
Minuta núm. 14

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 10 D’AGOST DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 15.55 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ 
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
TERESA GASCÓN ESCRIVÁ
SALVADOR FUSTER MESTRE
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT ROIG TOMÀS
VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI ACTAL:
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT

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, DAVID 

GONZÁLEZ  MARTÍNEZ,  en 

primera  convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren la totalitat de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió extraordinària 

i pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.  APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL 28 DE JUNY, I DE L’EXTRAORDINÀRIA DE 13 DE 
JULIOL DE 2012.

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

 Sr. alcalde: “Les donem per aprovades?”

 Sra. Escrivá Herraiz: “No. Per favor.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. Li demane, per favor, que si vol intervindre, o té alguna 
cosa, que ho faça quan els estic mirant i no quan vaig a començar a llegir el títol del 
punt següent. Té la paraula.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “A vore; és que jo pense que per aprovar les actes vosté 
hauria  de  demanar  els  vots  a  favor,  els  vots  en  contra,  i  no  mirar,  perquè 
possiblement jo no tinc per què estar mirant-lo sinó alçar el braç i votar. Simplement 
dir  que  el  Partit  Popular  s’abstindrà  en  l’aprovació  de  les  actes  per  no  tindre 
comprovació del que és la gravació a l’acta. Simplement això. Per tant, el vot del 
Partit Popular és l’abstenció a l’aprovació de les actes.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i del Sr. alcalde 
David González Martínez (14 vots favorables: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 
5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent 
d’Oliva),k  i  l’abstenció dels regidors  Sra.  Escrivá Herraiz,  Sr.  Aparisi  Romero,  Sra. 
Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. 
Gascon Escrivá (7 abstencions del Grup PP), acorda aprovar les actes de les sessions 
ordinària de 28 de juny de 2012 i extraordinària de 13 de juliol de 2012, i s’autoritza la 
seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.
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PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA.

SEGON.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL REX 03/2012.

D’ordre  de  l’Alcaldia,  pel  Sr.  secretari  acctal.,  es  procedeix  a  donar  compte  del 
Dictamen emés per la Comissió Municipal Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en 
sessió extraordinària celebrada el  dia 6 d’agost de 2012, dictamen del següent tenor 
literal:

“1.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL REX 03/2012.

El dia 25 de juliol es va proposar l’inici del corresponent expedient REX 03/2012 per a procedir 
a l’aprovació de determinades factures que es relacionen, que van quedar pendents d’aplicar a  
pressupost a 31 de desembre de 2011, i altres que han tingut entrada en aquest ajuntament amb 
posterioritat, per un import total de 40.473,91€, que són: 

        

FUNC

E
C
O
NNúm. REG Núm. FRA DATA CONCEPTE TERCER IMPORT

ESTAT

1100

3
5
2
0
0
0
0      

  2011001946 FD1100122 06-may-11
INTERESES DEMORA MARZO FRAS INUSA Nº: FD1000459, 
FD1000506, FD1000562 Y FD1100002. A28259141-INGENIERIA URBANA, S.A. 896,65

VF

  2011002808 FD1100168 17-jun-11
INTERESES DEMORA ABRIL '11 FRAS Nº FD1000459, FD1000506, 
FD1000562 Y FD1100002 INUSA. A28259141-INGENIERIA URBANA, S.A. 896,65

VF

  2011002938 514030441491 27-jun-11INT.DEMO.LUZ MEL TAMARIT, 2 

A95075586-IBERDROLA GENERACION, 
S.A.U. 121,16

VF

  2011003138 FD1100206 11-jul-11INTERESES DEMORA FACT.PENDIENT A28259141-INGENIERIA URBANA, S.A. 908,35

VF

  2011003362 210030471626 26-jul-11INTER.DEMORA 3 FACT.ALCANTERI.1709,57+11,88+414,79 

A95554630-IBERDROLA 
COMERCIALIZACION DE ULTIMO 
RECURSO, S.A. 22,29

VF

  2011003363 210030471720 26-jul-11INTER.DEMORA 3 FACT.ALCANTERI.520,59+536,48+16,85 

A95554630-IBERDROLA 
COMERCIALIZACION DE ULTIMO 
RECURSO, S.A. 8,83

VF

  2011003364 210030471925 26-jul-11INTER.DEMORA 2 FACT.ALCANTERI.59,73+23,46 

A95554630-IBERDROLA 
COMERCIALIZACION DE ULTIMO 
RECURSO, S.A. 0,82

VF

  2011003365 210030471911 26-jul-11INTER.DEMORA 2 FACT.ALCANTERI.20,25+23,14 

A95554630-IBERDROLA 
COMERCIALIZACION DE ULTIMO 
RECURSO, S.A. 0,35

VF

15168

6
0
9
0
0
7
7      

  2011004528 VE11V0476 24-oct-11
ELABORACIÓN MEMORIA AMBIENTAL PARA EL PGOU OLIVA. 
BLOQUEADA. 

A96400858-IDOM INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA, S.A. 8.519,60

VF
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15500

6
0
9
0
0
7
7      

  2009000305 2007-10081 19-feb-09
HONORARIOS DIRECC EJECUC PROY CANALIZAC TRÁFICO 
INTERSECC PSO GREGORI MAIANS-C/LOYGORRI. 

B97684583-INGENIERIA 
MULTIDISCIPLINAR EMIN S.L. 2.583,67

VF

  2009000306 2007-10079 19-feb-09
HONORARIOS DIRECC EJECUC PORY CANLIZAC TRÁFICO 
INTERSECC PSO GREGORI MAIANS-C/LOYGORRI. 

B97684583-INGENIERIA 
MULTIDISCIPLINAR EMIN S.L. 2.126,02

VF

16500

2
1
3
0
0
0
0      

  2011002658 00033 16-jun-113 SUJETACABLES, 1 LLAVE DUPLICADA Y PILAS ALUMBR PB. 

E46130795-MANUEL MARTINEZ PEREZ Y 
OTROS C.B. 17,61

VF

17100

2
2
6
9
9
0
0      

  2011005259 00093 14-dic-112 DUPLICADOS LLAVE PARQUES Y JARDINES. 

E46130795-MANUEL MARTINEZ PEREZ Y 
OTROS C.B. 2,83

VF

33400

2
2
6
9
9
0
0      

  2011000553 99130917 23-feb-11REPRESENT.MANS QUIE TEAT. OLIM EL DIA 07/05/2010 

G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y EDITORES 236,00

VF

  2011000554 99130915 23-feb-11REPRES.HAMLET TEATRO OLIMPIAEL DIA 09/04/2010 

G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y EDITORES 236,00

VF

  2011004432 99573696 17-oct-11
REPRESENTACIÓN CORRUPTIA, UNA REGIÓ DE L'EST 9-4-11 
TEATRE L'ENJÒLIT. 

G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y EDITORES 236,00

VF

  2011005685 00094 30-dic-11
CATERING PRES.LIBRO ANGELS GREGORI EN "BIBLIOTECA 
L'ENVIC" 100 COMENSALES. E98089543-FORN GERMANS PARIS CB 374,40

VF

33800

2
2
6
9
9
0
0      

  2011000783 00032 02-mar-11REPOSTERÍA DULCE Y AGUA REYES. 

73907931F-SANCHIS NUÑEZ VICENTE 
JAVIER 88,38

VF

  2011003491 00052 11-ago-11CATERING SOPAR PENSIONISTES 215 COMENSALS.- FESTES. E98089543-FORN GERMANS PARIS CB 1.161,00

VF

  2011003937 50/2011 14-sep-11SERV.ANIMACION CARNAVAL'11PASACALLE 04/03/2011 

B97704027-DINAMIC PRODUCCION DE 
ESPECTACULOS, S.L. 1.770,00

VF

  2011004525 1/11 24-oct-11ACTUACIÓN CORPUS '11 AGRUPACIÓN FOLKLORICA .- FIESTAS. 

G96490065-AGRUPACIO FOLKLORICA 
RAVAL I VILA 2.000,00

VF

34100

2
0
3
0
0
0
0      

  2011003887 012/2011 13-sep-11ALQU.PROYEC.GALA DEPORTES'11 E97121131-AKCARO FILMS, C.B. 300,00

VF
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34100

2
0
3
0
0
0
0      

34100

2
2
1
0
0
0
0      

  2011003531 V 003088 12-ago-11PLASGASS/GLASPON/LIMP.- PISCINA. 

73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA 
FRANCISCA 30,44

VF

34100

2
2
6
9
9
0
0      

  2011005179 2C 07-dic-11ORGANIZACIÓN GALA ESPORT 2011. G98064470-CLUB OLIVA EN MOVIMENT 600,00

VF

43101

2
2
1
0
0
0
0      

  2011003530 V 001589 12-ago-11B. BASURA NEGRA MERCADO. 

73899735E-SOLER SALAZAR LUCIA 
FRANCISCA 243,60

VF

      TOTAL 23.380,65

         
FUNC

ECONNúm. 
REG Núm. FRA DATA CONCEPTE TERCER IMPORT Estat

15100 2269900       

  2012000322 P0007348 31-ene-12
PUB.LEVANTE MOD.PUNT. PGOU DELIMITACION NUCLEO 
ANTIGUO 02/12/2011 A46229290-EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. 299,13 REX 2012

  2012000323 P0007349 31-ene-12
PUB.LEVANTE MOD.PUNT. PGOU AUMMENTO 
EDIFI.AMBIT.POLIDEP. 02/12/2011 A46229290-EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. 299,13 REX 2012

  2012000324 P0007350 31-ene-12
PUB.LEVANTE RECT.PUNT. PGOU NORMATIVA HOTELERA 
02/12/2011 A46229290-EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. 299,13 REX 2012

15500 2130000       

  2012000230 11/0002356 25-ene-12ADQU. UTILLAJE VIAS PUBLICASTORNILLOS ASIENTO. B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 2,53 REX 2012

  2012000234 11/0002361 25-ene-12ADQU.UTILLAJE VIAS PUBLICASCODO PVC PARA C/FARTET B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 4,07 REX 2012

  2012000243 F1109070 25-ene-12
AQU. MAT.REP.VEHI VIAS PUBLICARUEDA Y RODAMIENTO 
CUBA B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 128,40 REX 2012

15500 2140000       

  2012000246 F1109071 25-ene-12REP.VEHIC.CITRO.BERL.VIAS PUB. B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 28,03 REX 2012

15500 2210000       

  2012000223 11/1177 24-ene-12AQU. ARENA TRIT.VIAS PUBLICASPL ALONSO B03046158-ARENAS FORNA S. L. 66,94 REX 2012
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  2012000249 O/00140/V 25-ene-12ADQU.ASFALTO PARA VIAS PUB. A46015129-PAVASAL S.A. 364,09 REX 2012

16103 2130000       

  2012000224 F1109074 24-ene-12AQU. UTILLAJE DEPURADORAGUANTES,GAFAS ALICATES. B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 30,56 REX 2012

16103 2210000       
16103 2210000       

  2012000101 201116775 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN VIA DE RONDA DCHA., 
004 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 398,47 REX 2012

16200 2270000       

  2012000247 160 25-ene-12CONT.INTER.PAPEL CARTON DIC'11 19970190A-NAVARRO LLORET JUAN 97,20 REX 2012

  2012001436 11471 26-mar-12

AEROSOLES VACIOS, DISOLVENTES, FITOSANITARIOS, 
ENVASES METAL Y PLÁSTICO CONTAMINADO, 
MEDICAMENTOS Y BIG-BAG ENE-MARZ '09

A96157011-GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS S.A. 1.549,30 REX 2012

16400 2210000       

  2012000228 11/0002357 24-ene-12AQUIS.MANGUITO GOTEO CEMENTERIO B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 0,94 REX 2012

16500 2130000       

  2012000226 108008535 24-ene-12
ADQU.MAT.ELEC.ALUMBR.PUBLICOMODUL.LAMPARA Y MTS 
MANGUERA 

B96216288-COMERCIAL ELECTRICA COELECTRIC 
S.L. 2.254,81 REX 2012

17100 2130000       

  2012000232 11/0002359 25-ene-12ADQU.MAT.REP.FUGA PARQUES Y JARDINES B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 28,58 REX 2012

  2012000236 11/0002363 25-ene-12AQU. UTILLAJE PARQUES Y JARDINREP.CUBA B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 88,61 REX 2012

  2012000237 11/00002353 25-ene-12AQU. UTILLAJE PARQUES Y JARDINMTS TUBO GOTEO Y OTROS B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 59,73 REX 2012

  2012000238 11/0002352 25-ene-12
AQU. UTILLAJE PARQUES Y JARDINABRAZADERA, CINTA Y 
OTROS B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 144,57 REX 2012

17100 2210000       

  2012000102 201114190 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE 
NAPOLS, DE, 009 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 57,79 REX 2012

17100 2210000       

  2012000103 201114191 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE 
SENYORIU DEL REBOLLET SN 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 34,17 REX 2012

  2012000104 201114228 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE LLOC 
NOU SA N GERONI, 002 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 22,79 REX 2012

  2012000105 201114229 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE 
ALQUERIA DE LA CONDESA, 005 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 36,53 REX 2012

  2012000107 201114238 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE 
ALQUERIA DE LA CONDESA, 004 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 34,17 REX 2012

  2012000108 201114271 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE PLAZA 
OLIVERA 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 57,79 REX 2012

  2012000109 201114684 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE 
LLAURADOR 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 135,48 REX 2012

  2012000110 201114735 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE RALL, 
DEL, 000 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 342,39 REX 2012

  2012000112 201114763 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE 
BARQUES, DE LES, 012 E 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 607,10 REX 2012
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  2012000113 201114982 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE SENIA, 
LA, 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 34,17 REX 2012

  2012000115 201115043 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE 
MEDITERRANEO 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 50,63 REX 2012

  2012000235 11/0002362 25-ene-12
AQU. UTILLAJE PARQUES Y JARDINES ENLACE Y ROLLO 
TEFLON B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 4,02 REX 2012

23103 2050000       

  2012001521 02 / 0002117 13-abr-12
ALQU DUCHAS+VESTUARIO+WC 18-7- AL 5-9-2011 PLAYAS 
ACCESIBLES B60484904-POLY KLYN S.L. 1.121,00 REX 2012

31300 2210000       

  2012000118 201115321 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE VIRGEN 
DEL MAR, 088 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 34,17 REX 2012

  2012000120 202224962 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN JARDIN CALLE 
LÁNGUILA, 011 EDIF MULT 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 299,98 REX 2012

32101 2130000       
32101 2130000       

  2012000242 2490 25-ene-12AQU. UTILLAJE CP LUIS VIVESCAJA TORNILLOS Y CINTA B46811758-HERRAMI S.L. 49,56 REX 2012

  2012001721 562 23-abr-12REPARAR FUENTE Y SANITARIO C.P. DESAMPARADOS. 
B96811021-CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA 
CAMACHO S.L. 61,77 REX 2012

  2012001722 568 23-abr-12REPARAC FUENTE Y WC C.P. LA CARRASCA . 
B96811021-CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA 
CAMACHO S.L. 83,15 REX 2012

  2012001723 814 23-abr-12REPARAC FUGA AGUA Y URINARIOS C.P. LA CARRASCA. 
B96811021-CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA 
CAMACHO S.L. 408,65 REX 2012

32103 2130000       

  2012000229 11/0002355 25-ene-12ADQU. UTILLAJE GUARDERIAMANGUERA Y ABRAZADERA B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 2,37 REX 2012

33400 2269900       

  2012000803 10 29-feb-1217 MENÚS CONCERTADOS POEFESTAS. 73904125L-BARRERES SOLER VICENTE 425,00 REX 2012

  2012000804 13 29-feb-1211 MENÚS CONCERTADOS POEFESTAS. 73904125L-BARRERES SOLER VICENTE 275,00 REX 2012

34100 2130000       

  2012000227 F1109073 24-ene-12REPARACION LAT H 22 DEPORTES B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 23,42 REX 2012

  2012000233 11/0002360 25-ene-12ADQU.UTILLAJE POLIDEPORTIVO PISCINA DESCUBIERTA B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 27,86 REX 2012

  2012000239 11/0002351 25-ene-12
AQU. UTILLAJE PISCINA CUBIERTATANGIT, ROLLO TEFLON Y 
OTROS B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 64,39 REX 2012

  2012000240 11/0002354 25-ene-12
AQU. UTILLAJE POLIDEPORTIVOCISTERNA PLAST.SILICONA Y 
OTRO B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 53,44 REX 2012

  2012000244 F1109068 25-ene-12AQU. MAT.REP.POLIEPORTIVOELECTRODO RUTILO B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 31,41 REX 2012

  2012000245 F1109069 25-ene-12AQU. MAT.REP.POLIEPORTIVOARR.HONDA B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 46,02 REX 2012

  2012000325 F1109072 31-ene-12
ADQU. UTILLAJE POLIDEPORTIVO CASCILLO ESLINGA PISCINA 
CUBIERTA B46191334-SUMINISTRES TECNICS S.L. 5,90 REX 2012

34100 2130000       
34100 2210000       
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  2012002566 08/12 19-jun-12
LUZ IBERDROLA TRINQUET D'OLIVAPERIODO 30/03/07 AL 
07/12/11 G46873287-CLUB PILOTA OLIVA 4.073,12 REX 2012

41900 2130000       

  2012000241 2489 25-ene-12AQU. UTILLAJE AGRICULTURATORNILLOS Y TUERCAS B46811758-HERRAMI S.L. 6,37 REX 2012

43100 2270000       

  2012000250 G11/16 25-ene-12SERV.GRUA TRASL.MAQU.FERIA MOTOR B97391494-AUTOMODEL S.L. 400,00 REX 2012

  2012000251 43 25-ene-12SERV.TRANSPOR.MAQU.FERIA MOTOR 73937467B-DOMENECH GONZALEZ RICARDO 454,30 REX 2012

43200 2210000       

  2012000099 201114828 23-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN CALLE ROGER DE 
LAURIA, 40(OFICINA DE TURISMO) 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 94,92 REX 2012

  2012000100 201117246 24-ene-12
AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2011, EN DUCHAS 
AYUNTAMIENTO, 003 

A46188843-AGUAS POTABLES PLAYA DE OLIVA 
S.A. 100,80 REX 2012

43200 2270000       

  2012000225 11-003698 24-ene-12VIAJ.VERT.AUT.RIL DICIEM'11LIMPIEZA PLAYAS A46284436-JOAQUIN LERMA, S.A. 601,65 REX 2012

92000 2130000       

  2012000231 11/0002358 25-ene-12
ADQU. UTILLAJE ADM. GENR.ELECCIONES-MTS.GOMA 
BUTANO B96603618-SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS S.L. 1,11 REX 2012

92000 2269900       
92000 2269900       

  2012001544 P0000048 16-abr-12
PUBLICACIÓN ORDENANZA FISCAL TASA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PB. A46229290-EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. 392,08 REX 2012

  2012002735 000943/11 25-jun-12
HONR.RECU.APEL.CONT.ADV.393/08CONTRA ARZOBISPADO DE 
VALENCIA 25405778R-SANCHEZ MARTINEZ MARIA 394,57 REX 2012

      TOTAL 17.093,26 

Vist l’informe de la interventora Municipal de data 25 de juliol de 2012, en relació amb aquest 
expedient REX 03/2012 en el qual es fa constar que “l’article 26.2 c) del Reial Decret 500/90,  
determina  que  s’aplicaran  als  crèdits  del  Pressupost  vigent,  en  el  moment  del  seu 
reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anterior, a què fa referència l’article 60.2  
del mateix Reial Decret, i atribueix la seua competència al Ple de l’entitat, per al reconeixement 
extrajudicial de crèdits sempre que no hi haja dotació pressupostària (Base 19.III)”.
 
Vistes las atribucions que confereixen els articles 21 de la Llei de Bases de Règim Local i 41 
del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals  i  la 
delegació acordada per Decret d’Alcaldia 2493/12, aquesta tinent d’alcalde delegada d’Hisenda 
i Béns Municipals proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa 
corresponent, l’adopció de la següent PROPOSTA D’ACORD:
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Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 03/2012 per un import total de 40.473,91 
€, corresponent a les factures relacionades en aquest expedient amb càrrec a les aplicacions  
pressupostàries que s’indiquen.

Segon.- Condicionar  l’eficàcia  de  l’acord  de  reconeixement  extrajudicial  de  la  factura 
corresponent  a  la  gala  de  l’esport  2011 per  import  de  600,00 €  a  l’entrada  en  vigor  de la 
modificació pressupostària S/02/2012.

Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció.

La Comissió  Municipal  Informativa d’Hisenda  i  Béns Municipals,  per  majoria,  amb el  vot 
favorable dels regidors Sr. Vicent Canet Llidó (Grup BLOC-COMPROMIS), i Sra. presidenta  
Ana María Morell Gómez (Grup PSOE), amb l’abstenció de la regidora Sra. Teresa Gascón 
Escrivá  (Grup  PP),  i  el  regidor  Sr.  Blai  Peiró  Sanchis  (Grup  PROJECTE  OLIVA) 
conseqüentment  amb el  vot  ponderat  d’onze  vots  a  favor  (Sr.  Vicent  Canet  Llidó,  5  vots 
ponderats; i la Sra. presidenta Ana María Morell Gómez, 6 vots ponderats), i el vot ponderat de 
nou vots d’abstenció (Sra. Teresa Gascón Escrivá, 7 vots ponderats i Sr. Blai Peiró Sanchis, 2 
vots ponderats), dictamina favorablement i eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament la 
següent PROPOSTA D’ACORD:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 03/2012 per un import total de 40.473,91 
€, corresponent a les factures relacionades en aquest expedient amb càrrec a les aplicacions  
pressupostàries que s’indiquen.

Segon.- Condicionar  l’eficàcia  de  l’acord  de  reconeixement  extrajudicial  de  la  factura 
corresponent  a  la  gala  de  l’esport  2011 per  import  de  600,00 €  a  l’entrada  en  vigor  de la 
modificació pressupostària S/02/2012.

Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció.”

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

 Sra.  Morell  Gómez: “El  que  m’agradaria,  des  de  la  delegació  d’Hisenda,  és 
explicar un poc el que hui s’aprovarà ací. Una vegada es va fer la liquidació del 
pressupost  de  2011,  quedaven  factures  pendents  d’aplicar  al  pressupost,  per  un 
import de 965.00 euros, o un poc més. M’agradaria recordar que aquest és el tercer  
REX que ve a aprovació, el 03/2012; si fem una recopilació i una crònica dels dos 
anteriors, el primer REX, 01/2012, tenia un import de 347.000 €, que anava a càrrec 
del pressupost de 2012; el segon REX de 593.000 €, a càrrec del préstec ICO a 
través del RD 4/2012, i el tercer REX, el de hui, de 40.000 €, que es diferencien, o 
es classifiquen en dos, aquells que van quedar pendents de l’any 2011, que eren 
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23.380 €, i les factures que han arribat en 2012, de 17.000 €. És a dir, la suma total 
d’aquelles factures que no van tindre cabuda en el pressupost de 2011 és de 981.000 
€  que  no  tenien  consignació  i  s’han  hagut,  o  bé  d’absorbir  a  través  d’aquest 
pressupost, o bé a través de l’ICO que es va haver de fer fa un parell de mesos.”

 
 Sra. Escrivá Herraiz: “Tornem a tindre en la mesa una mostra de la mala gestió, de 

què ara tornem a tindre, el nou govern, on és latent vore que la majoria de partides, o 
de  càrrec  que  hem de  pagar  ara  són  d’interessos.  Clama  el  cel  com hi  ha  una 
elaboració d’una memòria ambiental per al Pla General d’Ordenació Urbana, i ens 
preguntem,  si  és  que  algú  és  capaç  de  contestar-nos,  com  és  que  no  tenia 
reconeixement de crèdit; és perquè no tenia expedient de contractació? Encara que 
siga un contracte  menor,  perquè puja a 8.519 €, o s’havia aprovat el  que era la 
gestió; feia falta una aprovació. Després continuem amb factures, encara, de 2010, 
factures de 2009, i factures de 2009 com aerosols buits, dissolvents, llum, aigua, que 
el  pressupost de 2011 vostés van donar una bona mostra de fer-lo a empentes  i 
rodolons, i no pressupostar per poder quadrar el que volien quadrar; encara està la 
Fira  del  Motor,  per  ahí,  de  2011,  el  Poefesta  de  l’altre  any,  2011,  i  tot  sense 
pressupostar llum i aigua. El Partit Popular votarà a favor; votarà a favor perquè 
som responsables i perquè cap dels proveïdors és culpable de la seua mala gestió. 
Per tant tornem a tindre sobre la mesa, un munt de temps després, continuem tenint 
la seua mala gestió.”

 Sra.  Morell  Gómez: “És  que no sé com s’atreveix  a  parlar  de  mala  gestió;  de 
veritat. Tot açò que tinc ací són factures en R, que han gastat vostés, i que no tenen 
cabuda en el pressupost de 2012. Totes. I ens parla a nosaltres, perquè hi ha dues 
factures  d’un any anterior  que  no  s’han pagat?  Totes.  83.000 €  d’administració 
general;  23.000  €  de  turisme;  43.000  €  d’esports,  que  no  tenen  cabuda  en  el 
pressupost de 2012; i s’atreveix vosté a dir que per tres factures que hi ha ahí això és 
mala gestió? Podria aplicar-se el conte vosté.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Anem a vore; Sra. Morell, jo m’atrevesc a dir veritats. Si a 
vosté no li agraden és el seu problema. D’acord? Factures, jo supose que a la millor 
el  justificant  d’aqueixes  factures,  de turisme segons diu vosté,  que faltaria  vore, 
perquè igual de creïble pot ser el que està dient i alçant els fulls, com aquestes que 
tinc jo ací, que no hi ha tres factures, hi ha més de 40.000 € d’un REX, i factures de 
2009 sense pagar; per tant no em diga que no m’atrevesc. I possiblement serà per 
això  que  vostés,  per  traure  pit  una  altra  vegada  de  turisme,  tornen  a  hissar  les 
banderes, hui, aquest matí; per què? Per a dir que han fet alguna cosa de feina? Però 
si, Mare de Déu senyor, si porten vostés ací no arriba a un mes, i aquest és el que fa 
quatre plens extraordinaris. Facen el favor de gestionar com cal i no fer el que estan 
fent. Estan perdent el temps perquè van a empentes i redolons, en pla boig. I no em 
diga com m’atrevesc a parlar, perquè si m’atrevesc a parlar és amb coneixement de 
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causa; i no són tres o quatre factures. Factures conseqüència d’una mala gestió seua, 
perquè per quadrar un pressupost no van posar partida de llum, ni d’aigua, ni del 
tractament del fem; val? I per a què contar, el passeig, la fonteta de la legislatura 
anterior que encara estan ahí per pagar. Així és com treballen vostés, per tant, mire 
si jo tinc poder-me atrevir a parlar. Mire si tinc dades i coneixement per poder-ho 
fer. Per tant no em parle, ni em diga el que està dient-me.”

 Sra. Morell Gómez: “No tinc intenció d’ampliar més el debat. Evidentment sí que 
ho  ha  dues  factures  de  l’any  2009,  que  són  dues  certificacions;  els  honoraris. 
Nosaltres no les vam pagar perquè no es va rebre l’obra de la fonteta, perquè la 
fonteta  no  estava  finalitzada  com  tocava,  i  no  funcionava.  Espere  que  ara  ja 
funcione, perquè voste ja l’ha rebuda, i l’ha pagada. Espere que ara funcione. A vore 
si ara vosté l’ha rebuda, i a l’ajuntament no li ha fet cap favor perquè no funciona; i  
a sobre l’ajuntament s’haurà de gastar els diners arreglant la fonteta. Jo ja no sé què 
dir-li més, Sra. Escrivá, perquè a vosté li agrada manipular moltíssim la informació 
cap al seu benefici. D’aqueixos 40.000 €, si ho ha vist vosté ací, un poc menys de la 
meitat són factures que no han tingut cabuda en el 2011, i han vingut en 2012. Si 
vosté, no sé de quines factures parlarà que són d’anys anteriors, supose que parlarà 
per la del Club de Pilota, per la llum, que ve de desembre de 2011, va arribar quan 
vosté ja estava ací. Vosté no li va solventar la papereta, encara que el dia 11 de juny 
es va comprometre amb el Club de Pilota que li pagaria la llum. No ho va fer. Va 
adquirir un altre compromís, que era pintar el trinquet vell; el Sr. Escrivá tampoc ho 
va  complir.  Què  van  complir?  No  res,  perquè  el  Club  de  Pilota  va  haver  de 
traslladar-se a Piles, i perdre les instal·lacions d’ací a Oliva. Aleshores jo no entenc 
de què parla vosté. No vol assumir ni les seues responsabilitats. Aquestes factures 
són de vostés,  quan governaven vostés;  i  els  que  les  haurien  d’haver  pagat  són 
vostés, perquè qui gestionava les quantitats econòmiques i la dotació eren vostés. 
Ara no intenten llançar-li el mort al govern anterior.”

 Sr.  alcalde: “Per  favor  li  demane,  Sra.  Escrivá,  que  siga  breu,  i  que  responga 
exclusivament a les al·lusions.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, vaig a ser breu i li diré per què, perquè no vaig a 
llegir-li la relació de factures; perquè mire, per davant i per darrere, les té vosté ahí; 
per això seré breu. Però no intente desviar la conversa, ni dir-me allò de la fonteta, 
perquè si la fonteta vostés ja saben quan la van fer, la legislatura passada, l’anterior;  
què menys que haver-se preocupat  aqueixos  vuit  anys d’haver  agarrat  i  haver-la 
arreglada;  d’acord?  Jo  sí  que  he  vingut  i  m’he  preocupat  perquè  els  tècnics 
informaren que estava arreglada; d’acord? Per tant sembla mentida el que està dient. 
Sembla mentida. I després està parlant del Club de Pilota? A vore, el Club de Pilota 
sembla  mentida  que  vosté  diga  perquè  estàvem  tots  junts  en  la  reunió.  Sí, 
compromís que no s’ha pogut complir perquè ens hem hagut d’anar. Simplement i 
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plana per això. I perquè hi ha qui no s’esclareix, ara vol açò, ara vol allò altre. Que 
ara ho fa bo perquè és partidista i té alguna cosa per ahí en mig? Doncs per a mi 
perfecte; a mi em sembla perfecte. El Club de Pilota pot fer el que considere que ha 
de fer, i a mi em semblarà perfecte si ix beneficiat. Per tant, no intente desviar. I si  
vol, perquè ser breu i concisa si volen que ho siga no em parle de les factures. Parle 
d’un pressupost mal elaborat com vostés, perquè no tenien si sabien com quadrar-lo, 
del desgavell que hi havia; val? Per això no van poder. No van pressupostar partida 
per a llum, no van pressupostar partida per a aigua, no van previndre partida per al 
tractament del fem; partides molt grans, i molt grosses; que quan vam vindre ens les 
vam vore ahí, perquè vostés intentaven quadrar. I ja per a colofó, intentar quadrar-
lo, intentar embolicar a la gent amb la venda de terrenys. Què estan dient-me? Però 
què estan dient-me? Què em diu? Jo no em xuple el dit. he estat ahí i he pogut vore 
moltíssimes coses. Per tant, no em parle de la forma que em parla, perquè si vol que 
perdem el temps li llig la relació de facturetes. Val? Li la llig. I ja està. Simplement i 
plana.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que entenc que aquestes intervencions 
són per a manifestar el sentit del nostre vot; Projecte Oliva s’abstindrà en aquest 
reconeixement  extrajudicial.  Simplement  això.  No acabe  d’entendre  com s’estan 
fent crítiques o arguments en un sentit o un altre, si a la fi, en la votació, sembla ser 
que alguns grups ho recolzaran.  No acabe d’entendre la  incongruència.  Però,  de 
moment, Projecte Oliva ens abstenim en aquest sentit.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Gent d’Oliva votarem a favor; votarem a favor perquè tot 
aquell que ha fet alguna feina té dret a cobrar-la; i és evident que encara que no 
tenim cap responsabilitat en la gestió d’aquest pressupost, i tampoc dels anteriors, 
sabem que s’ha fet la feina, s’han prestat aquestos serveis, s’ha fet aquest treball i 
per tant, el mínim que hem de fer és cobrar els qui l’han prestat, o els qui l’han fet. 
Dit això, la veritat és que després d’escoltar la Sra. Escrivá, sembla ser que acaba 
d’arribar hui a l’ajuntament vosté; ni que tampoc ha tingut l’oportunitat de gestionar 
gran part del pressupost de 2011; ni que tampoc que tan mal estava fet aqueix de 
2011, vosté no s’haja prestat a aprovar-ne un de nou, de 2012, que a hores de hui 
encara no tenim el pressupost; i no val a dir que resulta que és perquè l’han feta 
fora; no, a vosté l’han feta fora fa un mes, i estem en el mes d’agost. Per tant, si tan 
malament estava aqueix pressupost i vosté pensava que les coses es podien fer de 
millor manera, allò mínim que hauria d’haver fet és agarrar i aprovar-ne un de nou; i 
no val a dir allò del Reial Decret Llei del pla d’ajust, i tota la història, perquè altres 
poblacions  també  el  tenen  i  això  no  obstant  ja  fa  temps  que  tenen  aprovat  el 
pressupost.  Per  tant,  tot  això  jo  entenc  que  vosté  vol  una  vegada  més  intentar 
confondre la gent, marejar la perdiu, i dir que tot allò que s’està fent, ja com si fera 
un any que està aquest govern en funcionament i estiguera fent-se malament. S’han 
fet no sé quants plenaris extraordinaris, jo ja sé que a vosté li molesta perquè es 
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pensava que el mes d’agost estaria de vacances, perdone però és que de veritat tenim 
molta  feina  endarrerida  i  molta  feina  per  fer.  Per  tant,  deixe’ns  treballar 
tranquil·lament; es faran tots els plenaris extraordinaris i comissions que facen falta, 
independentment del mes que siga, i per tant no vinga tirant balons fora. Vosté té 
gran part de culpa de tot allò que s’ha gestionat durant 2011. Gran part de culpa: i si  
no s’ha pagat la llum; si hi havia quasi 600 factures per pagar de llum, sembla que 
no  s’ha  pressupostat  res  en  la  partida  d’enllumenat,  pel  que  es  veu,  perquè 
pràcticament està tot per pagar. Per tant, no sé què està dient, balons fora quan vosté 
té gran part de la responsabilitat en la mala gestió durant 2011. Gran part d’aqueixa 
responsabilitat.  I  el  que  és  pitjor,  no  ha  sigut  capaç  de  presentar,  d’aprovar  un 
projecte  de pressupostos,  quan vosté  ha tingut  la  possibilitat  i  l’oportunitat,  i  el 
temps suficient per haver-ho fet. Si tan malament s’estaven fent les coses, vosté no 
ha demostrat  ser  capaç  de fer-ho millor,  perquè no ha sigut  capaç  d’aprovar  un 
pressupost, quan ha tingut temps.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Tinc la paraula per al·lusió perquè he escoltat el meu nom 
en membre d’aquest membre del quatripartit.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, li demane respecte a tots els regidors. Als 21 regidors de 
la corporació.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. González, dir que és un membre del quatripartit és faltar 
al respecte?”

 Sr.  alcalde: “Sra.  Escrivá,  li  demane  respecte  per  a  tots  els  regidors  d’aquest 
plenari.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Jo  li  agrairia  que  si  em  dóna  la  paraula  no  intente 
interrompre’m;  però  jo  pense  que  dir  membre  del  quatripartit,  quan  hi  ha  una 
definició en el diccionari que són quatre partits units amb una mateixa finalitat; per 
tant  continue  dient-li,  i  vull  contestar-li,  perquè  he  escoltat  el  meu  nom,  per 
al·lusions, li recorde a aqueix membre del quatripartit que és vosté, li diré que vostés 
no  han  treballat  mai.  Vostés  han  obstaculitzat,  i  encara  vull  recordar-los  a  tots 
aquestos membres del quatripartit actual quan a dos Comissions d’Hisenda no es 
van presentar cap de vostés; per tant, miren com treballaven. A més vaig a dir-li una 
altra  cosa,  jo  porte  vint-i-cinc  mesos  sense  tindre  un  dia  de  vacances,  però  no 
m’importa, no m’importa; vacances que li he regalat a aquesta casa, perquè jo sóc 
funcionària d’aquesta casa, i no m’importa torne a repetir; però li recorde escrits de 
vosté quan el convocaven per a una comissió i no era extraordinària, era ordinària. I 
el  Partit  Popular  també  vota,  i  vota  a  favor,  per  responsabilitat;  perquè  els 
proveïdors no són culpables d’aqueixa mala gestió i d’aqueix desficaci deixat ací 
sobre la mesa. Per tant, no em parle de pressupostos, perquè vosté va ser un dels qui 
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no van acudir a les dues Comissions d’Hisenda que va convocar la regidora; no em 
parle de pressupostos. No em parle. Ara sí, ara van agarrats de la mà, són vostés un 
quatripartit, i nosaltres som el Partit Popular, ni més, ni menys. I això no és faltar el 
respecte a ningú, perquè si ens remeten al diccionari, al més elemental que utilitzen 
en primària, li ho torne a repetir quatre grups units amb una mateixa finalitat. Ni 
més, ni menys. I si vosté considera que això és insultar, que vinga Déu i ho veja.  
Simplement.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, quan li he dit que li demane respecte per als vint-i-un 
regidors  d’aquesta  corporació,  no  li  ho  he  dit  en  al·lusió  al  fet  que  vosté  diga 
quatripartit,  bipartit,  tripartit,  o diga el que vulga. Ací tot el món es dirigeix a la 
resta del regidors amb senyor, senyora, Sr. regidor, Sra. regidora, Sra. Escrivá, Sr. 
Salazar. Per tant, els demane un mínim de respecte, insistesc, en dirigir-nos uns als 
altres. Per acabar, Sr. Salazar, té vosté la paraula.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Bé, vosté perdone, Sr. alcalde, però no perda el temps; 
d’on no n’hi ha no se’n pot traure. Això és així de clar. És evident que contínuament 
falta al respecte, i hui és una boina mostra, “a aqueix membre del quatripartit.” La 
veritat és que vosté, de forma despectiva, contínuament fa esment del quatripartit, 
que jo li puc recordar que el quatripartit és una associació, o tampoc una associació; 
que ens hem unit representants dels diversos grups polítics d’ací, de l’Ajuntament 
d’Oliva, per poder traure de la situació que estava sumida l’Ajuntament d’Oliva per 
culpa seua. Per tant, per responsabilitat política, no vaig a repetir-li el per què haver 
votat  a favor aqueixa moció.  Per tant,  no repetiré  ara,  no cansaré la gent. Vosté 
continua igual, amb les mateixes, amb aqueixa falta d’educació que la caracteritza. 
Però bé, és evident que vosté no pot canviar, perquè com he dit, d’on no n’hi ha no 
se’n pot traure. Jo lamente molt que a vosté li moleste que jo diga això. Vosté què 
diu, a quines dues comissions jo no he anat; però el vot d’un regidor condiciona el  
vot final d’una comissió, o d’un plenari? I si no vaig anar a alguna comissió, en 
primer lloc jo no estava alliberat, ni mig alliberat; i després, vosté va convocar les 
comissions a hores que aquest regidor estava fora d’ací, d’Oliva; per tant, el mínim 
que podia fer, per compromisos de treball, és avisar que jo no podria assistir. No 
done  l’excusa  que  jo  no  vaig  poder  assistir  a  aqueixa  comissió,  o  a  les  dues 
comissions, perquè si vol que traem nombres de comissions a què jo haja assistit, els 
traem; segurament la superaré almenys quatre, o quaranta vegades. Per tant, per una, 
o dues que no haja pogut assistir, per motius de treball, i jo ni estava alliberat, ni 
mig alliberat, que vosté diga això quan el meu vot no condiciona que qualsevol cosa 
que es tracte  en una comissió d’aquestes  puga prosperar  o  no,  no done aqueixa 
excusa. Això ha sigut per incompetència seua; incompetència total i absoluta; i no 
saber fer les coses, ni gestionar. Altra cosa és la conçoneta que vosté contínuament 
està utilitzant, com hui acaba de demostrar. Per tant, no vinga donant excuses, no 
vinga tirant balons fora, que vosté és la gran responsable dels números que s’han 

Pàgina: 14



donat al llarg de 2011. I torne a dir-li el mateix. La prova està que vosté hauria 
pogut aprovar un pressupost, perquè temps n’ha tingut de sobra, i no ha sigut capaç 
de fer-ho. Si tan mal estàvem, o estava tan mal fet aqueix pressupost, el primer que 
hauria d’haver fet és canviar, canviar la línia política a través del pressupost nou. 
Vosté no ha sigut capaç de fer-ho i ara es dedica contínuament a confondre, a faltar  
al respecte, a insultar, i ja està; però bé, no caurem, en el seu joc. De totes formes, 
torne a dir el mateix, Sr. alcalde, on no n’hi ha no se’n pot traure.”

 Sr. alcalde: “El tema està suficientment debatut. Ens hem desviat del tema, i per 
tant donem per finalitzat el torn d’intervencions i passem a la votació.”

 Sr. Escrivá Herraiz: “Sr. alcalde, em retira vosté la paraula?”

 Sr. alcalde: “No. No li l’he donada. No pot tindre.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Li recorde que vosté va abandonar el ple, simplement.”

 Sr. alcalde: “No pot intervindre.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Vosté ha fet referència al meu nom exactament igual que el 
Sr. membre del quatripartit, Sr. Salazar.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. No té la paraula.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Simplement Sr. alcalde, li ho torne a repetir.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. No té la paraula. No pot tindre la paraula.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Moltíssimes gràcies.”

 Sr. alcalde: “No pot intervindre perquè no té la paraula. El tema està suficientment 
debatut. Ha hagut multitud d’intervencions. Per tant, passem a votació.”

Finalment, el Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot afirmatiu dels regidors Sra. 
Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. 
Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascón Escrivá, Sr. Fuster Mestre, Sra. López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Salazar 
Cuadrado, i el Sr. Alcalde, David González Martínez; i amb l’abstenció dels regidors Sr. 
Peiró Sanchis i Sra. Pastor Bolo, i per tant, per 19 vots a favor (7 el Partit Popular, 6 del  
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Grup Socialista,  5 del  Grup Bloc-Compromís  i  1 de Gent  d’Oliva),  i  2  abstencions 
(Grup Projecte Oliva), ACORDA:

Primer.-  Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 03/2012 per un import total de 
40.473,91 €, corresponent a les factures relacionades en aquest expedient amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries que s’indiquen.

Segon.-  Condicionar l’eficàcia de l’acord de reconeixement extrajudicial de la factura 
corresponent a la gala de l’esport 2011 per import de 600,00 € a l’entrada en vigor de la  
modificació pressupostària S/02/2012.

Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció

TERCER.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS S/02/2012

Vist l’expedient núm. S/02/2012, de modificació per suplements de crèdits, finançada 
amb un nou ingrés corresponent a una segona disposició del préstec extraordinari no 
previst en pressupost, ja concertat de conformitat amb allò que es disposa en el Reial 
Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació 
i mecanismes necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors  de  les  entitats  locals,  per  a  finançar  una  obligació  pendent  d’aplicar  a 
pressupost a 31 de desembre de 2011.

Resultant que, analitzada la despesa específica i determinada que es pretén cobrir amb el 
suplement de crèdits, no permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs, i 
es tracta de despeses no previstes en el vigent pressupost de l’Ajuntament d’Oliva per a 
l’exercici 2012, ja que actualment es treballa amb el pressupost prorrogat.

Considerant  que  les  modificacions  que  es  proposen  són  crèdits  extraordinaris  i 
suplements de crèdits, regulat en els arts. 177 TRLRHL, 35-38 RD 500/90, base 9.1 de 
les d’Execució del pressupost, finançat amb nous ingressos, tot això de conformitat amb 
l’article  36.1.b),  segons es fa constar en la memòria,  sent aplicable allò  disposat en 
l’esmentat Reial Decret Llei 4/2012.

Vist l'informe de la Intervenció municipal, de data 30 de juliol de 2012, en el qual es fa 
constar que l’aprovació d’aquesta modificació està subjecta als mateixos tràmits que els 
de l’aprovació del pressupost, tal i com consta en la base 9.1, per la qual cosa la seua 
aprovació  corresponen  al  Ple  de  la  Corporació,  previ  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  d’Hisenda  i  Béns  Municipals,  i  en  el  qual  s’informa  favorablement  la 
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proposta  de  modificació  de  crèdits  al  pressupost  municipal  de  2012  per  crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits finançada amb nous ingressos procedents de la 
segona disposició de l’operació d’endeutament, ja formalitzada, en els següents termes.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 6 
d’agost  de  2012,  va  emetre  el  corresponent  dictamen  i  propostes  d’acord  sobre  la 
modificació de referència.

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

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “M’agradaria  dir,  abans  d’argumentar  el  vot  del  Partit 
Popular, que no s’ha d’incomplir el ROFRJEL; per al·lusions, breu i concisa s’ha de 
donar la paraula. I després, dir que una associació ha de tindre un NIF, per tant; i 
una altra és que pense que el ROFRJEL no diu com un s’ha de dirigir, la paraula 
específica com s’ha de dirigir a la resta de membres. Simplement dir membre del 
quatripartit no és faltar al respecte a ningú. Jo pense que podríem remetre’ns a les 
proves de veu de la resta de plens per saber qui insulta. Per tant, el vot del Partit  
Popular respecte d’aquest punt serà a favor, perquè és clar que aquesta persona ha 
de cobrar els 600 euros, i si la mesura de fer-ho, o la forma de fer-ho ha de ser 
aqueixa, al Partit Popular li sembla bé. Una persona que no se’n va adonar que podia 
fer-ho la vegada anterior, i ara pot fer-ho, està dins de la llei, es permet i per tant el  
Partit Popular votarà a favor.”

 Sra. Pastor Bolo: “Anem a vore; nosaltres en aquest punt ens abstindrem, però vull 
fer una aclariment  ràpid i  sense entrar en cap debat.  El ROFRJEL porta normes 
perquè tots els regidors en puguem ajustar, però l’educació no està en cap punt, ni 
del ROFRJEL, ni de cap carrera universitària. Un quatripartit no som nosaltres. Ja li 
ho vaig dir en els comissions als seus regidors. Quan vosté es dirigesca a mi, faça-ho 
com a Yolanda Pastor, com a membre d’aquesta casa, o com al partit polític que 
represente, que és Projecte Oliva. Hi ha un pacte de dos grups polítics, el PSOE i  
Bloc-Compromís; i  dos partits  que s’han adherit  per a ajudar,  cosa que vosté ha 
sigut  incapaç,  en  un  any  que  porta  governant,  incapaç  de  seure  amb  aquesta 
regidora. Que m’ha tingut quan m’ha necessitat vosté, o els membres del seu grup 
Partit Popular. I si no és així, diga’m que no. Ja està be de faltar al respecte. Fem de 
la política per a allò que estem ací, per treballar i per ajudar entre tots, que vosté ha 
sigut incapaç.”

 Sr. alcalde: “Sr.  Salazar,  té  la  paraula.  Els  demane que ens ajustem al  punt  de 
l’ordre del dia, per favor.”
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 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Votaré  a  favor  de  l’expedient  aquest  de  modificació, 
perquè  és  una  qüestió  de  tràmit,  i  també  estem  parlant  d’una  quantitat  ínfima; 
important, 600 euros, totes les quantitats són importants, però és qüestió de tràmit. 
Jo no puc evitar haver-me de dirigir a la Sra. Escrivá. Des de quan el ROFRJEL 
posa quatripartit? Posa quatripartit també, o tripartit? O alguna cosa de partit? Parla 
de membres de la corporació, però no de quatripartits. A vosté li agradaria que de 
forma  despectiva,  com vosté  utilitza  la  paraula  aqueixa,  nosaltres  parlàrem,  per 
exemple, del Chelopartit? Li agradaria?”

 Sr. alcalde: “Per favor, Sr. Salazar.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “No. Jo li pregunte si li agradaria. És una pregunta, només”

 Sr. alcalde: “Per favor, Sr. Salazar, li demane també el mateix que li he demanat a 
la Sra. Escrivá.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Val. Ja li dic si li agradaria que igual que ella pronuncia la 
paraula quatripartit, que nosaltres, en dirigir-nos a ella parlàrem de Chelopartit. Jo 
supose que no li agradaria.  Doncs faça el  favor de respectar,  igual que nosaltres 
estem respectant-la, a vosté, molt més del que es mereix. Però a nivell polític. No 
vulga confondre a nivell  personal.  A nivell  polític  tot.  Per tant,  faça el favor de 
tindre un poc de respecte a totes les persones, regidors que estem ací, i quan haja 
d’adreçar-se a ells, o bé ho faça com li ha dit la Sra. Yolanda Pastor, amb un poc 
d’educació.  O  almenys  no  intente,  contínuament,  faltar  al  respecte  a  través 
d’aqueixa paraula, quatripartit, perquè no hi ha cap quatripartit; perquè ací no som 
quatre partits en un. Són dos partits que han presentat una moció, dos que s’han 
adherit. I ja està.”

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar. Ha quedat ben esclarit.  Té la paraula Sra. Escrivá, per 
al·lusions. Els demane a tots els regidors que ens ajustem, per favor, a l’ordre del 
dia. estem en l’expedient de modificació de crèdit. Per tant eviten, els ho demane a 
tots, per favor absolutament a tos, les al·lusions que no tinguen res a vore amb el 
punt de l’ordre del dia. els ho demane una vegada més.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Anem a vore. Ací tornem a vore, la resta de públic que 
estan hui ací, no se n’adonen, no vénen a les comissions, però continuem patint del 
mateix, o siga d’una falta de direcció perquè les coses se n’escapen. Jo ara sí que 
vull dirigir-me expressament a la Sra. Pastor. Dir-li que m’agradaria que demanara 
vosté les proves de veu dels plens, com les demane jo, i veiera si en cap moment jo 
insulte, i quina falta d’educació és la que tinc jo. D’acord? I després, jo no sé si és 
que ho ha oblidat, però diverses vegades ens hem assegut en el despatx. De totes 
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formes, no passa res. Ací és molt alegre i molt fàcil parlar i dir el que un considere 
que ha de dir.  També dir una altra cosa, que m’alegre que s’hagen unit  tots per 
ajudar; cosa que per exemple no va tindre la sort de tindre el Partit Popular. Sí que 
van  tindre,  van  voler  agarrar  alliberaments,  però  ajudar  i  col·laborar  en  les 
regidories, no. D’acord? Val? Per tant, vosté ja sap perquè li ho hem dit, Sra. Pastor, 
permeta’m; vosté sap, Sra. Pastor, perquè ho hem parlat, que per poder constituir 
l’ajuntament vam haver de donar alliberaments a destra i sinistra; no és així que 
vulgueren regidories. També sap quin era el condicionant per poder constituir-lo, no 
comptar amb els grups, amb certs grups, com és per exemple el de vosté i un altre. 
Això s’ha parlat. Per tant, el que considere. Busque, de veritat, i si vol li les facilite 
jo perquè tinc les proves dels plens, i mire on he insultat jo algú. On he insultat, 
d’acord? No em sent assetjada en cap moment, per suposat que no. Jo represente al 
Partit Popular, al Partit Popular, d’acord? Per tant, encara que vulguen, i jo no dic en 
to despectiu quatripartit; és una paraula que l’usen els periodistes perquè està ahí, 
està en el diccionari i s’ha d’utilitzar. Val? Si a vosté li molesta perquè no sona el 
seu partit, el seu nom, jo és una cosa que lamente; però després.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, vaja acabant, per favor.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit  Popular  pense que sona en molts  llocs;  sona a 
nivell de tot Espanya, cosa que no poden dir el mateix de Gent d’Oliva. Per tant, si  
vosté vol posar-nos el qualificatiu, a l’únic grup de l’oposició en aquest moment de 
l’Ajuntament d’Oliva, per a defensar els ciutadans, perquè hi haja claredat; jo pense 
que si vosté vol batejar al Partit Popular com a Chelopartit, de veritat qeu per a mi 
és un orgull i una satisfacció. Donar nom, amb el meu nom, a un partit, que ja li dic 
que no és un partit format independent sinó que és un partit com és el Partit popular.  
Per tant, sense més.”

 Sra. Pastor Bolo: “Mira Chelo, jo quan vosté ha dit; Sra. Escrivá, quan vosté ha dit 
allò del quatripartit, jo de veritat,  i li ho dic amb la mà al cor, em sent ofesa. Li 
demane,  per  favor,  que  no  ho  diga,  per  respecte.  Primer  punt.  El  segon,  la 
constitució que vosté va fer de l’ajuntament, quan va entrar d’alcaldessa, va ser la 
que vosté va voler. Aquesta regidora que li parla, en aquell moment, vosté no em va 
cridar a mi perquè puguérem seure a treballar, i mirar per la ciutadania. No vam 
seure. Vam començar a seure en el mes, jo pense que no dic cap mentida, però crec 
recordar  el  mes  d’abril;  és  a  dir  fa  uns  mesos.  Vosté  no  em  va  oferir  res, 
començàvem les negociacions i a parlar. És l’única cosa que volia esclarir.”

 Sr.  alcalde: “Li  demane,  per  favor.  Vol  un  torn  per  al·lusions?  Molt  bé;  per 
al·lusions i molt breu. I per favor els demane, insistesc, que ens ajustem a l’ordre del 
dia.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Seré breu perquè no vull cansar els ací presents, perquè la 
veritat és que és per cansar-se; tot menys parlar del que estem tractant, que això és 
vergonyós. La Sra. Yolanda Pastor ja li ho ha dit clar. Vosté sap que nosaltres ens 
vam oferir a col·laborar amb el govern seu, sens demanar cap alliberament; i en lloc 
de  donar-nos  una  contestació  positiva  en  aqueix  sentit,  res;  ni  tan  sols  cap 
contestació; sí que a través dels mitjans de comunicació es va dedicar a insultar-nos 
que no representàvem ningú; tant Gent d’Oliva, com Projecte Oliva. I efectivament 
que Gent d’Oliva només sona ací a Oliva; és que és un partit independent per a 
defensar els interessos dels ciutadans d’Oliva a nivell local, no a nivell nacional, ni a 
nivell de cap lloc. I estem molt orgullosos que hagen votat la persona; perquè clar, si 
vosté s’haguera hagut de presentar per un partit independent no hauria tret ni deu 
vots, o quinze, els mateixos que estaven en la mateix manifestació de carretera no 
que  van  organitzar  vostés;  segurament  serien  aqueixos  vots  els  que  hauria  tret 
vosté.”

 Sr. alcalde: “Sr. Salazar.”

 Sr. Salazar Cuadrado:  “I ja està. I orgullós que la gent que ha votat ha votat la 
persona i no les sigles com vostés. I després passa el que passa per haver votat les 
sigles, i després de tot, molt poquet, que ha sigut el pitjor resultat del Partit Popular 
a Oliva.”

 Sr. alcalde: “Per al·lusions. Em veig obligat; els demane als portaveus, per favor, 
que col·laboren per tal de moderar aquest plenari. I si no em voré obligat a no donar 
la  paraula,  i  em voré obligat  a  tallar  les intervencions.  Per  tant  els  demane que 
siguen breus i que s’ajusten a l’ordre del dia. Si col·laborem tots, serà més fàcil; si  
no, m’obligaran vostés com a moderador a prendre mesures més contundents. Té la 
paraula, Sra. Escrivá.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, jo diré dues coses, per tant no hi haurà al·lusions, i si 
no volen intervindre que no intervinguen. Repetiré dues coses. Vosté m’ha cridat 
l’atenció dient-me que em dirigira amb el vosté. Una és, i després poden sentir-ho, 
no per boca meua, sinó per escoltar la gravació del ple,  “Mira Chelo.” Perfecte, 
tenim confiança, anem a ser família. I la segona, que la respectem més del que vosté 
es mereix.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, li rcorde que la Sra. Pastor ha rectificat immediatament 
després, i ha dit Sra. Escrivá.”

 Sr. Fuster Mestre: “Miren, portem quasi tres quarts d’hora parlant de coses jo crec 
que estèrils, que no aprofiten absolutament per a res, i hem dedicat cinc minuts per 
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als  dos  primers  punts  del  plenari.  Crec  que  hem d’ajustar-nos  al  que  ve  en  la 
convocatòria, els punts a tractar, i crec, des de la meua modesta opinió que hem de 
deixar-nos de debats estèrils que no aprofiten per a res i que només porten a això, 
que hi haja enfrontaments.”

El Ple de l’Ajuntament,  per majoria,  amb el vot afirmatiu dels regidors Sra. Escrivá 
Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez 
Gámez,  Sr.  Escrivá  Tormo,  Sra.  Gascon  Escrivá,  Sr.  Fuster  Mestre,  Sra.  López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Salazar 
Cuadrado, i del Sr. alcalde David González Martínez (19 vots favorables: 7 del Grup 
PP, 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, 1 del Grup 
Municipal Gent d’Oliva), i l’abstenció dels regidors Sr., Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor 
Bolo (2 abstencions del Grup Projecte Oliva), acorda:

Primer.- Aprovar  provisionalment  l’expedient  núm.  S/02/2012,  de  modificacions  al 
pressupost  municipal  mitjançant  suplements  de  crèdits,  en  les  aplicacions 
pressupostàries que s’indiquen, que es finançarà amb nous ingressos procedents de la 
segona disposició del préstec concertat en base al Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de 
febrer.

Suplements de crèdit
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA. 
ANTERIORS

MODIFICA. 
ACTUALS

PRESSUPOST 
DEFINITIU

34100.-2269900 Esports (Poliesportiu). Despeses diverses 16.000,00 8.788,00 600,00 25.388,31
TOTAL AUGMENTS 600,00

Ingressos
CONCEPTE DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA. 
ANTERIORS

MODIFICA. 
ACTUALS

PRESSUPOST 
DEFINITIU

91702 Préstec  extraordinari  interior.  Llarg 
termini 0,00 593.009,63 600,00 593.609,63
TOTAL AUGMENTS 600,00

Segon.- Exposar al públic l’expedient en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província durant 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la seua publicació en el 
BOP,  i  posar  a  disposició  del  públic  la  documentació  corresponent;  durant  aqueix 
termini els interessats podran presentar reclamacions davant el Ple.

Tercer.- En cas que no se’n presenten de reclamacions en el termini, es considerarà 
definitivament aprovat l’acord provisional.

Quart.- L’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació acordada s’haurà de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província.
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Cinqué.- De l’expedient  definitivament  aprovat  es  trametrà  còpia  a  l’Administració 
General de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

QUART.-  ASSIGNACIÓ  DEDICACIONS  EXCLUSIVES  I  PARCIALS  A 
CÀRRECS DE LA CORPORACIÓ.

D’ordre  de  l’Alcaldia,  pel  Sr.  secretari  acctal.,  es  procedeix  a  donar  compte  del 
Dictamen  emès  per  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Governació,  en  sessió 
ordinària celebrada el dia 6 d’agost de 2012, dictamen del següent tenor literal:

“2).- Dictamen assignació dedicacions exclusives i parcials a càrrecs de la Corporació.

Seguidament es dona compte de la proposta de l’Alcaldia d’assignació del règim de dedicació 
exclusiva i parcial a determinats membres de la corporació.

Els articles 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 13 
del  Reial  Decret 2568/1986, pel  que s’aprova el  Reglament d’Organització,  Funcionament i  
Règim Jurídic de les Entitats Locals, preveuen la possibilitat que els membres de la Corporació 
desenvolupen les seues responsabilitats amb règim de dedicació exclusiva.

Atés  que  per  al  normal  desenvolupament  de  les  funcions  polítiques  dels  membres  de  la 
Corporació  és  necessari  establir  la  relació  de  càrrecs  que  es  puguen  exercir  en  règim  de 
dedicació exclusiva.

En el torn d’intervencions pel Sr. David González, s’exposa que els efectes econòmics siguen 
des de el dia 27 de juliol en compte del 25 de juliol que constaven en la proposta inicial. 

La Sra. Maria Consuelo Escriva Herraiz, en el punt segon de la proposta d’acord, on figura Sr. 
Sra. Portaveu del Grup Partit Popular, demana siga substituït pel de Sr./Sra. Regidor/a del Partit 
Popular.

Els  membres  de la  Comissió,  previ  estudi  i  deliberació,  i  amb les  modificacions indicades 
anteriorment  i  amb  els  vots  favorables  dels  Srs.  David  González,  Mª  Consuelo  Escrivà,  
Salvador Fuster i amb l’abstenció del Sr. Blai Peiró, dictaminen favorablement el següent:

PRIMER.- Aprovar  l’establiment  del  règim  de  dedicació  exclusiva  als  següents  càrrecs 
municipals:

Càrrec/Funcions Retribució anual
Pagadora en 14 mensualitats

Sr./Sra. alcalde/ssa 32.579,78
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Sr./Sra. regidor/a de Desenvolupament Local i Ocupació, i altres 24.227,47
Sr./Sra. Regidor/a d’Obres i Serveis, i altres. 24.227,47
Sr/Sra. Regidor/a d’Educació, i altres. 24.227,47
Sr/Sra. Regidor/a de Turisme, i altres. 24.227,47

SEGON.- Aprovar  l’establiment  del  Règim  de  dedicació  parcial  als  següents  càrrecs 
municipals, tot i especificant-hi el nombre de hores de dedicació setmanal:

Càrrec/Funcions Retribució anual 
Pagadora en 14 

mensualitats

Temps de dedicació efectiva

Sr./Sra.  Regidor/a  d’Hisenda  i 
Béns Municipals, i altres. 

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes 
de dilluns a divendres.

Sr./Sra.  Regidor/a  de  Benestar 
Social i Igualtat.

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes 
de dilluns a divendres.

Sr/Sra. Regidora de Participació 
Ciutadana, i altres.

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes 
de dilluns a divendres.

Sr./Sra. Regidora de Festes. 16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes 
de dilluns a divendres.

Sr./Sra. Portaveu del Grup Bloc-
Compromís

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes 
de dilluns a divendres.

Sr./Sra.  Portaveu  del  Grup 
Proyecto Oliva

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes 
de dilluns a divendres.

Sr./Sra. Portaveu del Grup Gent 
d’Oliva

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes 
de dilluns a divendres.

Sr./ Sra. Regidor del Grup Partit 
Popular.

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes 
de dilluns a divendres.

Sr./ Sra. Regidor/a de Consum 9.773,52 14,5 hores setmanals, distribuïdes 
de dilluns a divendres.

TERCER.- El nomenament d’un membre de la Corporació per a un dels càrrecs indicats només 
suposarà l’aplicació del  règim de dedicació parcial  o  exclusiva si  s’accepta  per  l’interessat,  
circumstància que es comunicarà al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió ordinària.

QUART.- Els Regidors que tindran la dedicació parcial o exclusiva seran aquells que en cada 
moment es designen per ocupar els càrrecs anteriors. 
El càrrec o les funcions d’Alcalde que figuren en el punt Primer de la part dispositiva d’aquesta 
proposta serà per el Sr. David González Martínez segons proclamació i pressa de possessió que 
va tindre lloc el dia 13 de juliol de 2012 ( sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 
13/07/2012).
Els càrrecs de Portaveus de Grups Polítics Municipals que figuren al punt Segon precedent ho 
seran per aquells membres de la Corporació, nomenats per Decret de l’Alcaldia núm. 2522/12 
de data 23 de juliol de 2012, de constitució de la Junta de Portaveus, llevat de modificacions  
posteriors. 
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Els càrrecs de Regidors que figuren tant al punt Primer com al Segon d’aquesta proposta ho  
seran per aquells membres de la Corporació, nomenats per Decret de l’Alcaldia núm. 2493/12 
de data 16 de juliol de 2012, sobre Delegacions Municipals, llevat de modificacions posteriors.

CINQUÉ.- Donar  d’alta  en  el  règim  general  de  la  Seguretat  Social  els  membres  de  la 
Corporació que ocupen càrrecs de dedicació parcial o exclusiva, i la Corporació assumirà el  
pagament  de  les  quotes  empresarials  que  calguen;  els  regidors  estaran  obligats  a  formular  
declaració complementària, davant la Secretaria d’aquest Ajuntament, per a la seua inscripció  
en el Registre d’Interessos dels Membres de la Corporació.

SISÉ.- El present acord tindrà efectes econòmics retroactius des del dia 27 de juliol de 2012, 
llevat el cas de l’assignació de dedicació parcial en el càrrec de Sr./Sra. Portaveu del Grup Bloc-
Compromís, que ho serà des del dia 1 de setembre de 2012. 

SETÉ.-  De  conformitat  amb  allò  que  estableix  l’article  75.5  de  la  Llei  7/1985,  publicar  
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de la  
Corporació.

VUITÈ.- Elevar aquesta proposta al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord.”

Seguidament, per part de l’Alcaldia, es planteja una esmena al Dictamen de la Comissió 
Informativa de Governació sobre les assignacions de dedicacions exclusives i parcials a 
càrrecs de la Corporació, en els termes següents:

“La Comissió Municipal Informativa de Governació, en reunió de caràcter extraordinària que va 
tindre lloc el dia 6 d’agost d’enguany, va dictaminar favorablement, per majoria, l’assignació de  
dedicacions exclusives i parcials a determinats càrrecs de la Corporació.

En el segon punt de la part dispositiva d’aquest Dictamen, on s’arreplega el règim de dedicació  
parcial a determinats càrrecs, amb especificació de les hores de dedicació setmanals, figuren, 
entre altres, dos càrrecs, el relatiu al Sr./Sra. Portaveu del Grup Proyecto Oliva y el de Sr./Sra.  
Portaveu del Grup Gent d’Oliva, ambdúes amb un temps de dedicació efectiva de 25 hores 
setmanals  distribuïdes  de  dilluns  divendres,  i  amb  una  retribució  anual  pagadora  en  14 
mensualitats.

Atesa la indicació que en aquest sentit en plantegen els dos Portaveus esmentats, eleve al Ple de  
l’Ajuntament, la següent E S M E N A

Modificar  els  càrrecs/Funcions  que  apareixen  en  el  segon  punt  de  la  part  dispositiva  del  
dictamen adoptat per la Comissió Municipal Informativa de Governació abans mencionat, en el 
sentit  de  canviar  el  càrrec  de  Sr./Sra.  Portaveu del  Grup Proyecto  Oliva  per  el  de  Sr./Sra.  
Regidor/a  d’Industria,  i  igualment,  modificar  el  càrrec  de  Sr./Sra.  Portaveu  del  Grup Gent  
d’Oliva, per el de Sr./Sra. Regidor/a de Medi Ambient i altres, sense que sofrisca cap alteració 
les columnes referents a la retribució anual pagadora en 14 mensualitats i el temps de dedicació  
efectiva.”
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Atés que obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement un aclariment; no sé si el secretari pot plantejar-ho 
o no, però jo sí que voldria que després d’Indústria, apareguera la paraula i altres. És 
un tema de l’Alcaldia que és qui proposa l’esmena, per tal que incloga en el futur 
altres possibles delegacions.”

 Sr. secretari accidental: “Sr. Peiró, la paraula i altres, en aquest cas és per si hi ha 
altres delegacions assignades.  En aquest moment,  vosté,  de moment només té la 
d’Indústria.”

 Sr. Canet Llidó: “Una altra addició, una proposta d’addició és modificar el càrrec 
de  Sr./Sra.  portaveu  del  Grup  Bloc-Compromís,  pel  de  Sr.  regidor  delegat 
d’Ordenació del Territori.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Referent a l’esmena, ací el que me n’adone és que quan 
estàvem en la Comissió de Governació, estava jo com a representant del Grup del 
Partit en la comissió, i jo vaig sol·licitar que en el punt segon, on posava càrrec i 
funcions, vaig sol·licitar que posara regidor del Grup Partit Popular. Recorde que en 
arribar al punt cinc, el Sr. Blai Peiró va voler modificar-lo, però volia modificar un 
punt que ja havia estat votat; d’ahí que li veig el sentit de l’esmena. El Sr. Salazar no 
va assistir pels motius que fora, i el que veig és que les modificacions són aqueixes; 
o siga l’esmena és relativa al que va passar en la comissió. És cert? És una pregunta. 
És que no sé si estava escoltant-me, o no m’he explicat jo bé., Recorda que en la 
comissió, en el punt dos, jo vaig demanar que on posava Sr./Sra. portaveu del Grup 
Popular es modificara i com a càrrec o funció posara Sr. Sra. regidor/a del Partit 
Popular. En arribar al punt cinc el Sr. Blai Peiró va demanar que reculàrem i que 
tornàrem anar al punt dos per modificar; que és relatiu a l’esmena; és això el que li 
volia pregunta. És així? Val. Era simplement preguntar-li això, és relatiu al fet que 
no es va poder modificar un punt que ja estava votat, i ho porten en firma d’esmena. 
I relatiu al que posa el Grup del Sr. Salazar, ell no estava pels motius que fóra, no 
estava. Hi ha un aclariment en el punt quart, que no entenc massa bé; bé, el secretari  
de la comissió és el Sr. Fernando Mas; posa en el punt quart, en el segon paràgraf 
posa “Els càrrecs de portaveus de Grups Polítics Municipals que figuren al  punt 
segon precedent  ho  seran  per  aquells  membres  de  la  Corporació,  nomenats  per 
Decret de l’Alcaldia núm. 2.522/12, de data 23 de juliol de 2012, de constitució de 
la  Junta  de  Portaveus,  llevat  de  modificacions  posteriors.”  Jo  em pregunte,  què 
podem entendre? Que el  que posa ahí  és no s’ha modificat  perquè anteriorment 
encara que funció posava tot portaveu, o simplement perquè toca estar així. És una 
pregunta; una cos que en llegir-ho no he entés.”
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 Sr. secretari  accidental: “La idea d’aquesta  assignació  és assignar  dedicació  al 
càrrec,  no a  la  persona.  Aleshores,  evidentment,  el  càrrec  ha  d’estar  unit  a  una 
persona. Aleshores, ací si posa portaveu, hi ha un Decret, pel qual es nomenen els 
portaveus, per poder identificar qui és el càrrec portaveu del partit amb la persona. 
No sé si vol preguntar això.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “No. Com sempre on posava càrrec o funció posava Sr. Sra. 
ara per exemple posen les regidories, i en el nostre cas posa el regidor/regidora del 
Partit Popular; però com baix fa referència a la Junta de Portaveus, jo li ho pregunte 
perquè sempre on posa càrrec o funció, apareixien els portaveus, i ara ha sigut la 
vegada que ho hem modificat; per si no està equivocada la part de baix i hauríem 
d’eliminar-ho, o alguna cosa. Li ho dic per tal de no incórrer en res. No sé. És una 
pregunta.”

 Sr. secretari accidental: “Açò és el dictamen inicial de la comissió. En el dictamen 
inicial, com pot vore, continuen apareixent tres càrrecs de portaveu; després vindran 
les esmenes; si s’aproven les esmenes, els tres portaveus desapareixeran i aqueixa 
referència a la Junta de Portaveus desapareixerà en l’acord definitiu, si s’aprova.”

 Sra.  Escrivá Herraiz: “Una que  ja  està  modificada  i  votada  en  comissió,  això 
entenc; una que ja està modificada i votada en la Comissió de Governació, que era la 
del Partit Popular, i dos que són les de l’esmena. És així? Val.” 

Per  part  del  Portaveu  del  Grup  Bloc-Compromís,  Sr.  Canet  Llidó,  es  planteja  una 
addició a aquesta esmena en el sentit que s’hi incorpore també la modificació del càrrec 
del  Portaveu  del  Grup  Bloc-Compromís  per  tal  que  siga  l’assignació  de  dedicació 
parcial en favor del Sr./Sra. Regidor/a d’Ordenació del Territori.

Sotmesa a votació aquesta esmena juntament amb l’addició proposada pel Sr. Canet 
Llidó, es votada a favor per unanimitat, i per tant amb 21 vots a favor, i cap en contra.

Obert un torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que tinc motius suficients per votar a favor de 
la proposta aquesta. Vosté, com a alcalde, ha fet una proposta molt sensata, i més si 
tenim en compte la situació econòmica que estem patint, on els mateixos regidors, 
els  polítics,  hem de  ser  els  primers  a  donar  exemple.  Estem parlant  que  el  sou 
s’abaixa entre un 18 i  un 20 per cent,  en totes aquelles assignacions,  des de les 
exclusives, parcials, i també de l’Alcaldia, i fins i tot aquells que cobren per assistir 
als  òrgans corporatius.  En aqueix aspecte  em sembla una proposta  molt  sensata, 
molt prudent, i sobretot, com he dit, ajustada a la situació que patim hui, que és una 
clara  situació  de  crisi,  que  la  majoria  de  ciutadans  està  patint,  i  aquell  que  té 
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ingressos els veu mermats a causa, com he dit, de les circumstàncies econòmiques 
que estem patint. Per tant, per ahí trobe que és un motiu prou clar com per votar a 
favor. Però no votaré a favor tenint açò clar, que efectivament des d’ací lloe la seua 
proposta; i no votaré a favor per un únic fet, perquè és evident que l’anterior govern, 
dirigit per la Sra. Escrivá, deia, i ha dit, i s’ha cansat de dir durant un any, que tots 
els regidors que estàvem a l’oposició, que pràcticament no treballàvem, i com no 
treballàvem no teníem dret  a  cobrar.  Almenys aquest  regidor  que  parla  i  els  de 
Projecte  Oliva,  que han sigut  els  més censurats  durant  aquest  any.  Vosté  ara  li 
assigna una dedicació parcial a un membre del Partit Popular, un membre del Partit 
Popular que no portarà cap delegació, i per tant, ajustant-nos als criteris usats fins 
ara pel  Partit  Popular dirigit  per la Sra.  Escrivà,  doncs també hauríem de fer el 
mateix; és a dir no donar-li una dedicació parcial a aquell que no porta delegació, 
perquè d’una forma o altra, segons el criteri del Partit Popular, estaríem donant-li o 
regalant-li els diners a una persona que no treballarà. No estem per dilapidar ni un 
euro. Com no estem per dilapidar ni un euro, i ajustant-nos a les paraules, o la idea 
que ha volgut inculcar durant tot aquest temps la Sra. Escrivá, jo en aqueix aspecte 
és evident que aquell que no porta una delegació pense que no hauria de cobrar cap 
dedicació. I com no hauria de cobrar cap dedicació, i com no estem per tirar ni un 
euro, perquè estem en una situació de crisi econòmica, on hem d’utilitzar tots els 
recursos econòmics de l’ajuntament al màxim, pense que jo no puc votar a favor 
d’aquesta proposta, tot i estar conforme amb la majoria de la proposta, perquè pense 
que és una proposta, com he dit, sensata, i ajustada a la situació que estem patint. 
Però per aqueixa banda, és on falla amb el meu concepte, i per tant no puc votar a 
favor d’aquesta proposta, i en aquest cas m’abstindré.” 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Anem a vore, a mi m’agradaria que no es jugara amb la 
gent, perquè el fet  d’abaixar-se entre un vuit i un divuit per cent el valor de les  
dedicacions parcials o totals, dels alliberaments, no significa un estalvi per a aquest 
consistori, per tant és un poc jugar amb la gent. De totes formes, també plantejar i 
llançar la pregunta; què costarà la Seguretat Social de catorze membres? No és el 
mateix.  I  després manifestar  i  dir  que el  Grup Popular,  per suposat  que accepta 
aqueix  mig  alliberament,  que  part  d’aqueix  mig  alliberament  els  diners  vénen 
d’haver  reduït  en  un  quinze  per  cent  l’assistència  a  plens  i  comissions  perquè 
isquera, sent que únicament els membres del Partit Popular i un membre del Bloc-
Compromís, són els qui rebran per assistència a plens i comissions, la resta estan 
tots vostés alliberats i saben que aqueixa partida ja no la tenen. Per tant, si vostés el 
que volen, si el que volien, el que pretenen o el que volen és que el Partit Popular no 
tinga alliberament, vostés no han de fer altra cosa que llevar-la; sense cap problema, 
vostés agarren i la lleven. Però no enganyen, perquè primer no s’estalvia diners a 
aquest ajuntament; tot el contrari, la Seguretat Social de set no és la mateixa que la 
de catorze. I després, si vostés el que pretenen és governar sense oposició, van a 
quedar-se un poc amb les ganes, perquè el Partit Popular estarà ahí, tinga o no tinga 
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alliberament, el tinga sencer, mig, o cap, per defensar i per donar transparència i 
claredat  a aquest govern que s’ha fet.  Per tant,  nosaltres  votarem en contra,  per 
suposat, perquè encara no s’ha vist què és el que costarà. Molt es presumeix, en 
premsa i en els mitjans, se’ls ompli la boca de dir que s’han abaixat; ací no s’ha 
abaixat res. I encara recorde quan en la Junta de Portaveus, l’inici del discurs era 
que com ara en som molts per a repartir, per estar alliberats, o mig alliberats, s’ha de 
rebaixar la quantitat. És lògic i normal. Però també em de tindre en compte que no 
és  un  estalvio.  Ací  no  s’estalviarà  ningú  res,  ni  el  poble,  ni  el  ciutadà,  ni 
l’ajuntament; ningú. I és més, la Seguretat Social de catorze no és igual que la de 
set.  Anem a  vore,  tinguem-ho  clar.  I  després,  si  vostés  volen  dir  que  es  lleva 
l’alliberament, o el mig alliberament al Partit Popular, el lleven. Tinguen el valor 
d’agarrar  i  dir-ho,  què  pretenen?  Que  nosaltres  diguem  que  no?  Per  favor.  El 
regidor, i no m’agrada que es menyspree ningú, i no consentiré ñe que es menyspree 
l’aportació  que  farà  el  regidor  del  Grup  Popular  amb  aqueix  mig  alliberament; 
perquè  em  sembla  un  poc  de  demagògia  barata.  I  ja  els  dic,  vostés  rebaixant 
l’aportació i l’assistència a comissions i plens, trauran una bona part d’aqueix mig 
alliberament que donaran al Grup Popular.”

 Sr.  Canet  Llidó: “Simplement  explicar  que  aquesta  proposta  el  que  intenta  és 
articular tres principis amb els quals aquest grup està plenament convençut. Per una 
banda, la retribució a aquelles persones que tenen un càrrec en la gestió,  perquè 
puguen desenvolupar d’una forma digna el seu treball, per un altre costat garantir 
que el  treball  de l’oposició pot portar-se a terme d’una forma igualment  digna i 
correcta,  perquè per una qüestió  de principis  aquest  qui  els  parla,  i  el  grup que 
representa, i també el govern que fa la proposta, entén que allò que diferencia una 
dictadura d’una democràcia és l’existència d’una oposició,  que pot treballar amb 
recursos i amb tots els mecanismes que tenen al seu abast per articular el seu treball,  
que també és treball; per això no hem estat d’acord amb totes les desqualificacions 
que furant tant de temps s’han vessat sobre el treball d’oposició, que és un treball 
molt digne, i que considerem que ha d’estar també dignament retribuït; per això la 
proposta d’aquest govern va en coherència amb aqueix principi; i finalment, com ja 
s’ha assenyalat en algun punt, articular els recursos destinats a despesa política amb 
la situació social i econòmica que s’està vivint en el nostre entorn i en la nostra 
ciutat. Simplement dir això.”

 Sr. Fuster Mestre: “Nosaltres respectem l’opinió de Gent d’Oliva, tot i que diferim 
un poc de la visió, perquè ací a l’ajuntament es treballa d’una forma o d’altra; es 
treballa  en el  govern i  es treballa  en l’oposició.  Després,  manifestar  que el  més 
important és que en cap moment s’ha superat, s’ha ultrapassat la borsa de diners que 
hi  havia  consignats  en  aquesta  partida,  fins  i  tot  si  fem esment  de  la  Seguretat 
Social,  i  que  fan  referència,  com  deia,  al  capítol  de  dedicacions,  exclusives  i 
parcials, indemnitzacions i altres. Entre altres coses perquè s’ha de recordar que hi 

Pàgina: 28



ha un estalvi important pel que fa a la renúncia del que és la paga extraordinària de 
Nadal. Per això, i conscients de la situació, s’ha hagut de fer un esforç, jo crec que 
important,  molt  important,  per  ajustar  al  màxim,  i  hi  ha  rebaixes,  com ja  s’ha 
comentat, del vuit, del quinze, i fins el divuit per cent en els sous d’aquells membres 
que  formen  part  d’aquesta  corporació.  Aquest  ajuntament,  i  ho  sé  per  pròpia 
experiència, pel que fa als sous sempre ha estat per sota de la mitjana de la resta dels 
ajuntaments; i aquesta vegada torna a ser un clar referent en allò referent a exercici 
de responsabilitat.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Projecte  Oliva  considera  encertat  l’ajustament  dels  diners 
destinats als òrgans de govern. No s’han augmentat en res els recursos destinats a 
aquestos òrgans de govern. Són els mateixos diners que hi havia en l’anterior equip 
de govern. Ara bé, hem de dir que en el govern de la Sra. Chelo Escrivá aqueixos 
recursos eren per a vuit regidors, uns que portaven delegació, cinc regidors del PP, 
dos del PSEO i un del Bloc que no portaven delegacions. Ara, amb els mateixos 
recursos hi haurà catorze regidors gestionant i portant àrees de responsabilitat  en 
l’ajuntament;  catorze; concretament el doble de persones treballant,  però amb els 
mateixos recursos que usava la Sra. Escrivá abans amb set regidors. Projecte Oliva 
vol reconéixer l’esforç que estan fent tots els regidors que han decidit assumir feina i 
responsabilitat de govern. S’ha reduït el divuit per cent el sou de l’alcalde, cosa que 
no es va fer en l’any de govern del PP de la Sra. Chelo Escrivá. S’ha reduït el quinze 
per cent els recursos dels regidors que tindran dedicació exclusiva; s’ha reduït el 
vint per cent els recursos dels regidors que tindran dedicacions parcials. Per tant, 
s’ha  prioritzat  la  feina  sobre els  recursos  de  cada  delegació,  per  responsabilitat. 
Projecte Oliva votarà abstenció en aquest punt, perquè igual que vam manifestar 
quan governava la Sra. Chelo Escrivá, que en l’actual situació econòmica de crisi 
per  on  passa  l’Ajuntament  d’Oliva,  i  molts  dels  nostres  veïns  del  poble,  no 
enteníem, ni compartíem el criteri que hi haguera diversos regidors en l’oposició 
cobrant  sou,  sense  portar  delegacions;  ara  que  governa  el  PSOE i  el  Bloc,  Sra. 
Escrivá, PSOE i Bloc tenen el pacte de govern, encara que nosaltres ajudem a portar  
delegacions, cosa que vosté va ser incapaç d’oferir-nos, ara també Projecte Oliva 
considera  encertat  que  mantinguem  la  mateixa  postura.  Ni  abans  ens  semblava 
correcte,  ni ara tampoc. Continuem defensant la nostra forma de vore la política 
local.  Projecte  Oliva  considera  que  donar  sous  a  regidors  del  Partit  popular,  en 
l’oposició,  quan  no  porten  cap  delegació,  no  és  una  bona  forma  de  transmetre 
austeritat i coherència a la ciutadania. La Sra. Chelo EScrivá té una excel·lent ocasió 
per a dir ací,  públicament,  en aquest plenari,  que ni ella , ni el seu partit usa la 
vitamina E, e d’euro, que va dir públicament en els mitjans de comunicació que era 
per la que semblava que es regien els partits com Projecte Oliva. Sí, Sra. Escrivá, el 
que vosté va dir de Projecte Oliva, que necessitava vitamina E. Hem fet oposició, i li 
hem ajudat a vosté, i als seus regidors quan ens ho ha demanat, sense vitamina E. 
Ara vorem vosté si  fa el  mateix.  Ara té l’ocasió de renunciar  en nom dels seus 
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regidors, i del seu grup, als sous que pagaran tots els veïns d’Oliva al PP. Ara pot 
demanar que aqueixos dos sous, el del regidor sense delegació, i el del secretari de 
grup que tindrà el PP, que aqueixos diners es destinen a ajudar a persones que ho 
necessiten més, per tindre més cor; la renúncia dels sous, més el que vosté sembla 
que es rumoreja que podrà tindre en el futur de la diputació, o d’alguna conselleria, 
que li recordeu que són diners de tots els valencians i no només dels seus dirigents a 
València, seria una prova que vosté no usa la vitamina E. I aqueixos sis milions de 
les antigues pessetes que rebrà el regidor del Partit Popular, i el secretari, poden anar 
destinats a accions socials, i a famílies que ho necessiten de la ciutat. Sra. Escrivá, 
una cosa és predicar i l’altra donar blat, però ja sabem que la seua paraula no té cap 
credibilitat.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “La veritat és que he escoltat vuit vegades Chelo Escrivá, 
Chelo Escrivá. Perfecte. Jo ací no hi ha més que una clara mostra que vostés formen 
un quatripartit, amb el discurs sumat d’un partit, l’altre partit, l’altre partit, i l’altre 
partit.  Una clara mostra que s’han partit  el  discurs, per poder parlar tots i  poder 
coincidir en el que consideren. A vore; contestant-li al Sr. Canet, a mi em sembla 
supercorrecte, vosté intenta articular tres principis; he copiat de forma textual, que 
diu retribucions a persones que tenen càrrec. Què passava l’altra vegada? Val? Què 
passava?  També  tenien  retribució  persones  que  no  tenien  càrrec,  per  tant,  jo  li 
agraesc que vosté considere que això pot fer-se. Després, el discurs del Sr. Salazar, 
jo no vaig ni a preocupar-me de dir-li res, perquè no paga la pena. I després jo ja em 
centraria un poc amb el que ha repetit de forma reiterada el Sr. Peiró; s’han llevat 
quinze per cent, s’han llevat vuit per cent; perdonen, quan un es lleva és que queda 
per a una altra cosa; no senyors, ahí s’ha llevat per a distribuir, per poder distribuir 
entre  catorze;  simplement.  Torne  a  repetir,  com  he  dit  abans,  que  ací  no  està 
guanyant-se res ningú, i per molt que vulga dir-me, no és el mateix la Seguretat 
Social de set, que de catorze. A vore, ací pense que tontos no estem. La persona és 
la persona,  la Seguretat  Social  que té,  i  és el  que hi ha.  Per tant,  així  està  clar. 
Després dir-li, a vore, assessora? Li recorde quan vosté volia ser diputat del Partit 
Popular? Encara estant rient-se en el Partit Popular a València. Li ho recorde Sr. 
Peiró,  li  ho  recorde,  vull  ser  diputat.  Jo  simplement  vull  ser,  Sr.  Peiró,  la 
representant del Partit Popular junt al meu grup per a fer oposició constructiva, cosa 
que  vostés  ni  han  sabut,  ni  han  fet,  per  poder  defensar  i  donar  claredat,  i 
transparència a aquest municipi.  Simplement  això.  I si vostés el que pretenen és 
agarrar  i  desqualificar  a  un  regidor  del  Partit  Popular  que  agarra  aqueix  mig 
alliberament, senyors, amb aqueix mig alliberament d’aqueix regidor meu del Partit 
Popular, vostés s’estalviaran diners, i amb la meua també. Perquè som funcionaris 
d’aquesta casa. Ho recorden? O siga, ací tots tenim un poc de memòria històrica i 
sabem  de  què  estem  parlant.  Tontos  no  estem.  No  tornen  a  repetir  que  estan 
estalviant atesa la situació laboral i social que apteix el poble, i no sé què; perdonen, 
perdonen. Deixem els sous a zero, tots, i dediquem aqueixos més de 300.000 euros, 
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més la  Seguretat  Social,  dedicar-ho a  obres  socials.  Dediquem-los  tots.  Però no 
facen demagògia dient que s’han rebaixat, que s’han rebaixat. Una altra cosa, vostés 
saben la proporció que hi havia entre el que cobrava un regidor del Partit Popular, i 
les regidories i la feina que portava? No és ni igual, ni semblant. Per tant, deixem de 
fer demagògia, i partidisme, i fer el que cosideren vostés fer. Perquè no pose en 
entredit que intenten entrar, perquè els seus càrrecs no els faculten, ni els donen el 
dret d’entrar en la forma de treballar del Grup Popular, ni intenten manipular a cap 
regidor  del  Partit  Popular,  perquè  els  seus  càrrecs  no  els  faculten,  ni  els  donen 
aqueix dret. Per tant, ja està bé. De veritat, ja està bé.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Ja està bé. Això dic jo. Ja està bé; tan de bo que estiguera 
bé. La polític que ha de fer de transparència constructiva és tota com la de hui? 
Perquè si és tota com la de hui, apaguem i ens n’anem; bona nit, cresol, com solem 
dir. Deixem els sous a zero,  ara que jo no governe; fins ara,  durant un any que 
governava jo, a tutiplen; és a dir que entre set s’han embutxacat el que ara ella diu 
que ens embutxacarem entre catorze. Que ningú li ha dit que va a estalviar-se res al 
poble. Repartir, abaixar sous, hem parlat. Val? No confonga. Ara vosté vol que ens 
quedem a zero; ara que vosté no està, o que vosté es pot quedar a zero. A la millor 
no, a la millor passa el que ha dit el Sr. Blai, a la millor estan intentant arreglar-li 
alguna coseta per ahí, que efectivament també ho pagarem de la butxaca tots. Ja ho 
vorem, el temps ho dirà. I efectivament, set regidors, càrrega de feina; però quantes 
vegades li hem de dir, quantes, que si vostés han portat aqueixa càrrega de feina 
entre  set  ha  sigut  perquè  vosté  ha  volgut?  Que  ens  vam oferir  a  col·laborar,  a 
participar, igual que ara estem participant en el govern; i vosté no ha volgut mai. 
Vostés el que han volgut és sou; justificar el sou que anaven a cobrar entre set, el 
que ara cobrarem entre catorze. I li torne a dir el mateix, si vosté fóra coherent amb 
les paraules, nosaltres no tindríem, el govern d’ara no tindria per què llevar-li res, 
vostés seria la primera que diria  no,  renunciem a aqueix sou; aqueix sou que el 
destinarem a  qualsevol  tasca  de  caràcter  social,  o  el  que  siga;  igual  que  el  del 
secretari de grup, allò que ha dit el Sr. Blai. Si vosté fóra coherent. No té per què el  
govern retirar-li res. Vosté, en base al que ha parlat sempre, ha dit que els qui estan 
en  l’oposició  pràcticament  no  treballen,  no  fan  res,  hauria  de  ser  la  primera  a 
renunciar ja, hui mateix. Hui mateix hauria d’haver renunciat. Per tant, el que està 
clar  és que vosté  ací  continua  intentant  confondre,  enganyar,  i  total  per intentar 
justificar allò injustificable, allò que vosté s’ha cansat de criticar durant un any. Per 
tant no vinga ara volent fer vore el que tots sabem massa, que vostés han estat ahí 
cobrant, el que ara cobraran catorze ho han cobrat entre set; i ara voldrien que es 
quedaren sense res; ara que no estic jo, els altres sense res, però quan estava jo la 
butxaca ben plena. Olé ahí. Això es diu coherència i ser un bon polítics. Molt bé. I 
pel que fa al Sr. salvador Fuster, a la millor no m’ha entés vosté a mi. Jo en cap 
moment he dit que els regidors en l’oposició no fan feina, i si no que m’ho diguen a 
mi; en base al que la Sra. Escrivá sempre ha manifestat,  que sembla que els qui 
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estaven en l’oposició no donaven cap bastonada a l’aigua. Això ha sigut. Per suposat 
que treballen, i no poc. I si no, que m’ho diguen a mi.”

 Sr. Canet Llidó: “És per al·lusions. Vosté, Sra., Escrivá, ha fet referència al que jo 
havia dit en el primer principi,  referent a les retribucions als qui porten gestió o 
càrrec, com a regidors delegats; però no ha continuat amb el que li he explicat, que 
justament  el  que he fet  és una reivindicació del  treball  i  la tasca de qui està en 
l’oposició. Ho havia dit en el punt segon, i havia continuat encara amb un tercer, que 
per clarificar algunes confusions que hi ha, el que està clar és que hi ha una rebaixa 
en els sous, tant de l’Alcaldia com en la d’aquells regidors que tenen una dedicació 
total, o aquells que la tenen parcial, siga del percentatge que siga. Ahí hi ha una 
reducció efectiva dels sous. Això no vol dir que hi haja una baixa en la despesa 
global destinada a despesa política. Això no s’ha dit en cap moment.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement em reitere en les paraules que he dit en l’anterior 
discurs. Ni tan sols entraré en el debat; no paga la pena. Hi ha persones que s’ho 
diuen  i  s’ho  creuen  i  contra  això  és  impossible  lluitar.  Lamente  que  el  Grup 
Municipal del Partit Popular, que pense que em estat ajudant amb el que hem pogut 
aquestos dos regidors, tinguen la postura si és la mateixa que manifesta el portaveu 
respecte a Projecte Oliva. Ho lamente moltíssim, perquè pense que nosaltres no hem 
actuat  així.  Espere  que  en  la  delegació  d’Indústria  i  de  Consum,  que  portarem 
aquestos dos regidors, tinguem almenys el suport, si no de la Sra. portaveu, de la 
resta de membres del grup municipal, que desitgen que col·laboren.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “És precís sempre intervindre, perquè jo no sé si els agrada 
el meu om, els agrada la meua persona, o què és el que passa. Jo pense Sr. Canet que 
vosté no m’ha entés, perquè jo li he dit,  vosté ha dit que intentava articular tres 
principis, i vosté s’ha ofuscat i s’ha quedat en el primer. Escolte la prova de veu. I li  
he dit que respecte de l’altre li ho agraïa. D’acord? S’ha quedat ahí, però vaja un poc 
més enllà, que li he dit que li ho agraïa. D’acord? Val? Perquè exacatament igual 
vostés  han  tingut  alliberament  sense  portar  cap  regidoria.  Per  tant,  que  vosté 
considere que ara hem de tindre-la, encara que ni de casualitat la mateixa; vostés 
n’han tingut una, sempre n’han tingut una; el Partit Socialista en van tindre una i 
mitja. Prou que van remugar perquè també en volien una i mitja per ser igual que el 
Partit Socialista. I ara en deixen amb mitja. No ens ha escoltar protestar, i li he dit  
que  li  ho  agraïa.  Escolte  la  prova  de  veu,  per  favor.  Li  ho  agraesc.  Escolte-la.  
Després, al Sr. Peiró vull dir-li que, anem a vore, vosté reitere totes les paraules que 
vulga, jo també reitere les meues. I de veritat que m’agradaria que em fera una llista 
vosté de l’ajuda que ha rebut el Patit Popular de vosté. Perquè encara recorde quan 
ací ens van posar verds respecte de la fira del motor de Gandia, que li vaig dir que li 
demanava ajuda a vosté, que com a tècnic que havia portat la fira, i fins i tot ho vaig  
traslladar també a qui era regidor, Sr. David González, que també l’havia portada. 
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Aquest és el moment que mai més s’ha sabut. Però de forma molt digna, la regidora 
que la portava la va traure endavant. Per tant, a vore si vosté és capaç de fer-me una 
llista  del que vosté ha ajudat  a aquest equip de govern.  I  després,  a vore,  jo no 
permetré que ningú diga que jo me n’he anat amb les butxaques ben plenes. De totes 
formes,  venint  d’on ve,  què podem esperar.  Jo pense tot  el  contrari,  que aquest 
ajuntament s’ha beneficiat molt que jo com a alcaldessa fóra funcionària d’aquesta 
casa. Però molt, perquè la persona que em substituïa s’havia contractat en el temps 
que s’havia contractat, i després automàticament tot el temps de vacances no està 
contractada, està cobrant de l’atur, i aqueix sou s’estalvia; exactament igual com la 
plaça del regidor Andrés Sánchez, que tampoc es va cobrir. Per tant, no admetre, el 
que passa és que sí escoltar-ho sense donar la mínima importància venint d’on ve, 
que aquesta alcaldessa se n’ha anat amb les butxaques ben plenes; i satisfeta, l’única 
cosa. Amb les butxaques buides, amb les mans ben netes, i amb la cara ben alta de 
tota la feina que he fet el Grup Popular. I per acabar, dir-los que el Grup Popular és 
el Grup Popular, el Partit Popular, i que vosté no intente, no pretenga, i considere i 
vulga llançar, Sr. Peiró, que la portaveu va per un costat i la resta de regidors van 
per un altre. Això és possiblement el que vostés voldrien.”

 Sr. secretari accidental: “Abans de la votació, donar compte de l’escrit presentat 
amb data 9 d’agost pel Grup Partit Popular, en relació a aquest punt, en el qual 
proposa  i  anuncia  que  ocuparà  la  dedicació  parcial  en  representació  del  Partit 
popular el Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sí, li agresc moltíssim que ho haja dit, perquè nosaltres en 
la Comissió de Governació vam dir que diríem qui eren els representants en les 
diferents punts que després ja vorem, membres de les negociacions i altres, i també 
qui  era  la  persona  alliberada.  Hi  ha  un  noticiari,  alguna  cosa  per  ahí,  que  trau 
informació de la casa, o la casa li la facilita, i que la mal utilitza. M’agradaria fer un 
aclariment perquè li arribe a qui li haja d’arribar, i s’entenga qui li corresponga. El 
Sr. Andrés Sánchez, com a regidor alliberat, i com a Sr. Andrés Sánchez, i la Sra. 
Isabel  Pérez,  no  tenen  cap  vincle,  ni  cap  parentesc,  ni  de  cap  grau  amb Chelo 
Escrivá. Per tant, no siguen mal intencionats., no intenten confondre a la gent i no 
facen informació barata.”

 Sr.  alcalde: “Els  demane  que  les  qüestions  dels  mitjans  de  comunicació  les 
contrasten amb els mitjans de comunicació. Ací estem en el plenari i en l’ordre del 
dia, i per tant ací parlem sobre l’ordre del dia.”

Per altra banda, i donat que l’únic càrrec dels assenyalats i proposats per assignació de 
règim de dedicació parcial que no quedava inicialment identificat, és el de regidor/a del 
Grup Partit Popular, mitjançat escrit de data 9 d’agost d’enguany, RE núm. 09066, per 
part de la portaveu del grup Partit Popular, es proposa a aquest plenari, que la dedicació 
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parcial en representació del Partit Popular, siga ostentada per part del regidor Sr. Andrés 
Jesús  Sánchez  Gámez,  proposta  que  és  acceptada  per  unanimitat,  quedant-hi 
incorporada a la corresponent proposta d’acord. 

Finalment,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb  el  vot  afirmatiu  dels/de  les 
Regidors/res  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre,  Sra.  Francisca  López  Fernández,  Sr.  José 
Vicente Santacatalina  Sanchis,  Sra.  María  Inmaculada  Mañó Peris,  Sra.  Rosa María 
Soria Escrivá, Sra. Ana María Morell Gómez, Sra. Rosanna Torres Pérez, Sr. Vicent 
Roig Tomás, Sr.  Vicent Canet  Llidó,  Sra.  Imma Ibiza Cots;  y el  Sr. Alcalde David 
González Martínez; amb l’abstenció dels/de les Regidors/res Sr. Blai Peiró Sanchis, Sra. 
Yolanda Pastor Bolo i Sr. José Salazar Cuadrado i amb el vot en contra dels/ de les 
Regidors/res Sra. María Consuelo Escrivá Herraiz, Sr. José Jesús Aparisi Romero, Sra. 
María Virginia Cotaina Verdú, Sr. Vicente Fermín Morera Romaguera, Sr. Andrés Jesús 
Sánchez Gámez, Sr. Salvador Escrivá Tormo, Sra. Teresa Gascón Escrivá, per tant, per 
11 vots a favor ( 6 del Grup del Psoe i 5 del Grup Bloc-Compromís), 7 vots en contra 
(  Grup del  Partit  Popular)  i  3 abstencions (2 del  Grup Proyecto Oliva,  i  1 de Gent 
d’Oliva), ACORDA:

Primer.- Aprovar l’establiment del règim de dedicació exclusiva als següents càrrecs 
municipals:

Càrrec/Funcions Retribució anual
Pagadora en 14 mensualitats

Sr./Sra. Alcalde/ssa 32.579,78
Sr./Sra.  Regidor/a  de Desenvolupament  Local  i 
Ocupació, i altres 24.227,47
Sr./Sra. Regidor/a d’Obres i Serveis, i altres. 24.227,47
Sr./Sra. Regidor/a d’Educació, i altres. 24.227,47
Sr./Sra. Regidor/a de Turisme, i altres. 24.227,47

Segon.- Aprovar  l’establiment  del  Règim de  dedicació  parcial  als  següents  càrrecs 
municipals, tot i especificant-hi el nombre de hores de dedicació setmanal:

Càrrec/Funcions Retribució anual 
Pagadora en 14 

mensualitats

Temps de dedicació efectiva

Sr./Sra. Regidor/a d’Hisenda i Béns 
Municipals, i altres. 

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes  de 
dilluns a divendres.

Sr./Sra.  Regidor/a  de  Benestar 
Social i Igualtat.

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes  de 
dilluns a divendres.

Sr/Sra.  Regidora  de  Participació 
Ciutadana, i altres.

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes  de 
dilluns a divendres.

Sr./Sra. Regidora de Festes. 16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes  de 
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dilluns a divendres.
Sr./Sra.  Regidor/a d’Ordenació  del 
Territori

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes  de 
dilluns a divendres.

Sr./Sra. Regidor/a d’Industria 16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes  de 
dilluns a divendres.

Sr./Sra. Regidor/a de Medi Ambient 16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes  de 
dilluns a divendres.

Sr./  Sra.  Regidor  del  Grup  Partit 
Popular:  Andrés  Jesús  Sánchez 
Gámez.

16.850,90 25  hores  setmanals,  distribuïdes  de 
dilluns a divendres.

Sr./ Sra. Regidor/a de Consum 9.773,52 14,5 hores setmanals, distribuïdes de 
dilluns a divendres.

Tercer.- El nomenament d’un membre de la Corporació per a un dels càrrecs indicats 
només suposarà l’aplicació del règim de dedicació parcial o exclusiva si s’accepta per 
l’interessat,  circumstància  que  es  comunicarà  al  Ple  de l’Ajuntament  en la  pròxima 
sessió ordinària.

Quart.- Els Regidors que tindran la dedicació parcial o exclusiva seran aquells que en 
cada moment es designen per ocupar els càrrecs anteriors. 
El càrrec o les funcions d’Alcalde que figuren en el punt Primer de la part dispositiva 
d’aquesta proposta serà per el Sr. David González Martínez segons proclamació i pressa 
de possessió que va tindre lloc el dia 13 de juliol de 2012 ( sessió extraordinària del Ple 
de l’Ajuntament de 13/07/2012).
Els  càrrecs  de  Regidors  que  figuren  tant  al  punt  Primer  com  al  Segon  d’aquesta 
proposta  ho  seran  per  aquells  membres  de  la  Corporació,  nomenats  per  Decret  de 
l’Alcaldia núm. 2493/12 de data 16 de juliol de 2012, sobre Delegacions Municipals, 
llevat de modificacions posteriors, a excepció del Regidor/a del Grup Partit Popular que 
ho serà de forma directa en favor del Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez.

Cinqué.- Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social els membres de la 
Corporació  que  ocupen  càrrecs  de  dedicació  parcial  o  exclusiva,  i  la  Corporació 
assumirà  el  pagament  de  les  quotes  empresarials  que  calguen;  els  regidors  estaran 
obligats  a  formular  declaració  complementària,  davant  la  Secretaria  d’aquest 
Ajuntament,  per a la seua inscripció en el  Registre d’Interessos dels Membres de la 
Corporació.

Sisé.- El present acord tindrà efectes econòmics retroactius des del dia 27 de juliol de 
2012, llevat el cas de l’assignació de dedicació parcial en el càrrec de Sr./Sra. Regidor/a 
d’Ordenació del Territori, que ho serà des del dia 1 de setembre de 2012. 

Seté.- De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar 
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes 
de la Corporació.
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CINQUÉ.- ASSIGNACIÓ ASSISTÈNCIES PER CONCURRÈNCIA EFECTIVA 
A SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA CORPORACIÓ.

Vista la proposta de l’Alcaldia sobre assistències per la concurrència efectiva a sessions 
dels òrgans col·legiats de la corporació.

Els articles  75.2 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases de Règim 
Local  i  13.6  del  Reial  Decret  2568/1986,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  preveuen  la 
possibilitat  que  els  membres  de  la  corporació  que  no  desenvolupen  les  seues 
responsabilitats amb règim de dedicació exclusiva perceben amb càrrec al pressupost 
municipal  indemnitzacions  en  la  quantia  i  condicions  que  acorde  el  Ple  de  la 
Corporació.

Atés que per al normal desenvolupament de les funcions polítiques dels membres de la 
corporació és necessari establir el règim de les assistències a percebre per concórrer a 
les sessions dels òrgans col·legiats de l’ajuntament.

Atés que, la Comissió Informativa de Governació, en reunió que va tindre lloc el dia 6 
d’agost de 2012, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre aquest 
assumpte.

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “Simplement  justificar  el  vot,  el  vot  en contra  del  Partit 
Popular,  dient  que ahí es veu d’on lleven vostés;  perquè he dut que llevat  d’un 
membre del Bloc-Compromís, la resta de regidors del Partit Popular són els que 
rebran aquesta única indemnització; d’ací que la reducció facilitarà que es pague una 
bona part d’aqueix mig alliberament del regidor del Grup Popular.”

 Sra. Salazar Cuadrado: “Jo he de dir d’ahí on lleven, vosté va llevar el 25% l’altra 
vegada, quan vosté va presentar la proposta que va presentar. Vosté va llevar d’ahí 
justament el 25%. Crec que aquesta vegada, aproximadament, és al voltant del deu o 
quinze per cent: Del quinze al vint-i-cinc se’n van deu; vosté encara va llevar més, o 
siga que no cal que es queixa tant.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Dir-li a vosté que en aquell moment sí que era per estalviar. 
D’acord? De totes formes, no sé quina obsessió té amb mi; per favor, estiga tranquil. 
L’obsessió  amb mi  no  me  la  veig  com a  jo,  o  siga  jo  no  considere  que  ningú 
m’assetja,  això  ja  ho  deixem  per  a  unes  altres.  Jo  considere  que  vosté  ataca 
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contínuament al Partit Popular. Li té tírria al Partit Popular, sent que vosté ha volgut 
ser abanderat del Partit Popular.”

 Sr. alcalde: “Té la paraula, Sr. Salazar. Per favor, siguen breus.”

 Sra. Salazar Cuadrado: “Jo seré curtet.  Estic cansat d’escoltar tantes xorrades i 
tantes tonteries, però és que a la fi és precís dir. He volgut ser abanderat? No. Han 
vingut a buscar-me en un moment determinat perquè fóra jo abanderat. Sí; gent. Li 
podria mostrar coses, fins i tot firmes. No cap dubte que no han intentat imposar-me 
com l’han imposada a vosté des de dalt. I jo en aqueix aspecte estic molt tranquil. Jo 
no he volgut imposar-me sobre ningú, ni he volgut ser cap abanderat, ni he volgut 
ser res de res. Ja està bé d’intentar confondre a la gent. De totes formes, li dic una 
cosa. Si haguera estat jo al seu joc no hauria tret només set regidors, n’haurien sigut 
molts més, i no és per ànim de poder donar-me-les de res. Jo, o qualsevol altre dels 
qui estem ací, molt millor que vosté; també li ho puc assegurar. Segurament hui el 
Partit Popular estaria governant amb majoria absoluta, i no estaria ahí com està ara. 
Això gràcies a vosté.”

 Sr. alcalde: “Conteste només a les al·lusions, per favor, i els demane per favor, altra 
vegada que s’ajusten a l’ordre del dia.”

 Sra.  Escrivá Herraiz: “A les  al·lusions  pures  i  dures.  Anem a  vore,  ara  a  qui 
haurien votat si vosté haguera estat al meu lloc? A Pepe Salazar, al Sr. José Salazar, 
o al Partit Popular? Tanta majoria absoluta que hauria tret. I a vore, el que hi ha ahí 
està, i jo sí que sóc del Partit Popular. I a mi no m’ha de dir vosté on ha anat vosté a  
oferir-se, a demanar, per favor. Fa igual. No passa res. I desgraciadament, la idea del 
Partit Popular de València per posar la persona de Chelo Escrivá com a candidata 
simplement era per intentar reconduir el desgavell de Partit Popular anterior, que ací 
tenim una bona mostra d’escissió.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i del Sr. alcalde 
Sr.  David  González  Martínez  (14  vots  favorables:  6  del  Grup  Socialista  Municipal 
d’Oliva,  5  del  Grup  Bloc-Compromís,  2  del  Grup  Projecte  Oliva,  i  un  del  Grup 
Municipal  Gent  d’Oliva),  i  el  vot  en  contra  dels  regidors  Sra.  Escrivá  Herraiz,  Sr. 
Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. 
Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá (7 vots en contra del Grup PP), acorda: 

Primer.-  Els  membres  de  la  corporació  que  no  tinguen  reconeguda  la  dedicació 
exclusiva ni parcial percebran en concepte d’assistències a qualsevol sessió del Ple de 
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l’Ajuntament,  Junta  de Govern Local  i  Comissions  Informatives  que realitze  aquest 
Ajuntament, la quantia de 212,50 € per sessió.

Segon.- El nombre màxim de sessions que donarà dret a la percepció d’indemnitzacions 
serà de dos mensuals, quatre bimestrals o sis trimestrals, i està permesa la compensació 
d’assistència dins de cada trimestre natural, de forma que les faltes d’assistència d’un 
mes podran compensar-se en els mesos següents de cada trimestre natural.

Tercer.-  Aquest acord entrarà en vigor a partir  del dia 1 de juliol  de 2012, i tindrà 
efectes econòmics a partir del tercer trimestre de 2012, i mantindrà la seua vigència fins 
que el Ple de l’Ajuntament adopte acord per a la seua modificació o derogació.

Quart.- De conformitat amb allò que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, publicar 
íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes 
de la Corporació.

Cinqué.-  Donar  compte  d’aquest  acord  al  departament  de  Recursos  Humans,  i  als 
d’Intervenció-Tresoreria, als efectes oportuns.

SISÉ.- ASSIGNACIÓ DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS.

Vista  la  proposta  de  l’Alcaldia  sobre  assignació  de  dotació  econòmica  als  grups 
municipals.

L’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, afegit per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, per la qual es modifica la Llei de 
Bases de Règim Local, preveu que el Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos 
anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar 
amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del 
nombre de membres de cadascun d’ells.

Pel que s’ha dit,  sembla oportú que aquest ajuntament faça ús de la disposició legal 
esmentada  per  tal  que  el  normal  desenvolupament  de  les  funcions  polítiques  dels 
membres de la corporació i dels grups municipals constituïts, puga realitzar-se en les 
condicions  mínimes  imprescindibles,  i,  com  a  conseqüència,  és  necessari  establir 
assignacions als grups polítics en els termes que s’exposa a continuació.

Atés que, la Comissió Informativa de Governació, en reunió que va tindre lloc el dia 6 
d’agost de 2012, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre aquest 
assumpte.
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El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb el  vot  favorable  dels  regidors  Sr.  Fuster 
Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria 
Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i del Sr. alcalde 
Sr.  David  González  Martínez  (14  vots  favorables:  6  del  Grup  Socialista  Municipal 
d’Oliva,  5  del  Grup  Bloc-Compromís,  2  del  Grup  Projecte  Oliva,  i  un  del  Grup 
Municipal  Gent  d’Oliva),  i  el  vot  en  contra  dels  regidors  Sra.  Escrivá  Herraiz,  Sr. 
Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. 
Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá (7 vots en contra del Grup PP), acorda: 

Primer.- A  cada  grup  polític  constituït  davant  l’ajuntament  s’assigna  una  quantia 
mensual de 85,00 euros.

Segon.- Per cada regidor que integre el grup polític s’assigna a este una quantia mensual 
de 42,50 euros.

Tercer.- Les quanties que resulten d’aplicació dels paràgrafs primer i segon les rebran 
els  diferents grups polítics mitjançant  transferència  al  compte de l’entitat  bancària  o 
d’estalvi que indiquen, amb efectes econòmics des del dia 1 de juliol de 2012.

Per al cas que els diferents grups polítics constituïts hagen de signar qualsevol tipus de 
document com a conseqüència del present acord, s’entendrà que el portaveu del grup 
polític es el representant a tots els efectes administratius del grup corresponent.

Quart.- Les quantitats assignades no es podran destinar al pagament de remuneracions 
de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que 
puguen constituir actius fixes de caràcter patrimonial

Cinqué.- Els  grups  polítics  hauran  de  portar  una  comptabilitat  específica  de  les 
quantitats assignades, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que este 
ho demane.

Sisé.- Les  assignacions  aprovades  queden  subjectes  als  límits  que,  en  el  seu  cas, 
establesquen les  Lleis  de Pressupostos Generals  de l’Estat.  De tal  forma que,  si  les 
assignacions  aprovades  superen  els  límits  que  establiren  les  lleis,  mentre  el  Ple  no 
adopte altre acord, les assignacions quedaran reduïdes al límit fixat per la Llei.

Seté.- Donar  compte  d’aquest  acord  al  departament  de  Recursos  Humans,  i  als 
d’Intervenció-Tresoreria, als efectes oportuns.
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SETÉ.  DELEGACIÓ  MEMBRES  PER  A  FORMAR  PART  DE  LA  MESA 
GENERAL CONJUNTA DE NEGOCIACIÓ.

Vista la proposta de l’Alcaldia sobre delegació de membres per a formar part de la Mesa 
General Conjunta de Negociació.

Vist el que disposa l’article 36.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i resultant que amb data 13 de juliol de 2012 es va procedir a l’elecció 
del  nou  Alcalde,  modificant-se  per  tant,  les  diferents  àrees  d’adscripció  dels  Srs. 
Regidors,  amb  la  finalitat  de  dur  endavant  la  negociació  d’aquelles  matèries  i 
condicions  de  treball  comuns  al  personal  funcionari  i  laboral  al  servei  d’aquest 
Ajuntament, es fa necessari procedir per part del Plenari a la delegació formal per a que 
part dels seus membres formen part de les Mesa General Conjunta de Negociació, per 
tal que representen a l’Ajuntament en les negociacions i en aquells temes que siguen 
competència de la mateixa.

Atés que, la Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió que va tindre 
lloc el dia 6 d’agost de 2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord 
sobre la delegació de referència.

Atés que, l’Alcaldia ha presentat esmena del següent tenor literal:

“ESMENA  QUE  FORMULA  L’ALCALDIA  RESPECTE  A  LA  DELEGACIÓ  DE 
MEMBRES  PER  A  FORMAR  PART  DE  LA  MESA  GENERAL  CONJUNTA  DE 
NEGOCIACIÓ.

Vist  el  dictamen  emés  per  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Governació,  en  sessió 
extraordinària que va tindre lloc el dia 6 d’agost de 2012, respecte a l’assumpte de l’epígraf.

Donat que al punt primer de la part dispositiva del dictamen es menciona que la voluntat dels 
representants de l’ajuntament es farà efectiva mitjançant el sistema de vot ponderat.

Com que en la proposta dictaminada unànimement de delegació formal a favor de membres de 
la corporació, figuren dos representants per part del Grup Bloc-Compromís i dos més per part  
del  Grup  Partit  Socialista  Municipal,  i  amb la  finalitat  de  deixar  aclarit  el  sistema  de  vot 
ponderat, eleve a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent ESMENA:

Que al final del primer punt de la part dispositiva del Dictamen sobre Delegació membres per a  
formar part de la Mesa General Conjunta de Negociació, s’afegesca el següent paràgraf:

“Respecte els grups municipals que tenen dos representants en la Mesa General, i a l’hora de  
l’emissió del vot, ho farà sols un d’ells, en concret el Sr. David González Martínez (Grup Bloc-
Compromís) i el Sr. Salvador Fuster Mestre (Grup Socialista Municipal), o bé els respectius 
suplents, de manera que el vot s’emetrà doncs per un representant de cadascun dels cinc grups 
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municipals que conformen la Corporació Municipal, ponderat segon el nombre de membres de 
cada grup.”

Oliva, 9 d’agost de 2012. L’Alcalde. Rubricat.”

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “Anem a vore, aquest punt, l’esmena que vostés porten, des 
del  punt  set  fins  l’onze,  és  alguna  cosa  que  jo  li  vaig  dir  en  la  Comissió  de 
Governació.  És una cosa que no s’entén, i és il·lògic.  Allò del vot ponderat està 
esclarit,  i allí també es va esclarir.  No entenc ara tornar a portar ací una esmena 
perquè estava  esclarit.  Si  es  parla  de  vot  ponderat,  està  clar,  que  dos  membres 
representants  d’una mesa no poden votar  i  tindre dos  vots  ponderats  pel  mateix 
grup.  Per  tant  això  era  una  cosa  que estava  esclarida  i  no  entenem l’esmena.  I 
després, jo li vaig plantejar una qüestió, i era que no enteníem per què si el vot era 
ponderat hi havia dos representants del Bloc-Compromís, i dos del Partit Socialista, 
i  en canvi un per a la resta. Jo sí que li vaig plantejar la possibilitat  que ja que 
únicament  vota  una  persona,  i  hi  ha  vot  ponderat,  de  poder  assistir  diversos 
membres, igual que passa amb el Grup Socialista i el Grup Bloc-Compromís. La 
resposta va ser per part del Sr. Fuster, dient que sempre s’ha fet així. Però la veritat é 
que al Grup Popular no li agraden les coses que sempre s’han fet així, li agraden les 
coses que marca un poc la llei i la norma. De totes formes, si vostés volen fer-ho 
així,  tindre dos membres  seus en la mesa,  encara que el  vot siga ponderat,  i  no 
permetre que qualsevol altre grup porte un altre membre, sent també el vot ponderat 
és una qüestió molt particular i molt personal de com fer les coses.”

 Sr.  alcalde: “Anem a  vore,  Sra.  Escrivá;  jo  el  que  li  vaig  dir  com a  president 
d’aquella comissió, és que demanaria al tècnic de Recursos Humans un informe al 
respecte. Efectivament el tècnic de Recursos Humans m’ha informat per a aquest 
plenari,  que  en  no  haver  un reglament  sobre  les  meses  de  negociació,  vosté  va 
plantejar la possibilitat que qualsevol membre del Partit Popular puguera assistir, a 
més del membre titular en qualitat d’oient, i això és possible; el tècnic de Recursos 
Humans, després de fer les consultes oportunes, em va dir que això era possible. Per 
tant, ja li dic que si a banda del membre titular del Partit Popular, vol assistir un altre 
membre, algun altre regidor o regidora del Partit Popular vol assistir,  en qualitat  
d’oient. De totes formes, insistesc, si vosté, o el Partit Popular també considera que 
ha d’assistir com a titular, com el cas del Partit Socialista, o del Bloc-Compromís, 
un altre  regidor del Partit  Popular,  aquesta  Alcaldia  tampoc té cap problema.  El 
tema del  vot ponderat  és un aclariment  que també li  vaig demanar  al  tècnic  de 
Recursos Humans, i efectivament em va dir que era convenient fer-ho així, i per 
això ve l’esmena de l’Alcaldia. Per tant, pot assistir qualsevol regidor, o regidora, 
del Partit Popular en qualitat d’oient, i de qualsevol altre partit polític; entenc que 

Pàgina: 41



Projecte  Oliva,  en  tindre  dos  regidors,  també  podria  assistir,  no  hi  hauria  cap 
problema, segons el tècnic de Recursos Humans.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Doncs gràcies; l’única cosa és que li hauria agraït que una 
vegada fet l’aclariment ens l’haguera fet arribar per tal de saber-ho.”

Sotmesa a votació l’esmena, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la i 
consegüentment s’incorpora al dictamen.

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

 Sr.  secretari  accidental:  “Un  últim  anunci  en  aquest  sentit,  per  incorporar-ho 
també  a  l’acord,  el  Partit  Popular,  en  escrit  de  9  d’agost,  comunica  que  el 
representant del Partit Popular en la Mesa General de negociació serà el regidor Sr. 
Andrés Jesús Sánchez Gámez.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “M’agradaria dir-li al Sr. secretari que ja vam quedar que el 
Grup Popular designaria els seus membres abans del Ple, perquè vostés tingueren en 
el dictamen. Per tant no trobe massa sentit que es faça el dictamen i a posteriori es 
nomene la persona, perquè sí que vostés tenien el que era la llista dels regidors que 
pertanyerien a les meses. Per tant s’hauria d’haver-les inclós ja en el dictamen.”

 Sr. secretari accidental: “Si em permet, el dictamen no es pot tocar. S’emet el dia 6 
i  la  designació és posterior.  Una altra  cosa és  que vosté  plantege  una addició a 
l’esmena per incorporar un altre nom.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “No; no plantege una addició al dictamen perquè ja la tenen. 
Efectivament ja la tenen. La vam fer abans del ple.”

Vist que el Grup del Partit Popular, mitjançant escrit de 9 d’agost ha comunicat que el 
membre del  grup que formarà part  de la  mesa de referència  és el  Sr.  Andrés Jesús 
Sánchez Gámez.

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

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, que tot 
seguit s’indiquen:

Sr. David Gonzalez Martínez, del Grup Bloc-Compromis
Sr. Vicent Roig Tomas, del Grup Bloc-Compromis
Sr. Salvador Fuster Mestre, del Grup PSOE
Sr. Vicente Santacatalina Sanchis, del Grup PSOE
Sr. Blai Peiró Sanchis. Del Grup Projecte Oliva
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Sr. José Salazar Cuadrado. Gent d’Oliva
Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez. Grup Partit Popular

com membres titulars, per a que formen part, en representació de l’Ajuntament, de la 
Mesa  General  de  Negociació  Conjunta  del  personal  funcionari  i  laboral,  que  estarà 
formada per un total de 7 membres en representació de la Corporació.
Seran suplents dels titulars, els regidors que pertanyen al mateix Grup Polític, que de fet 
acudeixen a les sessions corresponents en absència dels titulars. En cas de assistir el 
suplent haurà de manifestar-ho expressament en el moment de començar la respectiva 
sessió, fent-se constar així en l’acta.
Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifesten la seua voluntat en 
la negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat, en funció de nombre de membres 
representatius que tinga el seu grup en la Corporació municipal.
Respecte  els  grups  municipals  que tenen dos  representants  en la  Mesa  General,  i  a 
l’hora de l’emissió del vot, ho farà sols un d’ells, en concret el Sr. David González 
Martínez  (Grup  Bloc-Compromís)  i  el  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre  (Grup  Socialista 
Municipal), o bé els respectius suplents, de manera que el vot s’emetrà doncs per un 
representant  de  cadascun  dels  cinc  grups  municipals  que  conformen  la  Corporació 
Municipal, ponderat segon el nombre de membres de cada grup

Segon.- Notificar formalment als sindicats mes representatius i dels Sindicats que hagen 
obtingut el 10% o més dels representants en la Junta de Personal i del Comitè d’empresa 
de l’Ajuntament  d’Oliva,  com a subjectes  legitimats  per  a  la  negociació  als  efectes 
corresponents.

VUITÉ. DESIGNACIÓ DELEGACIÓ MEMBRES PER A FORMAR PART DE 
LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI.

Vista la proposta de l’Alcaldia sobre l’assumpte de referència.

Vist el que disposa l’article 34.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i resultant que amb data 13 de juliol de 2012 es va procedir a l’elecció 
del  nou  Alcalde,  modificant-se  per  tant,  les  diferents  àrees  d’adscripció  dels  Srs. 
Regidors  i  amb  la  finalitat  de  dur  endavant  la  negociació  d’aquelles  matèries  i 
condicions  de  treball  pròpies  referides  al  personal  funcionari  al  servei  d’aquest 
Ajuntament, es fa necessari procedir per part del Plenari a la delegació formal per a que 
alguns dels seus membres formen part de les Mesa General de Negociació del personal 
funcionari, per tal que representen a l’Ajuntament en les negociacions i en aquells temes 
que siguen competència de la mateixa.
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Atés que, la Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió que va tindre 
lloc el dia 6 d’agost de 2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord 
sobre la delegació de referència.

Atés que, l’Alcaldia ha presentat esmena del següent tenor literal:

“ESMENA  QUE  FORMULA  L’ALCALDIA  RESPECTE  A  LA  DELEGACIÓ  DE 
MEMBRES PER A FORMAR PART DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL 
PERSONAL FUNCIONARI.

Vist  el  dictamen  emés  per  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Governació,  en  sessió 
extraordinària que va tindre lloc el dia 6 d’agost de 2012, respecte a l’assumpte de l’epígraf.

Donat que al punt primer de la part dispositiva del dictamen es menciona que la voluntat dels 
representants de l’ajuntament es farà efectiva mitjançant el sistema de vot ponderat.

Com que en la proposta dictaminada unànimement de delegació formal a favor de membres de 
la corporació, figuren dos representants per part del Grup Bloc-Compromís i dos més per part  
del  Grup  Partit  Socialista  Municipal,  i  amb la  finalitat  de  deixar  aclarit  el  sistema  de  vot 
ponderat, eleve a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent ESMENA:

Que al final del primer punt de la part dispositiva del Dictamen sobre Delegació membres per a  
formar part de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari, s’afegesca el següent paràgraf:

“Respecte els grups municipals que tenen dos representants en la Mesa General, i a l’hora de  
l’emissió del vot, ho farà sols un d’ells, en concret el Sr. David González Martínez (Grup Bloc-
Compromís) i el Sr. Salvador Fuster Mestre (Grup Socialista Municipal), o bé els respectius 
suplents, de manera que el vot s’emetrà doncs per un representant de cadascun dels cinc grups 
municipals que conformen la Corporació Municipal, ponderat segon el nombre de membres de 
cada grup.”

Oliva, 9 d’agost de 2012. L’Alcalde. Rubricat.”

Sotmesa a votació l’esmena, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la i 
consegüentment s’incorpora al dictamen.

Vist que el Grup del Partit Popular, mitjançant escrit de 9 d’agost ha comunicat que el 
membre del grup que formarà part de la mesa de referència és la Sra. Maria Consuelo 
Escrivá Herraiz.

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

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, que tot 
seguit s’indiquen:

Pàgina: 44



Sr. David González Martínez, pel Grup Bloc-Compromis
Sr. Vicent Roig Tomás, pel Grup Bloc-Compromis
Sr. Salvador Fuster Mestre, pel Grup PSOE
Sr. Vicente Santacatalina Sanchis, pel Grup PSOE
Sr. Yolanda Pastor Bolo, pel Grup Projecte Oliva
Sr. José Salazar Cuadrado, per Gent d’Oliva
Sra. Maria Conuelo Escrivá Herraiz, per Grup Partit Popular. 

com membres titulars, per a que formen part, en representació de l’Ajuntament, de la 
Mesa General de Negociació del Personal Funcionari, que estarà formada per un total de 
7 membres en representació de la Corporació.
Seran suplents dels titulars els Srs. Regidors que pertanyen al mateix Grup Polític que 
de fet acudeixen a les sessions corresponents en absència del titular. 
Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat 
en la negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat.
Respecte  els  grups  municipals  que tenen dos  representants  en la  Mesa  General,  i  a 
l’hora de l’emissió del vot, ho farà sols un d’ells, en concret el Sr. David González 
Martínez  (Grup  Bloc-Compromís)  i  el  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre  (Grup  Socialista 
Municipal), o bé els respectius suplents, de manera que el vot s’emetrà doncs per un 
representant  de  cadascun  dels  cinc  grups  municipals  que  conformen  la  Corporació 
Municipal, ponderat segon el nombre de membres de cada grup

Segon.-  Notificar  formalment  als  sindicats  mes  representatius  i  a  als  Sindicats  que 
hagen obtingut el 10% o més dels representants de la Junta de Personal de l’Ajuntament 
d’Oliva, com a subjectes legitimats per a la negociació als efectes corresponents.

NOVÉ. DELEGACIÓ MEMBRES PER A FORMAR PART DE LA COMISSIÓ 
NEGOCIADORA DEL PERSONAL LABORAL.

Vista la proposta de l’Alcaldia sobre l’assumpte de referència.

Vist el que disposa l’article 88 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei del Estatut del Treballadors, i resultant que amb 
data 13 de juliol de 2012 es va procedir a l’elecció del nou Alcalde, modificant-se per 
tant, les diferents àrees d’adscripció dels Srs. Regidors, amb la finalitat de dur endavant 
la negociació d’aquelles matèries i condicions de treball  pròpies del personal laboral 
així  com la  negociació  del  conveni  col·lectiu,  es  fa  necessari  procedir  per  part  del 
Plenari a la delegació formal per a que alguns dels seus membres formen part de la 
Comissió Negociadora del personal laboral, per tal que representen a l’Ajuntament en 
les negociacions i en aquells temes que siguen competència de la mateixa.
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Atés que, la Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió que va tindre 
lloc el dia 6 d’agost de 2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord 
sobre la delegació de referència.

Atés que, l’Alcaldia ha presentat esmena del següent tenor literal:

“ESMENA  QUE  FORMULA  L’ALCALDIA  RESPECTE  A  LA  DELEGACIÓ  DE 
MEMBRES  PER  A  FORMAR  PART  DE  LA  MESA  DE  NEGOCIACIÓ  DEL 
PERSONAL LABORAL.

Vist  el  dictamen  emés  per  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Governació,  en  sessió 
extraordinària que va tindre lloc el dia 6 d’agost de 2012, respecte a l’assumpte de l’epígraf.

Donat que al punt primer de la part dispositiva del dictamen es menciona que la voluntat dels 
representants de l’ajuntament es farà efectiva mitjançant el sistema de vot ponderat.

Com que en la proposta dictaminada unànimement de delegació formal a favor de membres de 
la corporació, figuren dos representants per part del Grup Bloc-Compromís i dos més per part  
del  Grup  Partit  Socialista  Municipal,  i  amb la  finalitat  de  deixar  aclarit  el  sistema  de  vot 
ponderat, eleve a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent ESMENA:

Que al final del primer punt de la part dispositiva del Dictamen sobre Delegació membres per a  
formar part de la Mesa de Negociació del Personal Laboral, s’afegesca el següent paràgraf:

“Respecte els grups municipals que tenen dos representants en la Mesa General, i a l’hora de  
l’emissió del vot, ho farà sols un d’ells, en concret el Sr. David González Martínez (Grup Bloc-
Compromís) i el Sr. Salvador Fuster Mestre (Grup Socialista Municipal), o bé els respectius 
suplents, de manera que el vot s’emetrà doncs per un representant de cadascun dels cinc grups 
municipals que conformen la Corporació Municipal, ponderat segon el nombre de membres de 
cada grup.”

Oliva, 9 d’agost de 2012. L’Alcalde. Rubricat.”

Sotmesa a votació l’esmena, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la i 
consegüentment s’incorpora al dictamen.

Vist que el Grup del Partit Popular, mitjançant escrit de 9 d’agost ha comunicat que el 
membre del  grup que formarà part  de la  mesa de referència  és el  Sr.  Andrés Jesús 
Sánchez Gámez.

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

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, que tot 
seguit s’indiquen:
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Sr. David González Martínez, del Grup Bloc- Compromís
Sr. Vicent Roig Tomás, del Grup Bloc- Compromís
Sr. Salvador Fuster Mestre, del Grup PSOE
Sr. Vicente Santacatalina Sanchis, del Grup PSOE
Sr. Blai Peiró Sanchis, del Grup Projecte Oliva
Sr. José Salazar Cuadrado. Gent d’Oliva
Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez. Grup Partit Popular.

com membres titulars per a que formen part, en representació de l’Ajuntament, de la 
Mesa Negociadora del personal laboral, que estarà formada per un total de 7 membres 
en representació de la Corporació.
Seran suplents dels titulars els Srs. Regidors que pertanyen al mateix Grup Polític que 
de fet acudeixen a les sessions corresponents en absència del titular. 
Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat 
en la negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat.
Respecte  els  grups  municipals  que tenen dos  representants  en la  Mesa  General,  i  a 
l’hora de l’emissió del vot, ho farà sols un d’ells, en concret el Sr. David González 
Martínez  (Grup  Bloc-Compromís)  i  el  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre  (Grup  Socialista 
Municipal), o bé els respectius suplents, de manera que el vot s’emetrà doncs per un 
representant  de  cadascun  dels  cinc  grups  municipals  que  conformen  la  Corporació 
Municipal, ponderat segon el nombre de membres de cada grup

Segon.- Notificar formalment al Comité d’empresa de l’Ajuntament d’Oliva als efectes 
corresponents.

DESÉ. DESIGNACIÓ MEMBRES PER A FORMAR PART DE LA COMISSIÓ 
PARITÀRIA  DE  SEGUIMENT  I  INTERPRETACIÓ  DEL  CONVENI 
COL·LECTIU  I  DE  L’ACORD  DE  LES  NORMES  REGULADORES  DEL 
PERSONAL FUNCIONARI.

Vista la proposta de l’Alcaldia sobre l’assumpte de referència.

Vist el que disposa l’article 34.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i resultant que amb data 13 de juliol de 2012 es va procedir a l’elecció 
del  nou  Alcalde,  modificant-se  per  tant,  les  diferents  àrees  d’adscripció  del  Srs. 
Regidors  i  amb  la  finalitat  de  dur  endavant  la  negociació  d’aquelles  matèries  i 
condicions  de  treball  pròpies  referides  al  empleats  públics  al  servei  d’aquest 
Ajuntament, es fa necessari procedir per part del Plenari a la delegació formal per a que 
alguns  dels  seus  membres  formen  part  de  les  Comissió  Paritària  de  Seguiment  i 
Interpretació del Conveni Col·lectiu i de l’Acord de les normes reguladores del personal 
funcionari, per tal que representen a l’Ajuntament en les negociacions i en aquells temes 
que siguen competència de la mateixa.
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Atés que, la Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió que va tindre 
lloc el dia 6 d’agost de 2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord 
sobre la delegació de referència.

Atés que, l’Alcaldia ha presentat esmena del següent tenor literal:

“ESMENA  QUE  FORMULA  L’ALCALDIA  RESPECTE  A  LA  DELEGACIÓ  DE 
MEMBRES  PER  A  FORMAR  PART  DE  LA  COMISSIÓ  PARITÀRIA  DE 
SEGUIMENT I INTERPRETACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU I DE L’ACORD DE 
LES NORMES REGULADORES DEL PERSONAL FUNCIONARI.

Vist  el  dictamen  emés  per  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Governació,  en  sessió 
extraordinària que va tindre lloc el dia 6 d’agost de 2012, respecte a l’assumpte de l’epígraf.

Donat que al punt primer de la part dispositiva del dictamen es menciona que la voluntat dels 
representants de l’ajuntament es farà efectiva mitjançant el sistema de vot ponderat.

Com que en la proposta dictaminada unànimement de delegació formal a favor de membres de 
la corporació, figuren dos representants per part del Grup Bloc-Compromís i dos més per part  
del  Grup  Partit  Socialista  Municipal,  i  amb la  finalitat  de  deixar  aclarit  el  sistema  de  vot 
ponderat, eleve a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent ESMENA:

Que al final del primer punt de la part dispositiva del Dictamen sobre Delegació membres per a  
formar part de la Comissió Paritària de seguiment i  interpretació del conveni col·lectiu i de 
l’acord de les normes reguladores del Personal Funcionari, s’afegesca el següent paràgraf:

“Respecte els grups municipals que tenen dos representants en la Mesa General, i a l’hora de  
l’emissió del vot, ho farà sols un d’ells, en concret el Sr. David González Martínez (Grup Bloc-
Compromís) i el Sr. Salvador Fuster Mestre (Grup Socialista Municipal), o bé els respectius 
suplents, de manera que el vot s’emetrà doncs per un representant de cadascun dels cinc grups 
municipals que conformen la Corporació Municipal, ponderat segon el nombre de membres de 
cada grup.”

Oliva, 9 d’agost de 2012. L’Alcalde. Rubricat.”

Sotmesa a votació l’esmena, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la i 
consegüentment s’incorpora al dictamen.

Vist que el Grup del Partit Popular, mitjançant escrit de 9 d’agost ha comunicat que el 
membre del grup que formarà part de la mesa de referència és la Sra. Maria Consuelo 
Escrivá Herraiz.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, que tot 
seguit s’indiquen:

Sr. David González Martínez, del Grup Bloc- Compromís
Sr. Vicent Roig Tomàs, del Grup Bloc- Compromís
Sr. Salvador Fuster Mestre, del Grup PSOE
Sr. Vicente Santacatalina Sanchis, del Grup PSOE
Sr. Blai Peiró Sanchis, del Grup Projecte Oliva
Sr. José Salazar Cuadrado, de Gent d’Oliva
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, de Grup Partir Popular

com membres titulars per a que formen part, en representació de l’Ajuntament, de la 
referida Comissió, que estarà formada per un total de 7 membres en representació de la 
Corporació.
Seran suplents dels titulars els Srs. Regidors que pertanyen al mateix Grup Polític que 
de fet acudeixen a les sessions corresponents en absència dels titulars.
Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifesten la seua voluntat en 
la negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat.
Respecte  els  grups  municipals  que tenen dos  representants  en la  Mesa  General,  i  a 
l’hora de l’emissió del vot, ho farà sols un d’ells, en concret el Sr. David González 
Martínez  (Grup  Bloc-Compromís)  i  el  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre  (Grup  Socialista 
Municipal), o bé els respectius suplents, de manera que el vot s’emetrà doncs per un 
representant  de  cadascun  dels  cinc  grups  municipals  que  conformen  la  Corporació 
Municipal, ponderat segon el nombre de membres de cada grup.

Segon.- Notificar formalment al Comitè de Empresa i a la Junta de Personal funcionari 
de l’Ajuntament d’Oliva, als efectes corresponents

ONZE. DELEGACIÓ MEMBRES PER A FORMAR PART DE LA MESA DE 
FORMACIÓ DEL PERSONAL.

Vista la proposta de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf.

Vist el que disposa l’article 34.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i resultant que amb data 13 de juliol de 2012 es va procedir a l’elecció 
del  nou  Alcalde,  modificant-se  per  tant,  les  diferents  àrees  d’adscripció  dels  Srs. 
Regidors  i  amb  la  finalitat  de  dur  endavant  la  negociació  d’aquelles  matèries  i 
condicions de treball pròpies referides al personal al servei d’aquest Ajuntament, es fa 
necessari procedir per part del Plenari a la delegació formal per a que alguns dels seus 
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membres formen part de les Mesa de formació, per tal que representen a l’Ajuntament 
en les negociacions i en aquells temes que siguen competència de la mateixa.

Atés que, la Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió que va tindre 
lloc el dia 6 d’agost de 2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord 
sobre la delegació de referència.

Atés que, l’Alcaldia ha presentat esmena del següent tenor literal:

“ESMENA  QUE  FORMULA  L’ALCALDIA  RESPECTE  A  LA  DELEGACIÓ  DE 
MEMBRES PER A FORMAR PART DE LA MESA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL.

Vist  el  dictamen  emés  per  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Governació,  en  sessió 
extraordinària que va tindre lloc el dia 6 d’agost de 2012, respecte a l’assumpte de l’epígraf.

Donat que al punt primer de la part dispositiva del dictamen es menciona que la voluntat dels 
representants de l’ajuntament es farà efectiva mitjançant el sistema de vot ponderat.

Com que en la proposta dictaminada unànimement de delegació formal a favor de membres de 
la corporació, figuren dos representants per part del Grup Bloc-Compromís i dos més per part  
del  Grup  Partit  Socialista  Municipal,  i  amb la  finalitat  de  deixar  aclarit  el  sistema  de  vot 
ponderat, eleve a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent ESMENA:

Que al final del primer punt de la part dispositiva del Dictamen sobre Delegació membres per a  
formar part de la Mesa de Formació del Personal, s’afegesca el següent paràgraf:

“Respecte els grups municipals que tenen dos representants en la Mesa General, i a l’hora de  
l’emissió del vot, ho farà sols un d’ells, en concret el Sr. David González Martínez (Grup Bloc-
Compromís) i el Sr. Salvador Fuster Mestre (Grup Socialista Municipal), o bé els respectius 
suplents, de manera que el vot s’emetrà doncs per un representant de cadascun dels cinc grups 
municipals que conformen la Corporació Municipal, ponderat segon el nombre de membres de 
cada grup.”

Oliva, 9 d’agost de 2012. L’Alcalde. Rubricat.”

Sotmesa a votació l’esmena, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la i 
consegüentment s’incorpora al dictamen.

Vist que el Grup del Partit Popular, mitjançant escrit de 9 d’agost ha comunicat que el 
membre del grup que formarà part de la mesa de referència és la Sra. Maria Consuelo 
Escrivá Herraiz.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels membres de la Corporació, que tot 
seguit s’indiquen:

Sr. David González Martínez, del Grup Bloc- Compromís
Sr. Vicent Roig Tomàs, del Grup Bloc- Compromís
Sr. Salvador Fuster Mestre, del Grup PSOE
Sr. Vicente Santacatalina Sanchis, del Grup PSOE
Sra. Yolanda Pastor Bolo, del Grup Proyecto Oliva
Sr. José Salazar Cuadrado, de Gent d’Oliva
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, de Grup Partir Popular

com membres titulars per a que formen part, en representació de l’Ajuntament, en la 
Mesa de Formació, podent exercir la suplència qualsevol regidor del grup a què pertany 
el regidor titular.
Així mateix els membres representants de l’Ajuntament, manifestaran la seua voluntat 
en la negociació, mitjançant el sistema de vot ponderat.
Respecte  els  grups  municipals  que tenen dos  representants  en la  Mesa  General,  i  a 
l’hora de l’emissió del vot, ho farà sols un d’ells, en concret el Sr. David González 
Martínez  (Grup  Bloc-Compromís)  i  el  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre  (Grup  Socialista 
Municipal), o bé els respectius suplents, de manera que el vot s’emetrà doncs per un 
representant  de  cadascun  dels  cinc  grups  municipals  que  conformen  la  Corporació 
Municipal, ponderat segon el nombre de membres de cada grup

Segon.- Traslladar aquest acord als representants legals dels empleats públics als efectes 
corresponents.

DOTZE. DESIGNACIÓ MEMBRES PER A FORMAR PART DEL COMITÈ DE 
SEGURETAT I SALUT LABORAL.

Vista la proposta de l’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf.

Vist el que disposa l’article 34.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i resultant que amb data 13 de juliol de 2012 es va procedir a l’elecció 
del  nou  Alcalde,  modificant-se  per  tant,  les  diferents  àrees  d’adscripció  dels  Srs. 
Regidors  i  amb  la  finalitat  de  dur  endavant  la  negociació  d’aquelles  matèries  i 
condicions de treball pròpies referides al personal al servei d’aquest Ajuntament, es fa 
necessari procedir per part del Plenari a la delegació formal per a que alguns dels seus 
membres formen part del Comitè de Seguretat i Salut laboral, per tal que representen a 
l’Ajuntament  en  les  negociacions  i  en  aquells  temes  que  siguen  competència  de  la 
mateixa.
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Atés que, la Comissió Municipal Informativa de Governació, en sessió que va tindre 
lloc el dia 6 d’agost de 2012, va emetre el corresponent dictamen i proposta d’acord 
sobre la delegació de referència.

Vist que el Grup del Partit Popular, mitjançant escrit de 9 d’agost ha comunicat que el 
membre del grup que formarà part del comité de referència és el Sr. José Jesús Aparisi 
Romero.

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

Primer.- Procedir a la delegació formal a favor dels Srs Regidors:
Sr. David González Martínez, del Grup Bloc-Compromís.
Sr. Salvador Fuster Mestre, del Grup Socialista Municipal
Sr. José Jesús Aparisi Romero. Del Grup Partit Popular

com membres  titulars  per  a que formen part,  en representació  de l’Ajuntament,  del 
Comitè de Seguretat i Salut Laboral, podent exercir la suplència qualsevol regidor del 
grup a que pertany el regidor titular.

Segon.- Notificar a formalment a la Junta de Personal Funcionari i Comitè de Empresa, 
per tal que procedesquen a l’elecció dels seus representants en el Comitè i posteriorment 
constituir el mateix, i transmetre copia del acta de renovació del Comitè de Seguretat i  
Salut Laboral, a la Conselleria d’Ocupació de la Generalitat Valenciana, en virtut del 
que disposa la normativa vigent.

TRETZE.  MOCIÓ  DEL  GRUP  PARTIT  POPULAR  SOBRE  CREACIÓ  DE 
REGISTRE DE FACTURES.

Es dóna compte de la moció que presenta el Grup Partit Popular, que és del següent 
tenor literal:

“Mª CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ, portaveu del Grup Popular de l’Ajuntament d’Oliva, 
en virtut de les facultats que s’atribueixen a aquest grup per l’article 116 de la Llei 8/2010, de  
Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta davant el Ple la següent PROPOSTA PER 
AL SEU DEBAT I VOTACIÓ:

L’article  5  de la  Llei  15/2010,  de 5 de juliol,  de  modificació de la  Llei  3/2004,  de 29 de  
desembre,  per  la  qual  s’estableixen mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en les  operacions 
comercials, estableix la necessitat de creació d’un registre de factures en les entitats locals en la  
forma que tot seguit es transcriu:
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1. L’entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos pels  
contractistes als efectes de justificar les prestacions realitzades per aquests,  la gestió del  
qual correspon a la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tinga atribuïda la funció de  
comptabilitat.

2. Qualsevol factura o document justificatiu emés pels contractistes a càrrec de l’entitat local  
ha de ser objecte d’anotació en el registre que indica l’apartat anterior amb caràcter previ a  
la seua remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica.

3. Transcorregut un mes des de l’anotació en el registre de la factura o el document justificatiu 
sense que l’òrgan gestor haja procedit a tramitar l’oportú expedient de reconeixement de 
l’obligació, derivat de l’aprovació de la respectiva certificació d’obra o acte administratiu  
de conformitat amb la prestació realitzada, la Intervenció o l’òrgan de l’entitat local que 
tinga atribuïda la  funció de comptabilitat  ha de requerir  l’òrgan gestor  esmentat  perquè 
justifique per escrit la falta de tramitació d’aquest expedient.

Per tal com aquest ajuntament no disposa amb aquest registre, i sent aquest grup conscient de la  
seua necessitat davant les exigències de proveïdors recollides en els últims mesos, es proposa al  
Ple l’adopció del següent acord:

Primer. Crear un registre de totes les factures i  altres documents emesos pels contractistes 
(certificacions  d’obra)  als  efectes  de  justificar  les  prestacions  realitzades  per  aquests,  i  
encomanara la seua gestió a la Intervenció.

Segon. Notificar  el  present  acord  al  Departament  d’Intervenció  i  Informàtica  per  al  seu  
compliment en el termini màxim d’un mes.

Oliva, 18 de juliol de 2012. La portaveu. Mª Consuelo Escrivá Herraiz. Rubricat.”

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc dir que ens sorprén un poc que vaja aquesta 
moció, i la que va quedar sobre la mesa a l’espera que vosté demanara uns informes, 
faig referència a la de llevar-se el sou en solidaritat  amb els funcionaris,  que va 
quedar a expenses d’uns informes; informes que deu tindre clars, perquè segons ha 
manifestat en premsa, el que sol·licita la moció al fet a què es destinen els diners ja 
ha dit que ho farà així. Aleshores ens sorprén, en primer lloc, que aqueixa moció no 
haja  vingut,  i  haja  vingut  aquesta;  però bé.  Respecte  d’aquesta  moció,  a  mi em 
sorprén moltíssim, i així li ho vaig fer saber, i vaig parlar amb la Sra. interventora, 
l’informe que fa i diu que ja disposem d’un registre. Supose que cal esclarir, i ja 
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parlant amb la Sra. interventora li vaig esclarir que l’article 5 de la llei, a banda de 
fer referència a aqueix registre, ja fa referència a més, que és el que se sol·licita. I 
diu  l’article  5  regula  la  creació  i  manteniment  d’un registre  de factures  i  altres 
documents  emesos  pels  contractistes,  la  gestió  de  la  qual  correspondrà  a  la 
Intervenció de l’entitat local. Si bé entenem que el registre de factures ja existeix de 
forma general en les entitats locals, -i podem entendre que ací possiblement ja es 
tinga,  perquè  quan  un  proveïdor  va  i  porta  una  factura  pot  emportar-se,  o  no 
emportar-se, la còpia de la factura, degudament segellada- per la qual cosa realment 
creem que no caldrà crear un nou registre -si és així com el que tenim nosaltres- sinó 
que el que caldrà fer és posar en funcionament sobre el ja existent un sistema de 
control  de  pagaments  que  permeta,  en  cada  moment  de  la  tramitació  estan  les 
factures, i per tant el compliment, o incompliment dels terminis de pagament. Per 
tant,  la  moció  va  més  enllà,  i  la  veritat  és  que  l’informe no és  complet,  no  fa 
referència a la totalitat,  al que pretén aqueix registre, aqueix article 5 de la llei,  i 
d’ahí que considerem que per donar transparència,  perquè els proveïdors puguen 
vore en cada moment on es troba, en quin moment, en quin estat de tramitació es 
trobva la  seua factura,  i  evitar  morositat,  i  pagar  interessos i  altres,  que un siga 
conscient, tant els grups de poder tindre accés, com els proveïdors i altres uqe ho 
consideren. D’ahí la moció que presenta el Patit popular. La moció perquè es vote; 
si nosaltres pensem que és una moció on s’ha de treballar amb ella, perquè dubtem, 
no sabem, preguntarem; tenim un reglament d’aquest registre general de factures 
d’aquest  ajuntament?  Tenim  aqueixos  articles  i  aqueix  reglament?  Jo  voldria 
preguntar-ho, si tenim el reglament; un reglament que haja passat pel plenari i s’haja 
publicat en el butlletí, per tant és alguna cosa que no obstaculitza, tot el contrari, 
esclareix, dóna transparència i facilita en qualsevol moment a qualsevol proveïdor 
d’aquesta casa, saber en quin estat es troba les seus factures. I aqueix és el sentit  
d’aquesta moció presentada pel Partit Popular; a més que com vostés han creat una 
nova regidoria, de modernització de tot el sistema de l’administració, pensem que 
s’ha  de  treballar  i  s’ha  de  portar  endavant,  i  esclarir  totalment  aquest  punt  de 
l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, en primer lloc aquesta moció ha vingut a aquest plenari 
perquè procedimentalment havien passat els deu dies, i teníem l’informe que li vaig 
dir que havia d’encarregar als Serveis d’Intervenció, perquè tenia una part sobretot 
tècnica, de caràcter tècnic. L’altra moció no tenim encara, no tenim els informes; i 
no ens han arribat perquè tenim un excés de feina. Saben vostés que estem entre 
juliol i agost, i part dels funcionaris estan de vacances, i per tant per un excés de 
feina no tenim els informes; i l’altra moció no està preparada per a vindre a votació 
perquè no disposa dels informes que li vaig dir que sol·licitaria. Aquesta moció sí 
que  disposa  dels  informes  i  per  tant  la  portem  a  la  primera  sessió  del  ple, 
extraordinària en aquest cas, que hem realitzat. I l’informe és molt clar respecte a la 
moció  que  vosté,  que  el  Partit  popular,  ha  presentat.  En  poques  paraules,  i  en 
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conclusió, l’informe diu que per part del Servei d’Intervenció “s’ha d’informar que 
l’Ajuntament d’Oliva ja disposa d’un registre en el qual es realitza l’anotació de 
totes les factures, o documents justificatius, emesos pels contractistes a càrrec de 
l’ajuntament,  amb  caràcter  previ  a  la  seua  remissió  a  l’òrgan  responsable  de 
l’obligació econòmica, la gestió de la qual depén del Departament d’Intervenció.” 
Per tant l’informe és molt clar, i el que diu l’informe d’Intervenció, no de l’alcaldia, 
no,  d  ‘Intervenció,  un  informe  tècnic,  és  que  allò  que  demana  la  moció  ja  ho 
compleix l’ajuntament. Vosté fa un mes escassament dirigia aquest ajuntament com 
a alcaldessa, i supose que això ho sabrà; i si no ho sabia, doncs l’informe és molt 
clar.  De  totes  formes,  si  volen  cap  altre  aclariment,  per  això  tenim  ací  la  Sra. 
interventora.”

 Sr. Escrivá Herraiz: “Jo pense que l’article 5, si vosté se l’ha llegit, l’ha interpretat, 
i a més estan les assessories jurídiques de diferents diputacions, que interpreten i que 
han posat ja en funcionament aquesta llei, jo sí que ho sé; per això ho sé, per això ho 
he fet així. D’acord? Per això ho he fet. Continuem treballant; i continuem treballant 
sense obstaculitzar. Per tant, aqueixa és la proposta. I respecte a la moció anterior, si 
no té els informes, jo no entenc com vosté ja l’accepte en premsa abans de tindre els  
informes, i diu que sí, que el que nosaltres proposem és agarrar i destinar-ho a béns 
socials i altres. Vosté ja la fa seua sense tindre els informes. Mire que si l’informe ix 
malament. No ho entenc. Però de totes formes la moció aquesta va més enllà; el que 
vol és completar allò que ja es té. I jo he dot, i torne a repetir, que les entitats locals,  
si bé entenem que el registre de factures ja existeix, el que s’haurà de fer és posar en 
funcionament sobre el ja existent un sistema de control de pagaments, que permeta 
vore en cada moment en quin estat de tramitació estan les factures, i  per tant el 
compliment o incompliment dels terminis de pagament. Això forma part de l’article 
5 de la llei;  forma part.  És una part que no està feta i que pense que per donar 
claredat i transparència hauria de fer-se. Jo pense que hauria de fer-se. No passa res;  
ara  tenim una regidoria  que  pot  donar,  que  és  una  idea  perquè  treballe  i  porte 
endavant aixó. Pense que és una bona idea. Jo no obstaculitze, jo aporte idees de 
treball.  No  per  obstaculitzat,  tot  el  contrari,  per  esclarir,  per  donar  claredat  i 
transparència. D’ahí que el que vull és que es complete, que vaja un poc més enllà. 
Perquè li torne a repetir, on està el reglament del registre general de factures, portat 
a ple i aprovat? No passa res, es pot fer un reglament, es pot portar. I ja li dic, el fet 
de posar en funcionament,  i  ue en cada moment es veja l’estat  de tramitació,  jo 
pense que és donar transparència i claredat. I això és alguna cosa que no es té. Si 
vostés, com van tots agarrats de la mà, volen acceptar aquesta proposta de treball, de 
millora, l’accepten; i si no, no passa res, el Grup Popular continuarà treballant per 
millorar i donar transparència, per millorar les coses de com estan, i per completar-
les. Si vostés no volen que siga així, només l’han de votar en contra, i no passa res. 
Portem feina feta, si no la volen reconéixer, no l’accepten, no passa res; ara agarren,  
voten en contra, i ací pau i allà glòria. Nosaltres continuarem treballant i aportant 
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idees. I ja està, sense més. Pense que no és una forma d’obstaculitzar, és una forma 
de donar claredat i que el proveïdor en cada moment vaja la seua factura qeu entra 
ací, en quin estat es troba, perquè està clar que acollir-nos al pla d’ajustos ha sigut 
per la clamorosa falta de pagament als proveïdors; i haver de vindre un a un a vore 
la  seua  factura  com  estava.  Per  tant,  jo  pense  que  no  estic  proposant  ací  cap 
desficaci; no agrarre i talle amb un ganivet les coses. Simplement dic que el que ja 
tenim,  com  ho  contempla  l’article  5  de  la  llei,  que  agarrem  i  ho  finalitzem; 
continuem endavant, portant-ho endavant i fent-ho; però ja els dic que no passa res. 
Si vostés consideren que amb aqueix informe de la Sra. interventora que diu que ja 
ho tenim, que ja es disposa d’un registre, que sàpiga que jo també sé, i que sabem 
tots que va més enllà aqueix article de la llei; va un poc més enllà. Si no volen, no 
passa  res,  es  vota  en  contra  de  la  moció,  nosaltres  continuarem  treballant,  i 
endavant.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Jo,  després  d’escoltar  l’exposició,  em sembla  que  totes  les 
opinions són vàlides. El que no acabe d’entendre és que un govern que fins ara ha 
estat un any governant, i que portava el Departament d’Intervenció, aqueixa mesura 
que semblava tan efectiva, i tan ràpida,  tan necessària, no es portara a cap fa un mes 
o fa quinze dies, o fa dos mesos. Això ja em sembla una miqueta malament. De totes 
formes sí que li  demanaria  a la Sra. Chelo Escrivá,  que si no li  semblen bé els 
informes de la Intervenció, pot demanar, com ha fet fins ara, informes externs, a 
altres assessors particulars per poder cotejar quins són els bons i quins són els roïns. 
Per tant, demane aqueix segon informe.”

 Sr. Ibiza Cots: “Jo contestaré només per la part que em correspon, a la Sra. Escrivá. 
Estava esperant-me a la comissió per donar compte del que estem fent; del que en 
menys d’un mes hem fet, o estem fent en al regidoria de Modernització. I lamente 
dir-li que no puc, no podem, portar només això endavant, perquè això forma part 
d’un  paquet  de  gestió  on  anirà   concretament  també  el  registre  de  factures,  i 
evidentment el ciutadà podrà, no només el proveïdor sinó qualsevol ciutadà, l’estat 
del seu expedient que haja tramitat o haja sol·licitat a l’ajuntament. Això forma part 
d’un  paquet  en  el  qual  estem  treballant,  que  es  donarà  amb  temps  i  forma  la 
informació  a  la  comissió  procedent,  i  que  està,  ja  li  dic  en  menys  d’un  mes, 
tramitant-se tot el procés informatiu que necessitarem per a gestionar en part això 
que vostès estan dient. Però ja li dic que no pot ser un tema aïllat perquè formarà 
part d’un paquet de gestió on el ciutadà podrà consultar l’estat de qualsevol tràmit 
que haja sol·licitat a l’ajuntament. Espere haver-li contestat.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  la  veritat  és  que  he  de  fiar-me  de  l’informe  de  la 
interventora, i efectivament em fie, per a mi és un informe vàlid. Però bé, és que no 
hi ha més. Ha repetit almenys quinze vegades el mateix, no sé si pensa que a base de 
repetir-ho es votarà a favor, o no es votarà, o no sé què. És que ha tingut tretze 
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mesos. Ha estat governant fins fa quatre setmanes. I vosté, durant aquest temps vol 
dir que no s’ha donat claredat i transparència als proveïdors? Perquè diu que per 
claredat i transparència fer un registre en aquestes condicions. Vol dir que durant 
aquest temps no s’ha donat claredat i transparència.  Home, jo crec que ha tingut 
temps vosté d’aprovar el registre, segons diu vosté que marca la llei; és que collons, 
perdoneu  per  la  paraula,  però  temps  n’ha  tingut.  I  ara,  que  acaba  de  deixar 
l’Alcaldia, i ara s’ha de donar transparència, claredat, etc. fins ara sembla que no 
s’ha donat. Vosté mateix. Temps ha tingut per aprovar-ho. Per tant jo sí que crec en 
l’informe de la  interventora.  I  és evident,  com li  han dit,  que si  té  cap informe 
extern, o d’algun assessor que vosté té, que el porte, que el pose sobre la mesa i 
avaluarem les possibilitats d’un informe i de l’altre.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo només volia clarificar una cosa, que nosaltres votem sobre les 
mocions que es presenten, i sobre el redactat que presenten les mocions. Ací es parla 
de completar, completar, etc. però la moció diu  crear. No es pot votar la creació 
d’una cosa que ja existeix. Si es vol canviar el sentit de la moció s’ha d’especificar 
en el lèxic i el vocabulari que apareix en la redacció de la moció. No val el que 
estem dient verbalment si no es modifica la proposta d’acord que hi ha en la moció.”

 Sra. Morell Gómez: “La meua intervenció anava pel mateix camí que la del Sr. 
Canet, perquè ací en cap moment s’està parlant del que la Sra. Escrivá i el Partit  
Popular estan dient. En la moció sí que apareix i diu “Per tal com aquest ajuntament 
no  disposa  del  registre  de  factures”  i  li  hem  de  dir,  no  nosaltres  sinó  la  Sra. 
interventora,  que ja ha dit i ha confirmat que el registre de factures sí que existeix. 
Existeix ara, existia quan governaven vostés, i fa molts anys que existeix un registre 
de factures. Jo no sé si vostés ho sabien, o no ho sabien, no ho qüestionaré, però la  
realitat  és  que  existia.  Qualsevol  factura  quan  arriba  a  aquest  ajuntament  el 
procediment que segueix és totalment regulat, per llei. Ací la transparència és al cent 
per cent; es reconeixen totes les factures quan arriben, hi haja consignació, o no hi 
haja  consignació;  per això totes aquelles  factures que no tenen consignació,  que 
vosté ho vorà després en l’informe de morositat que es dóna compte, apareixen totes 
les relacions de factures. I el que diem. Ací votarem el que vostés proposen ací, i ací 
no  proposen  res  del  que  no  estiga  fent-se  fa  molts  anys  en  aquest  ajuntament. 
Aleshores, no té sentit el que vostés han portat ací.  Si vostés volen portar una altra 
noció en un altre sentit, en un altre moment, no hi ha cap problema; perquè el que 
han portat hui ací ja està fent-se i no té cap sentit sotmetre-la a votació.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Contestant-li al Sr. Peiró li diré que si ell no entén com en 
un any no ho hem fet nosaltres,  jo no entenc com Aigua Blanca no està resolta 
després de vuit anys. Això és el que li diré. I no és ràpida, no és gens ràpida. És a 
treballar-la. S’ha de fer un reglament; s’ha de passar per ple, i s’ha de publicar; de 
ràpida no té res. Per tant assaben-te-se’n un poc abans de parlar. I jo li dic que jo en 
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cap moment, i he parlat amb ella de forma personal, he posat en dubte l’informe de 
la Sra. interventora. En cap moment. Però estem parlant de l’article 5 de la llei. Per 
tant, la cosa va un poc més enllà. Si vostés volen fer-ho ho fan, i si no volen fer-ho, 
no ho fan. Jo continuaré fent propostes, de forma constructiva. Si la volen votar en 
contra, doincs tots agarrats de la mà a votar en contra. Però ja li dic, si vosté no ho 
entén com no ho he fet jo en 13 mesos, jo el que no entenc és com no s’ha solventat  
Aigua Banca en vuit anys. Li ho torne a repetir, perquè conste, això i moltes més 
coses. I tampoc entenc com factures de 2009 han arribat a 2012 sense pagar; això és 
així de clar. A vore, la Sra. Imma Ibiza, per molt que ella porte la regidoria aquesta 
de Modernització de tot açò, les coses no són paquets. Ací no estem parlant d’un 
paquet d’ampolla d’aigua, hamburguesa i joguet per al xiquet, no. La modernització 
va per les seues parts. Els paquets van en un altre lloc. I aquestes coses, encara que 
formen part possiblement d’aqueixa regidoria vosté no pot portar-les com un paquet, 
ha de treballar-les cadascuna pel lloc que li correspon perquè no pot mesclar-les; per 
tant no són paquets. I m’alegre moltíssim que vosté en un mes tinga la claredat de 
portar aqueix paquet, que de veritat li demane no faça paquets; faça cada cosa on li 
correspon;  no mescle.  No menge hamburguesa  i  bega  alhora.  I  després,  bé.-  Jo 
també, la resta, a la Sra. Morell li diria que jo en cap moment, torne a repetir-li a  
vosté, llija l’article 5 i encara un poc més, faça el favor. Llija la llei sencera perquè li 
farà molta falta. Sr. alcalde, li demanaria, que mentre estic fent les intervencions 
estic tota l’estona escoltant un regidor que va creuant-se i parlant-ho, i això mareja 
un poc.  M’agradaria  que el  portara  un poc a l’ordre de la seriositat  del  plenari.  
Aleshores dir-li que se la llija perquè li farà moltíssima falta, perquè és important. I 
que  si  de  veritat  els  proveïdors  hagueren  sabut  en  l’estat  de  tramitació  que  es 
trobaven les seues factures, de veritat que molts d’ells haurien vingut ací en peu de 
guerra pel pla d’ajust que hem fet, perquè era del que no cobraven de darrere. Jo sé, 
i no pose en cap dubte i en cap moment, perquè ho hem parlat la Sra.   interventora i 
jo, i sap que el que es demana, que és això que forma part de l’article 5 de la llei, en 
aquesta casa no està fet. D’ahí que la contestació és el registre sí que està. Clar que 
està, jo ja ho sé; a mi què m’ha de dir? Però jo parle en tot moment de l’article 5. 
Val. I on s’argumenta, li torne a repetir, perquè no sé si quan llig es tapen les orelles, 
li torne a dir que la intervenció de l’entitat local, tot i que el registre de factures ja 
existeix per general en les entitats locals, per la qual cosa creiem que no caldrà crear 
un nou registre sinó que el que s’haurà de fer és posar en funcionament   sobre el ja 
existent un sistema de control de pagaments, que permeta en cada moment vore en 
quin estat de tramitació estan les factures i per tant el compliment, o incompliment 
dels terminis de pagament. Que li dic de bona veritat que si això els proveïdors ho 
hagueren tingut sobre la mesa li puc assegurar que vostés  no haurien anat tant de 
rositas,  perquè tot  el  pla d’ajust  que s’ha fet,  que era el  que vostés devien,   ací 
haurien vingut a vore què és el que passava. Haurien vingut ací. I no pose en cap 
dubte la feina, perquè la Sra. interventira i jo sabem el que ha costat de fer el pla 
d’ajust d’aquest ajuntament i per poder complir-lo el pressupost de deu anys. Per 
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tant jo només tinc agraïment per a ella, pe`ro l’informe sap de totes, totes, que és 
incomplet.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement  per  anunciar  i  justificar  el  sentit  del  vot.  Aquest 
paquet  que formem el  Grup Municipal  del  Bloc-Compromís,  votarem en contra, 
perquè entenem que no té cap sentit votar la creació d’una cosa uqe ja existeix.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Per  finalitzar,  no  vull  allargar-me  més,  però  sí  que 
m’agradaria repetir el que hi ha ací com a proposta d’acord. Primer, crear un registre 
de totes les factures i altres documents emesos per contractistes, certificació d’obres, 
a efectes  de justificar  les prestacions realitzades per els  mateixos,  encarregant  la 
seua gestió a la Intervenció. Això ja es fa. Punt segon, notificar el present acord al  
Departament  d’Intervenció,  i  d’Informàtica,  per  al  seu compliment  en el  termini 
màxim d’un mes.  Si  vostés  volien  dir  una  altra  cosa  en  la  moció,  que  no  està 
especificat ací en la moció, redacte’n una altra per a un altre dia. Ací, el que ve com 
a proposta d’acord són aqueixos dos punts i això ja es fa. Per tant, aquest grup, el 
Grup Socialista Municipal, votarà en contra, perquè això ja es fa i no té cap sentit.”

 Sr. alcalde: “Està debatut suficientment i passem a votació.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Per al·lusions.”

 Sr. alcalde: “No ha hagut al·lusions, Sra. Escrivá. Està debatut.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Vosté considera que no ha hagut al·lusions?”

 Sr. alcalde: “Està més que debatut el punt i per tant entenc que ja podem passar a 
votació.”

Sotmesa a votació la moció, voten a favor els regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi 
Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá 
Tormo, i  Sra.  Gascon Escrivá (7 vots favorables  del  Grup PP); voten en contra els 
regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó 
Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. 
Canet Llidó, Sra. Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado, i 
del  Sr.  alcalde  David  González  Martínez  (14  vots  en  contra:  6  del  Grup Socialista 
Municipal  d’Oliva,  5 del Grup Bloc-Compromís,  2 del Grup Projecte  Oliva,  i  1 del 
Grup  Municipal  Gent  d’Oliva).  Conseqüentment,  per  haver  més  vots  negatius  que 
positius, la moció no prospera.

Pàgina: 59



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

CATORZE.  DONAR  COMPTE  DE  L’ESTAT  D’EXECUCIÓ  DEL 
PRESSUPOST 2T/2012

En compliment d’allò que disposa l’article 207 del text refós de  la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i la Base quarta d’Execució del Pressupost, es dóna compte al Ple 
de la Corporació, previ coneixement de la Comissió d’Hisenda, de l’estat execució del 
Pressupost Municipal, a data 30/06/2012.

Així, la documentació que s’examina està integrada pels següents llistats:
• Estat de situació del pressupost de despeses a data 30/06/2012.
• Estat de situació del pressupost d’ingressos a data 30/06/2012.
• Estat de la Tresoreria Municipal a data 30/06/2012.

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

 Sra. Escrivá Herraiz: “En aquest cas no és per al·lusions, però anteriorment sí, i ja 
m’ha privat de la paraula moltes vegades. Jo no entenc si és que vosté està dins de 
mi, de la meua persona, per saber si em sent o no al·ludida. Això és el que vull  
esclarir-li. I després mostra de transparència ja la tenim. I respecte del punt, el saldo 
després de les incorporacions  són de 31.226.257,48 euros,  i  que el  romanent  de 
crèdit 21.460.906,82 euros, a 30 de juny de 2012. Per tant, bona gestió, del primer i 
segon trimestre, del Partit Popular.”

 Sra. Morell  Gómez: “A mi sí que m’agradaria aprofitar, ja que parlem de bona 
gestió, de les quantitats econòmiques que se’ns han deixat en les partides de capítol 
II. En vies públiques, per a funcionar aquest nou govern ens han deixat 154 €, medi 
ambient 2.651 €, parcs i jardins 337 €, en promoció i ocupació zero, en promoció 
juvenil 1.900 €, biblioteques zero, cultura, 14.520 €, en festes 2.104 €, en esports 
zero, agricultura 233 €, turisme 1,64 €, i en participació ciutadana 6.929 €. Només 
volia donar aquestes xifres, i també volia recordar que per a aquest nou govern ha 
sigut  imprescindible,  i  molt  important,  intentar  donar  informació  que  no s’havia 
donat  en el govern anterior, ni de l’últim trimestre de 2011, que no es va donar 
informació  sobre  l’informe de  morositat;  i  també donar  informació  sobre  l’estat 
d’execució del pressupost, del segon trimestre; i el de morositat també del primer 
trimestre i segon trimestre, que no havia donat el govern anterior.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Vosté sap per què no es va donar l’informe? O  és que ací 
juguem a no saber en quin dia de la setmana ens trobem? 30 de juny. Val? Li ho 
torne a repetir? 30 de juny. I com un acte de responsabilitat, es van convocar les 
comissions per a tancar-les. Per tant, ja està bé de burlar-se. Ja està bé. D’acord? 
Així de clar li ho dic. I li torne a repetir; el saldo després de les incorporacions són 
31.225.257,48 euros. Val? I el romanent és de 21 milions. Sr. alcalde, li pregaria un 
poc  de  respecte  per  part  d’aquestos  regidors.  Controle’ls  un  poc.  Allí  hi  ha  un 
desmadre que jo no entenc, que de veritat, una burla que jo no entenc.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá. El respecte és mutu.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire un poc.”

 Sr. alcalde: “Per tant, els demane respecte a tots. A vosté també.

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo estic respectant. Estic esclarint.”

 Sr. alcalde: “Continue.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Estic esclarint; però és la segona vegada que li demane, per 
favor,  que  no  vull  estar  escoltant  el  que  estic  escoltant.  Controle’ls  que  se  li 
escapen.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, pot continuar.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Li torne a repetir.”

 Sr. alcalde: “Pot continuar. Vosté no modera el plenari,  el modere jo, i per tant 
entenc que no ha hagut cap falta de respecte. Pot continuar.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Vosté està mirant, i veient el que s’està dient fora de micro. 
Doncs mire els seus regidors.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá; és que això no genera debat.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “No genera debat. Això el que genera és desficaci i falta de 
control.”
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 Sr. alcalde: “No. No genera debat.  Vosté pot continuar  si vol continuar  amb la 
intervenció, pot continuar; i si no, s’ha acabat. Si vol continuar pot continuar.”

 Sr. Escrivá Herraiz: “Sí. Clar que vull continuar. Però li demanaria que moderara i 
controlara. Això sí que li ho demane per favor, reiteradament. Li torne a repetir que 
el  saldo  després  de  les  incorporacions  són  de  31.225.257,48  euros;  val?  I  el 
romanent de crèdit són 21.460.906,82 euros. Sap en quin mes estem? Doncs calcule 
en quin mes estem i el que va passar. Calcule-ho, que per això és vosté la regidora  
d’Hisenda. Calcule. No li han fet la lliçó bé de les matemàtiques. No li l’han feta. Jo 
entenc que vosté, les matemàtiques, com va dir en la Comissió d’Hisenda, tot és 
molt tècnic. Doncs bé, siga tècnic que per això porta la regidoria. Siga tècnica, i no 
intente dir com estan les partides. Perquè li puc recordar com van deixar vostés les 
partides. Val? Li ho puc recordar. Per tant no simplement ací un ha de parlar per 
parlar. I siga tècnica, i entenga el que hi ha i el que té davant. Entenga-ho, encara 
que  siga  un  poc  costós.  Però  quan  un  entra  en  el  carro  d’alguna  cosa,  s’ha 
d’involucrar i s’ha ensenyar molt bé la lliçó.”

 Sra. Morell Gómez: “No tinc intenció d’obrir més debats. Però mira, vosté diu que 
ha deixat 21 milions d’euros? Quan el pressupost és de 20 milions. Redéu; sí que 
hem ingressat.  Una altra cosa, quan nosaltres deixàrem aquest ajuntament, l’estat 
d’execució, que això sí que ho poden fer ara que potser tenen un poc més de temps, 
podien sumar-se com havíem deixat totes les partides. Li puc dir i li avance que 
havíem deixat el 52% disponible per a despesa. També li vaig   dir que estava clar, 
que les coses estan malament; estaven mal fa un any, fa dos anys, com estan ma ara; 
però jo l’única cosa que he fet és agarrar l’estat d’execució del capítol II i li he llegit  
el saldo disponible. Però bé, si algú té cap dubte no hi ha cap problema de mostrar-
ho, que les quantitats estan ací; sense cap problema. A partir d’ahí, nosaltres una de 
les prioritats, torne a dir-ho, és finalitzat la tasca que el govern anterior no va fer, i 
donar compte de la morositat i de l’estat d’execució de l’últim quatrimestre de 2011, 
com l’actual. Li pot agradar a algú, no li pot agradar; però aqueixes són les prioritats 
d’aquest nou govern.”

En el moment que  el Sr. alcalde comença a llegir el punt quinze, es produeixen les 
manifestacions que tot seguit s’indica: 

 Sr. alcalde: “15. Donar compte dels informes de tresoreria de morositat.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sr. alcalde, per favor, vull la paraula.” 
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 Sr. alcalde: “És que li he dit moltes vegades que la demane. Estem ja en el punt 
quinze. Contínuament està esperant que jo comence la lectura del punt per demanar-
me la paraula, Sra. Escrivá.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “No és cert.”

 Sr. alcalde: “Contínuament.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire la seua interventora o el seu secretari.”

 Sr. alcalde: “Contínuament.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire per saber si demane la paraula.”

 Sr. alcalde: “Contínuament; està fent-ho contínuament.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Demane amb la mà. Alce la mà.”

 Sr. alcalde: “Estem en el següent punt.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Alce la mà.”

 Sr. alcalde: “Estem en el punt quinze. Li demane per favor que tanque el micro. 
Estem en el punt quinze.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “He alçat la mà abans que vosté començara.”

 Sr. alcalde: “Estem en el punt quinze.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Li ho torne a repetir. Si vosté no vol donar-me la paraula.”

 Sr. alcalde: “No. Li ho torne a repetir jo  a vosté. Li he dit que tanque el micro.” 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Ací que funcionem en pla dictadura?”

 Sr. alcalde: “No. No funcionem en pla dictadura.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Li ho he demanat i he alçat la mà abans que començara el 
punt quinze. Li ho torne a repetir?”
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 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, no té la paraula.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Doncs moltíssimes gràcies. Jo no m’alçaré i me n’aniré com 
va fer vosté.”

 Sr. alcalde: “Em sembla perfecte.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Tinga clar. No tindré l’actitud de vosté. Però li he demanat 
la paraula.”

 Sr. alcalde: “Ho està fent contínuament. Punt quinze.”

QUINZE.  DONAR  COMPTE  DELS  INFORMES  DE  TRESORERIA  DE 
MOROSITAT 1T I 2T/2012.

Es dóna compte al Ple dels informes, sobre l’assumpte de l’epígraf, emesos per la Sra. 
tresorera municipal, amb data 27 de juliol de 2012, que són del següent tenor literal:

“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE:  INFORME  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DELS  TERMINIS  DE 
PAGAMENT DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA
La funcionària que subscriu en l'exercici de les funcions previstes en l'article 196 del Reial  
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes  
locals, i article 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:

ANTECEDENTS DE FET
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual  
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en  
vigor el dia 7 de juliol del 2010, és d'importància perquè afecta els poders adjudicadors en els  
terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes. 

NORMATIVA APLICABLE
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
• Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  

morositat en les operacions comercials.
• Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

ANTECEDENTS DE DRET
L'article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n'hi ha, interventors de les 
corporacions locals,  elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis  
que preveu esta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat Local,  que inclourà  
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necessàriament  el  nombre  i  quantia  global  de  les  obligacions  pendents  en  què  s'estiga 
incomplint el termini.”

El  termini  de  pagament  per  a  l'any  2011,  segons  allò  que  s'ha  establert  per  la  Disposició 
Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 afegida per la Llei 15/2010, es fixa en 50 dies següents a 
la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acrediten la  
realització total o parcial del contracte. El dit termini s'aplicarà a tots els contractes celebrats  
després  de l'entrada en vigor  de la  Llei  15/2010,  per  la  qual  cosa  per  als  anteriors  es  pot  
considerar que continua regint el termini de 60 dies.

CONSIDERACIONS  PRÀCTIQUES  PER  A  L'OBTENCIÓ  DE  LES  DADES 
APORTADES EN EL PRESENT INFORME
A continuació s'assenyalen les premisses de què s'ha partit per a l'obtenció de les dades de la 
comptabilitat municipal:

- Únicament s'ha inclòs despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i  
inversions),  ja  que  la  Llei  15/2010  fa  referència  a  les  operacions  comercials,  i  estes  
bàsicament  s'apliquen  a  estos  capítols.  Per  tant  no  s'inclouen  despeses  de  personal,  
subvencions o altres que no corresponguen a estos capítols.

- En l'informe de Tresoreria s'inclouen totes les factures en què s'incomplesca el termini de  
pagament, l'obligació del qual estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què es 
referix l'informe (31 de març).

- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de 
comptabilitat amb les premisses que s'acaben d'assenyalar.

Informe primer trimestre 2012
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l'aplicació de comptabilitat, corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del pressupost  
de l'Ajuntament d'Oliva, es troben pendents de pagament, a data 31 de març del 2012, un total  
de 2.321 factures la quantia global de les quals puja a 2.536.937,27 €.

En l'annex I d'este informe s'inclou una llista resum d'estes factures pendents de pagament en  
què es diferencien les que es troben dins del període legal de pagament (495 factures, per import 
de 374.389,27 €), i aquelles que estan fora del període legal de pagament (1.826 factures, per 
2.162.548,00 €)

L'annex II  de  l'informe,  és  una llista  de pagaments  realitzats  en el  trimestre,  en el  qual  es  
diferencien  els  que  s’han  realitzat  dins  del  període  legal  de  pagament  (644  factures  per 
632.024,03 €) d’aquells que ho han estat fora del termini legal de pagament (281 factures per  
713.398,79 €).

L’annex II fa referència als interessos de demora pagats en el trimestre. Aquesta és la llista que  
té  definida l’aplicació  de comptabilitat,  i  respecte  a  ella  cap  assenyalar  en  l’apartat  “sense  
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desagregar”, i per import de 8.501,06 €, s’inclouen conceptes que no són interessosde demora 
sinó altres despeses financeres.

ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN 
MORA
El  present  informe,  relatiu  a  la  morositat  de  l'Ajuntament  d'Oliva,  l’haurà  d’emetre 
trimestralment la tresorera municipal, tal com establix l'article 4.3 de la Llei 15/2010.

Este informe sobre morositat s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d'Economia i Hisenda i a l'òrgan de tutela de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la  
seua possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l'art 4.4  
de la Llei 15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l'informe.

Els efectes de l'incompliment de terminis s'establixen en l'article 200 bis de la Llei 30/2007, que 
es transcriu a continuació:
“Transcorregut el termini a què es referix l'article 200.4 d'esta Llei,  els contractistes podran  
reclamar per escrit a l'administració contractant el compliment de l'obligació de pagament i, si  
és el cas, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un mes, l'administració no 
haguera contestat, s'entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats  
podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l'administració, podent 
sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. L'òrgan judicial adoptarà la  
mesura cautelar,  llevat que l'administració acredite que no concorren les circumstàncies que  
justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, i en este 
cas  la  mesura  cautelar  es  limitarà  a  esta  última.  La  sentència  condemnarà  en  costos  a  
l'administració demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de cobrament.”

Així mateix l'article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent:
“Quan  el  deutor  incórrega  en  mora,  el  creditor  tindrà  dret  a  reclamar  al  deutor  una 
indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de 
la  mora  d'este.  En  la  determinació  d'estos  costos  de  cobrament  s'aplicaran  els  principis  de 
transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, 
en cap cas, el 15% de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no supere els  
30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà constituït per l'import del deute de què es 
tracte.”

INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE:  INFORME  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DELS  TERMINIS  DE 
PAGAMENT DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA
La funcionària que subscriu en l'exercici de les funcions previstes en l'article 196 del Reial  
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes  
locals, i article 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:
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ANTECEDENTS DE FET
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual  
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va entrar en  
vigor el dia 7 de juliol del 2010, és d'importància perquè afecta els poders adjudicadors en els  
terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes. 

NORMATIVA APLICABLE
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
• Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  

morositat en les operacions comercials.
• Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

ANTECEDENTS DE DRET
L'article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa que “Els tresorers o, si no n'hi ha, interventors de les 
corporacions locals,  elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis  
que preveu esta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat Local,  que inclourà  
necessàriament  el  nombre  i  quantia  global  de  les  obligacions  pendents  en  què  s'estiga 
incomplint el termini.”

El  termini  de  pagament  per  a  l'any  2012,  segons  allò  que  s'ha  establert  per  la  Disposició 
Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 afegida per la Llei 15/2010, es fixa en 40 dies següents a 
la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acrediten la  
realització total o parcial del contracte. El dit termini s'aplicarà a tots els contractes celebrats  
després  de l'entrada en vigor  de la  Llei  15/2010,  per  la  qual  cosa  per  als  anteriors  es  pot  
considerar que continua regint el termini de 60 dies.

CONSIDERACIONS  PRÀCTIQUES  PER  A  L'OBTENCIÓ  DE  LES  DADES 
APORTADES EN EL PRESENT INFORME
A continuació s'assenyalen les premisses de què s'ha partit per a l'obtenció de les dades de la 
comptabilitat municipal:

- Únicament s'ha inclòs despeses corresponents als capítols 2 i 6 (despeses corrents i serveis i  
inversions),  ja  que  la  Llei  15/2010  fa  referència  a  les  operacions  comercials,  i  estes  
bàsicament  s'apliquen  a  estos  capítols.  Per  tant  no  s'inclouen  despeses  de  personal,  
subvencions o altres que no corresponguen a estos capítols.

- En l'informe de Tresoreria s'inclouen totes les factures en què s'incomplesca el termini de  
pagament, l'obligació del qual estiga pressupostàriament reconeguda en la data a què es 
referix l'informe (30 de juny).

- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de 
comptabilitat amb les premisses que s'acaben d'assenyalar.
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Informe segon trimestre 2012
Atenent a les consideracions assenyalades anteriorment, i segons les dades que es desprenen de 
l'aplicació de comptabilitat, corresponents a despeses imputables als capítols 2 i 6 del pressupost  
de l'Ajuntament d'Oliva, es troben pendents de pagament, a data 30 de juny del 2012, un total de 
425 factures la quantia global de les quals puja a 420.830,76 €.

En l'annex I d'este informe s'inclou una llista resum d'estes factures pendents de pagament en  
què es diferencien les que es troben dins del període legal de pagament (169 factures, per import 
de 205.357,82 €), i aquelles que estan fora del període legal de pagament (256 factures, per 
215.472,94 €)

L'annex II  de  l'informe,  és  una llista  de pagaments  realitzats  en el  trimestre,  en el  qual  es  
diferencien  els  que  s’han  realitzat  dins  del  període  legal  de  pagament  (333  factures  per 
427.254,41 €) d’aquells que ho han estat fora del termini legal de pagament (3.230 factures per  
3.472.522,02 €).

L’annex II fa referència als interessos de demora pagats en el trimestre. Aquesta és la llista que  
té  definida l’aplicació  de comptabilitat,  i  respecte  a  ella  cap  assenyalar  en  l’apartat  “sense  
desagregar”, i per import de 2.026,23 €, s’inclouen conceptes que no són interessosde demora 
sinó altres despeses financeres.

ACTUACIONS POSTERIORS I CONSEQÜÈNCIES LEGALS DE LA INCURSIÓ EN 
MORA
El  present  informe,  relatiu  a  la  morositat  de  l'Ajuntament  d'Oliva,  l’haurà  d’emetre 
trimestralment la tresorera municipal, tal com establix l'article 4.3 de la Llei 15/2010.

Este informe sobre morositat s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d'Economia i Hisenda i a l'òrgan de tutela de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la  
seua possible presentació i debat en el Ple de la corporació local, segons el que establix l'art 4.4  
de la Llei 15/2010. Estos òrgans podran igualment requerir la remissió de l'informe.

Els efectes de l'incompliment de terminis s'establixen en l'article 200 bis de la Llei 30/2007, que 
es transcriu a continuació:
“Transcorregut el termini a què es referix l'article 200.4 d'esta Llei,  els contractistes podran  
reclamar per escrit a l'administració contractant el compliment de l'obligació de pagament i, si  
és el cas, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un mes, l'administració no 
haguera contestat, s'entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats  
podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l'administració, podent 
sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. L'òrgan judicial adoptarà la  
mesura cautelar,  llevat que l'administració acredite que no concorren les circumstàncies que  
justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, i en este 
cas  la  mesura  cautelar  es  limitarà  a  esta  última.  La  sentència  condemnarà  en  costos  a  
l'administració demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de cobrament.”

Així mateix l'article 8.1 de la Llei 3/2004 modificat per la Llei 15/2010 disposa el següent:
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“Quan  el  deutor  incórrega  en  mora,  el  creditor  tindrà  dret  a  reclamar  al  deutor  una 
indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de 
la  mora  d'este.  En  la  determinació  d'estos  costos  de  cobrament  s'aplicaran  els  principis  de 
transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, 
en cap cas, el 15% de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no supere els  
30.000 euros en què el límit de la indemnització estarà constituït per l'import del deute de què es 
tracte.”

Assabentada la corporació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica:

 Sra. Escrivá Herraiz: “Gràcies per mirar-me i donar-me la paraula. Ara sí que ho 
ha vist. Jo al respecte volia dir-li que a principi d’any hi havia en caixa 6.234.000,40 
euros.  S’han recaptat  14.643.489,63 euros.  S’ha pagat  a proveïdors  un poc més, 
perquè la  política  del  Partit  Popular  sí  que ha sigut no maltractar  i  matxacar  el 
proveïdor. I en queden 5.892.747,74 euros.”

SETZE.  DONAR  COMPTE  DELS  INFORMES  D’INTERVENCIÓ  DE 
MOROSITAT 4/201, I 1T I 2T/2012.

Es dóna compte al Ple dels informes emesos per la Sra. interventora municipal, de data 
31 de juliol de 2012, que són del següent tenor literal:

“INFORME D'INTERVENCIÓ
ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 31/12/2011 sobre les factures o documents justificatius 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de  
factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja 
justificat per l'òrgan gestor la seua absència de tramitació.

Vist el que disposa l'article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, esta Intervenció emet l'informe següent:

I.- D'acord amb el que disposa l'article cinqué de la Llei 15/2010, esta Intervenció té obligació  
d'incorporar a l'informe previst en l'art.  4t sobre els termini de pagament una relació de les  
factures o documents justificatius respecte als quals hagen transcorregut més de tres mesos des  
de la seua anotació en el registre de factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients  
de  reconeixement  de  l'obligació  o  s'haja  justificat  per  l'òrgan  gestor  la  seua  absència  de 
tramitació.

II.- Sense perjudici de la seua presentació i debat en el Ple de la corporació, el  dit  informe 
s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el 
seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que tinguen atribuïda la tutela  
financera de les entitats locals.

Pàgina: 69



El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinga coneixement de la  
dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li  
hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.

III.- Basant-se en l'anterior, es relacionen en annex Adjunt les factures o documents justificatius  
amb incompliments de tramitació, per un import total de 281.676,25 € en funció dels següents 
estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l'obligació:

ESTAT DESCRIPCIÓ
VF Factura d'altres exercicis pendents de REX 2/2012
VF2 Factura d'altres exercicis pendents de REX 3/2012
Rex 2012 Factures d'altres exercicis registrada en 2012
C Comptabilitzada
V Verificada
B Bloquejada
R Registrada 
RC Registrada amb reserva de crèdit

És tot el que he d'informar en compliment de les meues funcions, traslladant del present informe 
els efectes oportuns.

“INFORME D'INTERVENCIÓ
ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 31/03/2012 sobre les factures o documents justificatius 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de  
factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja 
justificat per l'òrgan gestor la seua absència de tramitació.

Vist el que disposa l'article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, esta Intervenció emet l'informe següent:

I.- D'acord amb el que disposa l'article cinqué de la Llei 15/2010, esta Intervenció té obligació  
d'incorporar a l'informe previst en l'art.  4t sobre els termini de pagament una relació de les  
factures o documents justificatius respecte als quals hagen transcorregut més de tres mesos des  
de la seua anotació en el registre de factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients  
de  reconeixement  de  l'obligació  o  s'haja  justificat  per  l'òrgan  gestor  la  seua  absència  de 
tramitació.

II.- Sense perjudici de la seua presentació i debat en el Ple de la corporació, el  dit  informe 
s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el 
seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que tinguen atribuïda la tutela  
financera de les entitats locals.
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El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinga coneixement de la  
dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li  
hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.

III.- Basant-se en l'anterior, es relacionen en annex Adjunt les factures o documents justificatius  
amb incompliments de tramitació, per un import total de 617.641,19 € en funció dels següents 
estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l'obligació:

ESTAT DESCRIPCIÓ
VF Factura d'altres exercicis pendents de REX 2/2012
VF2 Factura d'altres exercicis pendents de REX 3/2012
Rex 2012 Factures d'altres exercicis registrada en 2012
C Comptabilitzada
V Verificada
B Bloquejada
R Registrada 
RC Registrada amb reserva de crèdit

És tot el que he d'informar en compliment de les meues funcions, traslladant del present informe 
els efectes oportuns.

“INFORME D'INTERVENCIÓ
ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 30/06/2012 sobre les factures o documents justificatius 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de  
factures i no s'han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja 
justificat per l'òrgan gestor la seua absència de tramitació.

Vist el que disposa l'article cinqué de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, esta Intervenció emet l'informe següent:

I.- D'acord amb el que disposa l'article cinqué de la Llei 15/2010, esta Intervenció té obligació  
d'incorporar a l'informe previst en l'art.  4t sobre els termini de pagament una relació de les  
factures o documents justificatius respecte als quals hagen transcorregut més de tres mesos des  
de la seua anotació en el registre de factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients  
de  reconeixement  de  l'obligació  o  s'haja  justificat  per  l'òrgan  gestor  la  seua  absència  de 
tramitació.

II.- Sense perjudici de la seua presentació i debat en el Ple de la corporació, el  dit  informe 
s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el 
seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que tinguen atribuïda la tutela  
financera de les entitats locals.
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El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinga coneixement de la  
dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li  
hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.

III.- Basant-se en l'anterior, es relacionen en annex Adjunt les factures o documents justificatius  
amb incompliments de tramitació, per un import total de 242.363,28 € en funció dels següents 
estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l'obligació:

ESTAT DESCRIPCIÓ
VF Factura d'altres exercicis pendents de REX 2/2012
VF2 Factura d'altres exercicis pendents de REX 3/2012
Rex 2012 Factures d'altres exercicis registrada en 2012
C Comptabilitzada
V Verificada
B Bloquejada
R Registrada 
RC Registrada amb reserva de crèdit

És tot el que he d'informar en compliment de les meues funcions, traslladant del present informe 
els efectes oportuns.”

Assabentada la corporació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica:

 Sra. Escrivá Herraiz: “Les factures incloses són factures generades a conseqüència 
de mala gestió; sense reconeixement de crèdit. Si vostés vulgueren transparència, i 
vulgueren  que  la  moció  que  ha  portat  el  Partit  Popular  endavant  sabera  cada 
proveïdors l’estat de tramitació en què es troba la seua factura, això possiblement no 
els ho haurien consentit. Clama el cel aqueixes factures que van quedar en el calaix 
en 2010 i es van traure en 2011. Clama el cel que d’un sol proveïdor, amb un grau 
prou llunyà però amb afinitat amb un membre d’aquesta corporació, porte factures 
guardades en el calaix de 2010, i les porte en 2011 per valor de més de 75.000 euros. 
Simplement és el que he de dir.”

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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