460 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 35,52 VF
2010004517 B54458963-IMA AGRICOLA 2010 SL 128,88 VF
2010004984 B96811021-CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA CAMACHO S.L. 200,90 VF

17100 2150000
2010004473 J46405551-TALLERES BOLO S.C. 45,67 VF

17100 2210000
2010003128 B46811758-HERRAMI S.L. 47,20 VF
2010003265 F97222079-SAT NOVACITRUS 368,79 VF
2010003331 B46293783-COMERCIAL AGRICOLA SANJUAN Y CANET SL 155,76 VF
2010003368 B46293783-COMERCIAL AGRICOLA SANJUAN Y CANET SL 210,38 VF
2010003487 B46293783-COMERCIAL AGRICOLA SANJUAN Y CANET SL 28,08 VF
2010003630 F97222079-SAT NOVACITRUS 492,53 VF
2010003641 B46293783-COMERCIAL AGRICOLA SANJUAN Y CANET SL 24,77 VF
2010003732 B46811758-HERRAMI S.L. 55,70 VF
2010003914 B46811758-HERRAMI S.L. 11,45 VF
2010004014 F97222079-SAT NOVACITRUS 41,70 VF
2010004210 B46811758-HERRAMI S.L. 17,35 VF
2010004216 B46811758-HERRAMI S.L. 42,48 VF
2010004399 B46811758-HERRAMI S.L. 40,59 VF
2010004400 B46811758-HERRAMI S.L. 55,94 VF
2010004516 B54458963-IMA AGRICOLA 2010 SL 7,33 VF
2010004518 B54458963-IMA AGRICOLA 2010 SL 166,49 VF
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2010005091 B46811758-HERRAMI S.L. 8,35 VF
17100 2269900

2010003126 B46811758-HERRAMI S.L. 18,88 VF
 TOTAL 17100 4.739,66  

31300 2269900
2010000920 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 252,00 VF
2010000921 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 315,00 VF
2010000922 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 315,00 VF
2010003466 73914898M-PARRA TERCERO FRANCISCO JOSE 644,14 VF

31300 2270000
2010000163 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 1.192,00 VF
2010000164 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 480,00 VF
2010000165 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 720,00 VF
2010000335 G46248928-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE SAFOR 252,00 VF
 TOTAL 31300 4.170,14  

33201 2130000
2010002501 B46001897-THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 107,09 VF
2010002662 B46811758-HERRAMI S.L. 169,59 VF
2010003500 B96811021-CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA CAMACHO S.L. 52,30 VF
2010004466 B46001897-THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 138,06 VF

33201 2150000
2010001355 B96500947-OFIMATICA SAMUEL ZARAGOZA, S.L. 77,21 VF
2010001778 B96500947-OFIMATICA SAMUEL ZARAGOZA, S.L. 148,27 VF
2010002004 B96500947-OFIMATICA SAMUEL ZARAGOZA, S.L. 84,53 VF
2010002916 B96500947-OFIMATICA SAMUEL ZARAGOZA, S.L. 165,26 VF
2010003943 B96500947-OFIMATICA SAMUEL ZARAGOZA, S.L. 121,79 VF
2010004486 B96500947-OFIMATICA SAMUEL ZARAGOZA, S.L. 61,66 VF

33201 2200000
2010003829 B46555405-CENTRE INFORMATIC OLIVA S.L. 55,01 VF
2010004329 B46555405-CENTRE INFORMATIC OLIVA S.L. 232,22 VF

33201 2210000
2010003598 A95075586-IBERDROLA GENERACION, S.A.U. 3.078,85 VF
2010004089 A95075586-IBERDROLA GENERACION, S.A.U. 1.229,09 VF
2010004416 A95075586-IBERDROLA GENERACION, S.A.U. 999,78 VF
2010005078 A95075586-IBERDROLA GENERACION, S.A.U. 2.199,47 VF

33201 2269900
2010000173 G97725691-COL.LECTIU OBERTAMENT 187,20 VF
2010001356 A46186821-EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A. 290,00 VF
2010001357 G97202188-ASOCIACION TACATA TEATRE 133,00 VF
2010001358 B46305405-ENCUADERNACIONES RUIZ S.L. 148,48 VF
2010001359 B96656574-SAÓ EDICIONS, S.L. 40,00 VF
2010001365 B97796007-CONTES PER AL NOU MIL.LENI, S.L. 140,00 VF
2010001368 B96445077-EDITORIAL AFERS S.L. 70,72 VF
2010001627 G97742316-ASSOCIACIO CONTES DE LA MITJA LLUNA 299,25 VF
2010001833 25384490B-MICO GASCO JORGE JUAN 299,25 VF
2010001873 B85635910-EDICIONES EL PAIS, S.L. 355,00 VF
2010002170 B46406799-EDICIONS CAMACUC S.L. 40,00 VF
2010002918 B96445077-EDITORIAL AFERS S.L. 57,00 VF
2010002919 73907258R-MAÑO FENOLLAR SALVADOR 118,00 VF
2010004677 G96688130-CENTRO DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN LIMAIA 138,60 VF
 TOTAL 33201 11.236,68  

33400 2130000
2010002429 B96755954-VULCANO SAFOR S.L. 12.642,32 VF

33400 2269900
2010004193 B46001863-ARTES GRAFICAS SOLER S.L. 12.532,00 VF

33400 2270000
2010005101 19114145H-MESTRE SANCHIS ANTONIO 1.800,00 VF
 TOTAL 33400 26.974,32  

33402 2260000
2010004219 73912891E-GISBERT MASQUEFA ANTONIO 354,00 VF
2010004403 B46351847-VIAJES SIMEON, S.L. 864,44 VF

33402 2260000
2010004951 A30652705-AUTOCARES VIDAL CARTAGENA SA 540,00 VF
2010005084 20001712S-MAÑO FENOLLAR VICENTE 383,50 VF
 TOTAL 33402 2.141,94  

33800 2130000
2010004339 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 138,39 VF

33800 2210000
2010004712 B97245435-SUMINISTRAMENTS IME, S.L. 471,20 VF

33800 2269900
2010002045 G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 174,00 VF
2010002046 G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 1.392,00 VF
2010002047 G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 580,00 VF
2010002949 G96490065-AGRUPACIO FOLKLORICA RAVAL I VILA 2.000,00 VF
2010002951 B46682142-PIROTECNIA HNOS. BORREDA S.L. 2.360,00 VF
2010004385 B46682142-PIROTECNIA HNOS. BORREDA S.L. 118,00 VF

33800 2270000
2010003272 B03854775-IBER SEGURIDAD, S.L. 541,62 VF
 TOTAL 33800 7.775,21  
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34100 2120000
2010003560 B46634259-CEMENTOS SANCHIS S.L. 79,77 VF
2010003716 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 200,60 VF
2010003717 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 40,12 VF
2010003718 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 44,13 VF
2010003719 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 33,39 VF
2010003843 B46465597-PINTURAS TEP S.L. 424,23 VF
2010004236 B46176699-BISELADOS BENEYTO, S.L. 522,03 VF
2010004239 B46634259-CEMENTOS SANCHIS S.L. 95,84 VF
2010004240 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 19,47 VF
2010004245 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 16,31 VF
2010004246 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 17,39 VF
2010004247 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 9,32 VF
2010004446 B46137519-ROMAN ALEMANY S.L. 25,96 VF
2010004863 B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 1.630,58 VF

34100 2130000
2010003514 B97245435-SUMINISTRAMENTS IME, S.L. 637,68 VF
2010003543 B97836670-PERIS FRASQUET S.L.U. 1.109,90 VF
2010003544 B97836670-PERIS FRASQUET S.L.U. 1.218,41 VF
2010003545 B97836670-PERIS FRASQUET S.L.U. 1.347,07 VF
2010003546 B97836670-PERIS FRASQUET S.L.U. 2.538,61 VF
2010003547 B97836670-PERIS FRASQUET S.L.U. 400,49 VF
2010003548 B97836670-PERIS FRASQUET S.L.U. 2.168,01 VF
2010003549 B97836670-PERIS FRASQUET S.L.U. 1.344,07 VF
2010003550 B46811758-HERRAMI S.L. 36,01 VF
2010003551 B97245435-SUMINISTRAMENTS IME, S.L. 295,86 VF
2010003552 B46215745-FERRETERIA CENTRAL GANDIENSE S.L. 13,76 VF
2010003553 B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 523,90 VF
2010003554 A58112590-SALTER SPORT, S.A. 44,31 VF
2010003555 B46811758-HERRAMI S.L. 104,98 VF
2010003556 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 34,81 VF
2010003557 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 124,24 VF
2010003558 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 2,47 VF
2010003559 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 1,04 VF
2010003834 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 31,14 VF
2010003835 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 30,48 VF
2010003847 A58112590-SALTER SPORT, S.A. 497,68 VF
2010003848 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 12,97 VF
2010003849 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 134,52 VF
2010003850 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 289,10 VF
2010003851 B96659438-AIR FEU S.L. 342,47 VF
2010003861 B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 14,66 VF
2010003881 B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 482,24 VF
2010003923 B46811758-HERRAMI S.L. 130,15 VF
2010004415 B96811021-CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA CAMACHO S.L. 716,78 VF
2010004456 E46424917-TALLERES GARCIA C.B. 180,79 VF
2010004471 A58112590-SALTER SPORT, S.A. 197,01 VF
2010004548 B97245435-SUMINISTRAMENTS IME, S.L. 87,52 VF
2010004549 B97245435-SUMINISTRAMENTS IME, S.L. 3,41 VF
2010004551 B97245435-SUMINISTRAMENTS IME, S.L. 276,47 VF
2010004552 B97245435-SUMINISTRAMENTS IME, S.L. 762,21 VF
2010004703 B46832085-CERRAJERIA MIRPO S.L. 102,07 VF
2010004748 B96755954-VULCANO SAFOR S.L. 2.328,54 VF
2010004749 B96755954-VULCANO SAFOR S.L. 1.381,39 VF
2010004800 B96755954-VULCANO SAFOR S.L. 2.191,12 VF
2010004801 B96755954-VULCANO SAFOR S.L. 1.987,39 VF
2010005001 J97724298-SISTEMAS DE SONIDO Y AUDIOVISUALES, S.C.P. 202,96 VF
2010005126 B46811758-HERRAMI S.L. 12,98 VF
2010005127 A58112590-SALTER SPORT, S.A. 79,34 VF
2010005128 A58112590-SALTER SPORT, S.A. 230,95 VF
2010005131 FR32340214444-STRAMATEL 1.998,52 VF

34100 2150000
2010003839 B96364955-SISTEMAS OFICINA F. BELLVER S.L. 295,00 VF
2010003840 B96364955-SISTEMAS OFICINA F. BELLVER S.L. 100,52 VF
2010004444 73899203L-SANCHIS COTAINA MARIA ANTONIA 50,91 VF
2010004704 B96364955-SISTEMAS OFICINA F. BELLVER S.L. 136,47 VF

34100 2200000
2010004248 B46555405-CENTRE INFORMATIC OLIVA S.L. 580,86 VF

34100 2210000
2010002473 A33543547-HIDROCANTABRICO ENERGIA, S.A.U. 8.745,76 VF
2010003370 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 39,93 VF
2010003522 B97405393-AQUASOL LEVANTE, S.L 117,91 VF
2010003523 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 123,62 VF
2010003524 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 39,65 VF
2010003525 B97405393-AQUASOL LEVANTE, S.L 80,27 VF
2010003526 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 1.020,56 VF
2010003527 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 30,52 VF
2010003528 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 156,08 VF
2010003529 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 397,86 VF

Pàgina: 37



2010003530 B97405393-AQUASOL LEVANTE, S.L 606,72 VF
2010003531 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 84,32 VF
2010003532 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 283,85 VF
2010003533 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 283,85 VF
2010003534 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 41,56 VF
2010003535 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 135,28 VF
2010003536 B97658249-FUSTERQUIM OLIVA SL 141,33 VF
2010003537 B97658249-FUSTERQUIM OLIVA SL 33,18 VF
2010003538 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 33,90 VF
2010003539 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 258,16 VF
2010003540 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 123,97 VF
2010003541 B97405393-AQUASOL LEVANTE, S.L 293,82 VF
2010003542 A33543547-HIDROCANTABRICO ENERGIA, S.A.U. 6.833,16 VF
2010003639 A33543547-HIDROCANTABRICO ENERGIA, S.A.U. 5.923,47 VF
2010003695 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 79,85 VF
2010003696 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 19,80 VF
2010003697 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 68,57 VF
2010003698 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 35,92 VF
2010003699 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 29,98 VF
2010003700 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 55,09 VF
2010003701 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 17,25 VF
2010003836 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 30,30 VF
2010003837 B96241336-AGROGIBE S.L. 6,48 VF
2010003838 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 63,99 VF
2010003841 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 83,07 VF
2010003842 B46811758-HERRAMI S.L. 2,54 VF
2010003844 B46811758-HERRAMI S.L. 46,96 VF
2010003845 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 236,02 VF
2010003846 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 136,33 VF
2010003894 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 23,72 VF
2010004112 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 56,94 VF
2010004113 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 577,69 VF
2010004114 19972777Z-JUST SEMPERE FRANCISCO 21,36 VF
2010004230 A62496518-PRODUCTOS QUÍMICOS REGENT ESPAÑA S.A. 704,00 VF
2010004231 A62496518-PRODUCTOS QUÍMICOS REGENT ESPAÑA S.A. 358,07 VF
2010004234 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 76,30 VF
2010004237 B01104892-SOLUCIONES ECOLÓGICAS KIMU 2000 S.L. 819,86 VF
2010004238 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 107,92 VF
2010004242 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 0,92 VF
2010004243 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 70,88 VF
2010004244 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 56,79 VF
2010004249 B97405393-AQUASOL LEVANTE, S.L 77,94 VF
2010004419 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 172,73 VF
2010004420 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 96,59 VF
2010004422 A33543547-HIDROCANTABRICO ENERGIA, S.A.U. 2.606,41 VF
2010004467 73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA FRANCISCA 95,53 VF
2010004602 B97405393-AQUASOL LEVANTE, S.L 360,99 VF
2010004603 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 19,18 VF
2010004604 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 14,02 VF
2010004605 B46811758-HERRAMI S.L. 3,42 VF
2010004892 A33543547-HIDROCANTABRICO ENERGIA, S.A.U. 11.533,53 VF
2010005093 B46811758-HERRAMI S.L. 26,43 VF
2010005097 B46811758-HERRAMI S.L. 116,23 VF

34100 2269900
2010003401 20023800T-SABATER COLLADO JUAN 198,00 VF
2010003515 B96474804-PUBLI-PROMOCIONS FREDIESPORT S.L. 708,00 VF
2010003516 B53050001-CARISO S.L. CARTELLS IL.LUMINACIO SO S.L. 243,08 VF
2010003517 A46140026-GRAFICAS COLOMAR S.A. 2.146,00 VF
2010003518 A46140026-GRAFICAS COLOMAR S.A. 1.902,40 VF
2010003519 B53757027-TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L. 879,44 VF
2010003520 B54460787-MES 3 EVENTS, S.L. 354,00 VF
2010003563 A46140026-GRAFICAS COLOMAR S.A. 630,12 VF
2010004235 A46140026-GRAFICAS COLOMAR S.A. 106,20 VF
2010004418 20028585R-RAMOS BAÑULS MONICA 133,34 VF

34100 2270000
2010003521 Q2866001G-CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA 1.805,40 VF
2010003564 Q2866001G-CREU ROJA ESPANYOLA-ASEMB.LOCAL OLIVA 1.486,80 VF
2010003882 B85143154-INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L. 780,57 VF
2010004746 B97269724-SERVEIS ACUATICS DE SALVAMENT I ENSENYANÇA S.L. 8.363,60 VF
2010004747 B97269724-SERVEIS ACUATICS DE SALVAMENT I ENSENYANÇA S.L. 27.190,96 VF
2010004797 B96755954-VULCANO SAFOR S.L. 2.328,54 VF
2010004798 B96755954-VULCANO SAFOR S.L. 2.289,07 VF
2010004799 B96755954-VULCANO SAFOR S.L. 2.289,07 VF

  TOTAL 34100 129.546,30
42200 2150000

2010003668 B53086120-SERVICIOS TECNICOS FERNANDO A. MOLL S.L. 436,19 VF
 TOTAL 42200 436,19  

43101 2130000
2010005057 B96811021-CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA CAMACHO S.L. 129,66 VF
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43101 2270000
2010002432 B96755954-VULCANO SAFOR S.L. 899,05 VF
 TOTAL 43101 1.028,71  

43200 2269900
2010003311 B98108152-SAFOR SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 1.152,27 VF
2010004326 B96282843-RADCLIFFE & ASOCIADOS S.L. 638,00 VF
2010004993 E97121131-AKCARO FILMS, C.B. 1.690,00 VF

43200 2270000
2010002254 A46284436-JOAQUIN LERMA, S.A. 2.384,13 VF
2010002545 A46284436-JOAQUIN LERMA, S.A. 2.298,19 VF
2010004336 A46284436-JOAQUIN LERMA, S.A. 3.564,65 VF
2010004978 A46284436-JOAQUIN LERMA, S.A. 826,37 VF
 TOTAL 43200 12.553,61  

92400 2050000
2010004964 B97388128-ALBA MANAGEMENT, S.L. 1.020,70 VF
 TOTAL 92400 1.020,70  

93100 2270000
2010005020 A81957367-GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. 27.818,56 VF
2010005021 A81957367-GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A. 32.279,39 VF
 TOTAL 93100 60.097,95  

TOTAL VF 666.032,58

FUNC ECON Nº REG TERCERO IMPORTE EST
13200 2140000

2011000071 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 29,50 REX 2011
13200 2210000

2011001706 A95075578-IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 1.845,18 REX 2011
 TOTAL REX 2011 13200 1.874,68  

15500 2130000
2011000083 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 243,13 REX 2011
2011000084 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 15,93 REX 2011
2011000086 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 85,47 REX 2011

15500 2140000
2011000067 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 226,65 REX 2011
2011000068 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 132,38 REX 2011
2011000069 J46619078-ANTONIO S. ALEMANY SOLER Y CIA S.C. 269,31 REX 2011
2011000077 B97432272-VIMAQ, AUTOMOCIÓ INDUSTRIAL, S.L. 38,94 REX 2011
2011000078 B97931836-GRUPO SILIATO SL 32,00 REX 2011
2011000249 20025719X-TORMOS CRESPO, JOSE MANUEL 440,19 REX 2011
 TOTAL REX 2011 15500 1.484,00  

16101 2210000
2011000604 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 149,64 REX 2011
 TOTAL REX 2011 16101 149,64  

16103 2130000
2011000064 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 23,03 REX 2011

16103 2210000
2011000057 B46634259-CEMENTOS SANCHIS S.L. 44,99 REX 2011
2011000062 B96998349-ABONOS ORGANICOS MONTAGUT SL 432,00 REX 2011
2011000605 A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA S.A. 1.002,41 REX 2011
 TOTAL REX 2011 16103 1.502,43  

16200 2270000
2011000066 19970190A-NAVARRO LLORET JUAN 97,20 REX 2011
2011000072 A46284436-JOAQUIN LERMA, S.A. 12.061,68 REX 2011
2011000093 A28541639-FCC MEDIO AMBIENTE S.A. 37.962,95 REX 2011
2011000094 A28541639-FCC MEDIO AMBIENTE S.A. 1.797,94 REX 2011
 TOTAL REX 2011 16200 51.919,77  

16500 2130000
2011000060 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 14,16 REX 2011
2011000061 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 98,25 REX 2011
2011000080 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 419,31 REX 2011
2011000081 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 384,15 REX 2011
2011000082 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 18,22 REX 2011

16500 2210000
2011001315 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 660,72 REX 2011
2011001317 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 289,61 REX 2011
2011001318 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 45,83 REX 2011
2011001319 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 56,12 REX 2011
2011001320 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 57,67 REX 2011
2011001321 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 59,83 REX 2011
2011001322 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 59,94 REX 2011
2011001323 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 70,91 REX 2011
2011001324 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 79,01 REX 2011
2011001329 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 305,07 REX 2011
2011001332 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 417,73 REX 2011
2011001333 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 435,80 REX 2011
2011001334 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 438,41 REX 2011
2011001336 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 490,35 REX 2011
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2011001337 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 522,27 REX 2011
2011001338 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 531,37 REX 2011
2011001339 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 536,64 REX 2011
2011001340 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 553,76 REX 2011
2011001348 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 303,24 REX 2011
2011001349 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 358,19 REX 2011
2011001352 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 615,63 REX 2011
2011001353 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 651,78 REX 2011
2011001355 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 656,21 REX 2011
2011001356 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 709,39 REX 2011
2011001360 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 719,15 REX 2011
2011001361 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 546,39 REX 2011
2011001365 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 557,46 REX 2011
2011001368 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 953,23 REX 2011
2011001372 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 761,84 REX 2011
2011001373 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.020,51 REX 2011
2011001374 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 828,76 REX 2011
2011001376 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.161,95 REX 2011
2011001377 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.261,22 REX 2011
2011001380 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.060,56 REX 2011
2011001385 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.662,27 REX 2011
2011001386 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.149,99 REX 2011
2011001387 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.919,51 REX 2011
2011001389 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 45,83 REX 2011
2011001390 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.183,84 REX 2011
2011001391 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 52,78 REX 2011
2011001393 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 64,94 REX 2011
2011001395 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 72,18 REX 2011
2011001396 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 520,04 REX 2011
2011001397 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.366,29 REX 2011
2011001398 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.370,03 REX 2011
2011001400 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 564,17 REX 2011
2011001402 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 568,08 REX 2011
2011001404 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 578,22 REX 2011
2011001406 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 670,71 REX 2011
2011001407 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 33,21 REX 2011
2011001408 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 770,02 REX 2011
2011001409 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 774,04 REX 2011
2011001410 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 806,48 REX 2011
2011001411 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 810,94 REX 2011
2011001412 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 860,92 REX 2011
2011001413 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 959,89 REX 2011
2011001414 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 969,55 REX 2011
2011001415 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.029,86 REX 2011
2011001416 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.183,07 REX 2011
2011001417 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.484,19 REX 2011
2011001418 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.639,83 REX 2011
2011001419 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.127,74 REX 2011
2011001420 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 2.153,59 REX 2011
2011001421 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 434,37 REX 2011
2011001422 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 56,12 REX 2011
2011001423 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 59,83 REX 2011
2011001425 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.581,62 REX 2011
2011001426 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 2.349,58 REX 2011
2011001431 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 2.836,22 REX 2011
2011001433 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.032,83 REX 2011
2011001434 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.190,34 REX 2011
2011001435 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.834,02 REX 2011
2011001437 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 2.343,48 REX 2011
2011001439 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 35,28 REX 2011
 TOTAL REX 2011 16500 58.856,54  

17100 2130000
2011000059 B46293783-COMERCIAL AGRICOLA SANJUAN Y CANET SL 46,09 REX 2011

17100 2210000
2011000606 A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA S.A. 2.227,76 REX 2011
 TOTAL REX 2011 17100 2.273,85  

23100 2210000
2011001378 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.286,60 REX 2011
2011001403 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 3.808,87 REX 2011

23100 2270000
2011000029 A28011153-ZARDOYA OTIS SA 228,86 REX 2011
 TOTAL REX 2011 23100 5.324,33  

23101 2210000
2011001362 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 547,32 REX 2011
2011001384 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.148,60 REX 2011
 TOTAL REX 2011 23101 1.695,92  

23102 2210000
2011001335 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 474,77 REX 2011
2011001343 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 222,60 REX 2011
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23102 2270000
2011000030 A28011153-ZARDOYA OTIS SA 191,01 REX 2011
 TOTAL REX 2011 23102 888,38  

31300 2210000
2011000607 A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA S.A. 196,59 REX 2011
2011001330 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 401,31 REX 2011
2011001351 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 399,16 REX 2011
2011001354 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 458,17 REX 2011
2011001363 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 725,02 REX 2011
 TOTAL REX 2011 31300 2.180,25  

32101 2210000
2011001314 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 127,10 REX 2011
2011001325 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 79,43 REX 2011
2011001331 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 411,10 REX 2011
2011001347 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 297,80 REX 2011
2011001350 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 597,41 REX 2011
2011001358 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 531,64 REX 2011
2011001375 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.128,10 REX 2011
2011001381 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.496,77 REX 2011
2011001382 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.141,91 REX 2011
2011001383 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.568,39 REX 2011
2011001392 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.291,47 REX 2011
2011001399 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.421,85 REX 2011
2011001405 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 2,74 REX 2011
2011001424 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 79,43 REX 2011
2011001428 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 315,77 REX 2011
 TOTAL REX 2011 32101 10.490,91  

32103 2210000
2011001366 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 596,64 REX 2011
2011001367 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 771,26 REX 2011
 TOTAL REX 2011 32103 1.367,90  

32400 2210000
2011001328 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 259,72 REX 2011
2011001346 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 273,03 REX 2011
 TOTAL REX 2011 32400 532,75  

33201 2210000
2011001327 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 182,00 REX 2011
2011001342 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 180,17 REX 2011
 TOTAL REX 2011 33201 362,17  

33400 2210000
2011000581 73907931F-SANCHIS NUÑEZ VICENTE JAVIER 30,60 REX 2011
2011000582 73907931F-SANCHIS NUÑEZ VICENTE JAVIER 149,27 REX 2011
2011001359 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 539,35 REX 2011
2011001394 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.344,69 REX 2011
 TOTAL REX 2011 33400 2.063,91  

33402 2260000
2011000142 73912891E-GISBERT MASQUEFA ANTONIO 174,78 REX 2011
 TOTAL REX 2011 33402 174,78  

33601 2270000
2011000032 A28011153-ZARDOYA OTIS SA 206,98 REX 2011
 TOTAL REX 2011 33601 206,98  

33800 2130000
2011000028 B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC S.L. 54,52 REX 2011
2011000091 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 7,97 REX 2011
2011000092 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 15,93 REX 2011

33800 2269900
2011000571 B46259750-DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENT. Y BEBIDAS S.L. 396,00 REX 2011
2011001427 B46297891-FEIX ELECTRONIC S.L. 2.129,76 REX 2011
 TOTAL REX 2011 33800 2.604,18  

34100 2120000
2011000065 B46634259-CEMENTOS SANCHIS S.L. 34,87 REX 2011
2011000070 B03046158-ARENAS FORNA S. L. 181,17 REX 2011

34100 2210000
2011000063 B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 35,66 REX 2011
2011001379 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.303,40 REX 2011
2011001388 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.165,45 REX 2011

34100 2270000
2011000138 B97269724-SERVEIS ACUATICS DE SALVAMENT I ENSENYANÇA S.L. 8.643,50 REX 2011
2011000141 B97269724-SERVEIS ACUATICS DE SALVAMENT I ENSENYANÇA S.L. 23.144,04 REX 2011
2011000143 B97269724-SERVEIS ACUATICS DE SALVAMENT I ENSENYANÇA S.L. 7.119,93 REX 2011
2011000146 B97269724-SERVEIS ACUATICS DE SALVAMENT I ENSENYANÇA S.L. 7.071,80 REX 2011
2011000147 B97269724-SERVEIS ACUATICS DE SALVAMENT I ENSENYANÇA S.L. 11.738,64 REX 2011
2011000149 B97269724-SERVEIS ACUATICS DE SALVAMENT I ENSENYANÇA S.L. 11.823,60 REX 2011
2011000150 B97269724-SERVEIS ACUATICS DE SALVAMENT I ENSENYANÇA S.L. 4.944,20 REX 2011
 TOTAL REX 2011 34100 77.206,26  

43100 2270000
2011000076 A46284436-JOAQUIN LERMA, S.A. 421,96 REX 2011
 TOTAL REX 2011 43100 421,96  

43101 2210000
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2011001344 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 250,77 REX 2011
2011001401 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.551,15 REX 2011
 TOTAL REX 2011 43101 1.801,92  

43200 2210000
2011000603 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 123,75 REX 2011
2011000608 A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA S.A. 2.707,31 REX 2011
2011001316 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 35,81 REX 2011
2011001430 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 344,91 REX 2011

43200 2270000
2011000073 A46284436-JOAQUIN LERMA, S.A. 334,97 REX 2011
 TOTAL REX 2011 43200 3.546,75  

49300 2210000
2011001429 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 324,68 REX 2011
 TOTAL REX 2011 49300 324,68  

92000 2200000
2011000058 A46029674-PAPELERIA VILA S.A. 162,59 REX 2011

92000 2200000
2011001776 A81962201-EDITORIAL ARANZADI S.A. 967,69 REX 2011

92000 2210000
2011001326 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 129,68 REX 2011
2011001341 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 117,50 REX 2011
2011001345 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 591,59 REX 2011
2011001357 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 519,16 REX 2011
2011001370 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 957,69 REX 2011
2011001371 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 748,65 REX 2011

92000 2230000
2011000079 B46626842-GOZALBEZ Y DIAZ SL 232,86 REX 2011

92000 2269900
2011000087 A46229290-EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. 299,13 REX 2011

92000 2270000
2011000031 A28011153-ZARDOYA OTIS SA 227,93 REX 2011
 TOTAL REX 2011 92000 4.954,47  

92402 2210000
2011001364 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 731,62 REX 2011
2011001369 B82207275-UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 703,17 REX 2011

TOTAL REX 2011 92402 1.434,79
TOTAL GENERAL REX 2011 235.644,20

Vist l’informe de la interventora Municipal de data 4 de maig de 2011, en relació amb 
aquest expedient REX 02/2011, en el quals es fa constar que “l’article 26.2 c) del Reial 
Decret 500/90, determina que s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment 
del  seu  reconeixement,  les  obligacions  procedents  d’exercicis  anteriors,  a  què  fa 
referència l’article 60.2 del mateix Reial Decret, atribuint la seua competència al Ple de 
l’entitat,  per al reconeixement extrajudicial  de crèdits sempre que no hi haja dotació 
pressupostària (Base 19.III)”.Considerant, així mateix, que en aquest informe s’indica 
que:  “en  tot  cas,  l’aprovació  d’aquestes  factures  pel  Ple  de  la  Corporació  quedarà 
condicionada  a  l’entrada  en  vigor  del  Pressupost  de  l’Ajuntament  d’Oliva  per  a 
l’exercici 2011, i també que “en aquest cas i com que actualment s’està treballant amb 
pressupost  prorrogat  i  que  les  operacions  realitzades  en  el  pressupost  prorrogat 
s’entendran fetes sobre el que s’aprove, i considerant que, a dia de hui no es pot retindre 
crèdit en la totalitat de les corresponents partides afectades de forma que no s’acredite 
l’existència  de crèdit  adequat  i  suficient  per  a  aprovar  aquest  expedient,  NO es pot 
assegurar que una vegada aprovat el nou pressupost hi haja crèdit per a donar cobertura 
a aquest acord, i s’ha d’advertir que segons l’article 173.5 de la Llei d’Hisendes Locals 
“no podran adquirir-se compromisos de despesa per quantia superior a l’import dels 
crèdits autoritzats en l’estat de despeses, i seran nuls de ple dret els acords, resolucions i 
actes  administratius  que  infringesquen  l’expressada  norma,  sense  perjudici  de  les 
responsabilitats a què donara lloc”, cosa que s’informa als efectes oportuns.
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Considerant, això no obstant, necessari procedir a l’aprovació de les despeses que s’han 
indicat a l’objecte de procedir el més aviat possible a la seua aplicació al pressupost 
només entre en vigor per tal de procedir al seu pagament, a l’objecte de no perjudicar 
més als proveïdors afectats.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 
10 de maig de 2011, va emetre dictamen i propostes d’acord en relació amb el projecte 
de pressupost de 2011.

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

 Sr.  Soria  Calatayud: “Ací  ens  trobem  en  una  situació  en  què  podem  tindre 
posicions encontrades, del que responsablement s’ha de fer i el que volem, i respecte 
al  que  es  deu  o  es  pot  fer.  Nosaltres  som  conscients  que  si  no  s’aproven  els 
reconeixements, els proveïdors no poden cobrar, per tant nosaltres volem que cobren 
els proveïdors; però clar, és que després llegim que a hores d’ara no es pot retindre 
crèdit en la totalitat de les corresponents partides afectades de manera que s’acredite 
l’existència de crèdit  adequat i suficient per aprovar aquest expedient.  No es pot 
assegurar  que  una  vegada  aprovat  el  nou  pressupost  hi  haja  crèdit  per  donar 
cobertura a aquest acord. Per tant, clar, nosaltres volem que cobren. També volíem 
que s’aprovara la moció d’Aigua Blanca IV, i ací hi ha un informe que diu que no es 
pot assegurar que siga legal; i que si s’infringeix la llei són acords nuls de ple dret.  
Per tant, farem el mateix que vam fer en aquell plenari, que és abstindre’ns. Vostés 
són responsables  del  que posen.  Si  no hi  ha crèdit  suficient,  vostés  són els  qui 
votaran una cosa il·legal. Li dic el mateix que em va dir. Atenga’s vosté al que haja 
de fer. I evidentment, una dada, desmentint allò, que era en un altre punt, però té a 
vore amb aquest. El Sr. Sabater ha afirmat que n’hi ha menys; no? Ací, en l’informe 
d’estabilitat pressupostària que té a vore amb el que estem parlant ara, les dades que 
diré,  despeses  pendent  d’aplicar  a  31-12-2010,  en la  partida  413,  782.919,43 €; 
despeses  pendents  d’aplicar  a  31-12-209,  647.908,85  €.  Com  tot  el  món  pot 
comprovar, 782 és més que 647, i no a l’inrevés. És a dir, el que hi havia pendent 
d’aplicar  a 31-12-2010 és major  que el  que hi  havia pendent d’aplicar  a 31-12-
2009.”
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 Sr. Sabater Savall: “És que està mesclant “churras con merinas”. Així de clar.  el 
dèficit sempre que he parlat ha sigut de la suma del dèficit i del REX. I a més el que 
no es pot fer és globalitzar quan el que s’ha de fer és particularitzar en cadascun dels 
programes. La suma del REX i del dèficit del 2009 era superior a la suma del REX i 
del dèficit de 2010. S’ha disminuït el dèficit. Així de clar. I això que estem pagant,  
en els dos anys hem pagat el préstec extraordinari que vam fer en 2009. I a l’hora de 
mirar si hi ha suficient consignació, que és el que explicava jo abans, s’ha d’agarrar 
programa per programa, vore la quantitat que es devia en 2009, la quantitat que hi 
havia en 2010, i vore quina quantitat és la que ha disminuït. És simple. Qui no vol 
entendre-ho és perquè no vol. Si jo li dec 2.000 € al Sr. secretari, i amb el meu sou 
en un any li n’he pogut pagar 1.000, si continue amb aqueix sou, en el següent any li 
podré pagar els altres 1.000 €. No cal augmentar-lo. Doncs bé, el que hem fet és que 
no només  hem prorrogat  sinó  que  a  més hem augmentat.  Per  tant  es  pot  pagar 
perfectament, perquè una part queda assumida en l’increment de l’any anterior. És 
simplíssim.”

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. Canet 
Fuster, i el Sr. alcalde Salvador Fuster Mestre (14 vots favorables: 9 del Grup Socialista, 
3 del Grup Bloc, i 2 de regidors no adscrits), i l’abstenció dels regidors Sra. Tercero 
Savall, Sr. Soria Calatayud, Sr. Catalá Orquín, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado 
(5 abstencions: 3 del Grup PP, i 2 de regidors no adscrits), acorda:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 02/2011 por un import total de 
901.676,78 €, corresponent a les factures indicades en aquest expedient, amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries corresponents a les partides que també s’indiquen.

Segon.- Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a l’entrada en vigor del pressupost de 
l’ajuntament d’Oliva per a l’exercici 2011.

Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció.
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SETÉ.-  CONVENI  ENTRE  L’AJUNTAMENT  I  LA  CREU  ROJA  D’OLIVA, 
PER A LA  PRESTACIÓ DEL SERVEI  DE SALVAMENT I  SOCORRISME, 
ANY 2011.

A proposta de la Presidència,  el Ple de l’Ajuntament,  per unanimitat  dels assistents, 
acorda retirar aquest assumpte de l’ordre del dia.

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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