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Acta núm. 09 
 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2013. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.57 
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 CANET LLIDÓ 
VICENT ROIG TOMAS 
IMMA IBIZA COTS 
BLAI PEIRÓ SANCHIS 
YOLANDA PASTOR BOLO 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
SRA. SECRETÀRIA: 
ANA MORENO RODILLA 
 
SR. INTERVENTOR: 
JORGE GARCIA HERNÁNDEZ 
 

 

 

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 ordinària i 

pública. 

 

 

Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte. 
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ORDRE DEL DIA 
 
PRIMER.- DICTAMEN CI D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DE 
FCC MEDIO AMBIENTE SA. 
 
Vist l’escrit formulat en data 12 de juliol de 2013 (RE 08773) per la mercantil FCC 
MEDIO AMBIENTE, SA, concessionària del servei municipal de recollida de residus 
sòlids urbans adjudicat, pel qual s'insta la revisió de preus corresponent als exercicis 
2004 al 2012, a preus de 2010. 
 
Considerant que el plec de condicions pel qual es regeix la concessió adjudicada, segons 
acord plenari de 27-1-97, contempla la revisió de preus, en la seua clàusula IX, 
preveient que a partir de 1998 el preu del contracte s'actualitzarà per mitjà de l'aplicació 
d'una fórmula de revisió que expressament es consigna. 
 
Vist l'informe emés pels Serveis Econòmics, que és del tenor següent: 
 
“1.- L'aprovació de la revisió de preus de cada any té lloc després de la finalització del mateix, 
una vegada coneguts tots els elements de la fórmula polinòmica aplicable a la revisió, entre els 
quals figura l’IPC de desembre del propi any a la revisió de preus del qual es procedeix, que 
permet l'obtenció de coeficient de revisió de l'any. Per això, la revisió de preus d'un exercici, té 
un doble efecte: 
 
- L'abonament de la diferència entre el preu facturat per l'empresa al llarg de l'exercici i el 

revisat. 
 
- La fixació del preu que s'aplicarà en l'exercici següent, subjecte a revisió una vegada 

finalitzat el mateix i que donarà lloc a la vegada, a un nou abonament de diferències. 
 
Així, el preu revisat de 2003 ha sigut el que l'empresa ha facturat durant l'exercici de 2004 i 
següents, procedint ara la revisió del preu dels exercicis compresos entre el 2004 al 2012 
ambdós inclusivament a preus 2010, per a l'abonament al concessionari de les corresponents 
diferències i la determinació del preu inicial de cada un dels exercicis, subjecte a posterior 
revisió. 
 
2.- Respecte de la revisió dels exercicis 2004 al 2012 a preus de 2010, s'ha d'assenyalar: 
 
- Igual que en els passats exercicis, s'ha procedit al càlcul de la revisió de preus mitjançant 

una adaptació de la clàusula de revisió, en el sentit següent: s'atén a l'increment de l’IPC i a 
l'increment salarial no respecte de l'origen (1997) sinó respecte de l'exercici immediat 
anterior, sent el resultat el mateix, se seguis ca una o altra forma de càlcul, resulta ser més 
senzill el càlcul de la revisió per referència a l'exercici immediat anterior, perquè permet 
eludir els ajustos que, per raó de l'absorció del personal cedit, es van haver de practicar en el 
càlcul de la revisió de 1999. 
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Respecte a la revisió de l'exercici 2005, s'ha d'assenyalar que per al càlcul de la revisió del 
preus, corresponent a la modificació del contracte conseqüència ampliació d'un peó a partir de 
juliol del 2004 (DA 21-6-04), efectuem la revisió del mateix (K2005=1,0239) referit als últims 
6 mesos del 2005 (revisem preu a partir d'un any des d'aprovació modificació). 
 
Pel que fa al 2006, per al càlcul de la revisió de preus, prenem el com a referència l'exercici 
immediatament anterior, aplicant sobre el preu revisat del contracte 2005 (contracte principal + 
contracte complementari +modificació contracte DA 21-6-04) referit a la totalitat de l'any, el 
coeficient de revisió K2005. 
 
Respecte dels elements variables, l’IPC aplicat en cada un dels exercicis és el referit al mes de 
desembre de l'any, i l'increment salarial, en virtut del corresponent conveni laboral pactat, és el 
de l’IPC de desembre de l'any anterior incrementat en un tant per cent fixat per a cada un dels 
anys de vigència del conveni, i queda configurat d'acord amb la taula següent:  
 

 Variació IPC Sobre - IPC  
any anterior conveni 

Variació 
Conveni 

 

2003 2,6%     
2004 3,2% 0,0%  2,6% 2004 
2005 3,7% 1,5%  4,7% 2005 
2006 2,7% 2,0%  5,7% 2006 
2007 4,2% 3,0%  5,7% 2007 
2008 1,4% 0,3%  4,5% 2008 
2009 0,8% 1,0%  2,4% 2009 
2010 3,0% 1,0%  1,8% 2010 

 
Finalment cal ressenyar, que a partir de l'1 de juliol del 2010, s'aprova la modificació del tipus 
impositiu de l'IVA del 7% al 8%, i amb data 1 de setembre del 2012, s'aprova la modificació de 
l'IVA del 8 al 10%, per la qual cosa s'ha aplicat als preus revisats de l'exercici 2010 per al segon 
semestre el nou tipus aprovat, els preus revisats de l'exercici 2011 a preus del 2010, per a tot 
l'any al nou tipus del 8% i els preus revisats de l'exercici 2012 a preus del 2010, al tipus del 8% 
els primers vuit mesos i al 10% els últims quatre mesos. 
 
3.- S’ha procedit, basant-se en l'anteriorment assenyalat, al càlcul de la revisió de preus dels 
exercicis 2004 al 2012 a preus del 2010 (veure annex), resulta els Kn o IPC n+1 punt aplicable 
per a cada un dels exercicis: 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Kn 1,0239 1,037 1,0396 1,044 1,0291 1,0157 1,0189 
IPCn+ 1 punt  1,042 1,047 1,037 1,052 1,024 1,018 1,04 
Kn>IPC n + 1 punt no no si no si no no 
Aplicació Kn o IPC n+1punt 1,0239 1,037 1,037 1,044 1,024 1,0157 1,0189 

 
De manera que d'acord amb la pròpia clàusula novena del plec, si Kn (coeficient de revisió de 
l'any n) és major a l’IPC de l'any + 1 punt (límit màxim) s'aplicarà este últim en el dit exercici, 
en cas contrari resulta aplicable Kn. Resultant en cada un dels exercicis objecte de revisió els 
següents preus revisats a preus de 2010 (s'adjunta taula annexa amb tots els càlculs): 
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ANY Contracte principal Contracte compl. Mod. D 21-6-04 TOTAL 
2004 418.482,43 43.640,74 10.943,21 473.066,37 
2005 433.966,28 45.255,44 22.696,18 501.917,90 
2006 450.023,03 46.929,90 23.535,94 520.488,87 
2007 469.824,04 48.994,81 24.571,52 543.390,38 
2008 481.099,82 50.170,69 25.161,24 556.431,75 
2009 488.653,09 50.958,37 25.556,27 565.167,72 
2010 500.215,21 52.164,10 26.160,96 578.540,28 
2011 502.541,80 52.406,73 26.282,64 581.231,16 
2012 505.643,91 52.730,23 26.244,88 584.819,01 

 
4.- Basant-se en tot a l'anterior, segons el parer de qui subscriu procedeix: 
 
a) L'aprovació dels preus revisats immediatament abans assenyalats, que serien els preus 

anuals del contracte aplicable en cada un dels exercicis corresponents al període 2004 al 
2012 a preus de 2010, fins a la següent revisió de preus. 

 
b) Reconèixer ara al concessionari, en concepte de revisió del preu corresponent als exercicis 

2004 al 2012 a preus de 2010, la quantitat acumulada total de 647.336,22 euros, de 
conformitat amb la taula següent: 

 
Conceptes/factors 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

Preu revisat (n-1(iva 
inclós)  

462.025,02 484.009,55 501.917,90 520.488,87 543.390,38 556.431,75 567.808,70  

Teòric anual (iva inclós)  473.066,37 501.917,90 520.488,87 543.390,38 556.431,75 565.167,72 578.540,28  
Mensualitat n anual  39.422,20 41.826,49 43.374,07 45.282,53 46.369,31 47.097,31 48.211,69  
diferència preus (n i n-
1)  

11.041,35 18.163,79 18.570,96 22.901,51 13.041,37 8.735,98 10.731,55  

Nombre anys computar 
càlcul diferències 

revisió 2004-2012 a 
preus 2010 9 8 7 6 5 4 3 

 

Diferències total 
reconéixer revisió n i 
n-1 desembre 2012 a 
preus 2010 (amb 
aplicació nous tipus 
IVA aprovats) 99.698,86 145.847,89 130.546,35 138.086,83 65.592,80 35.202,46 32.361,02 

 
 
 

647.336,22 

 
Açò és, les diferències de preus revisat entre cada exercici objecte de revisió (n) i 
l'immediatament anterior (n-1) pel núm. d'anys transcorreguts des del dit any n fins a desembre 
2012 a preus de 2010; correspon l'aprovació de l'expedient al Ple de la corporació i s’ha 
d'incorporar a l'expedient amb caràcter previ a l'aprovació de la revisió, retenció de crèdits per 
l'import assenyalat en l'aplicació pressupostària 16200-2270000.” 
 
Resultant que, la Comissió Extraordinària d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió de 2 
d’agost de 2013, ha emés dictamen favorable i proposta d’acord sobre la revisió de 
preus de FCC. 
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Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. alcalde: “Abans d’obrir el torn d’intervencions als diferents grups polítics, 

encara que ja es va realitzar una Junta de Portaveus a l’efecte, per tal de presentar a 
qui assumirà temporalment les funcions d’interventor municipal, en la primera 
sessió plenària m’agradaria, una vegada tenim la Resolució de la Conselleria, la seua 
acceptació, l’acceptació de l’Ajuntament de Gandia i de l’Ajuntament d’Oliva, el Sr. 
Jordi Garcia ha pres possessió fa escassament mitja hora del càrrec d’interventor, i 
aprofite per donar-li la benvinguda, i desitjar-li molta sort.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “És evident que des de Gent d’Oliva ja avance que ens 

abstindrem en aquesta votació, tot i que reconeixem que en base al plec de 
condicions que es va aprovar en l’any 12997, l’empresa està en el seu dret de poder 
reclamar aquestes actualitzacions; però també, al mateix temps, pensem que 
aquestes actualitzacions s’haurien d’haver fet de forma puntual, és a dir any a any, 
per a ara, l’ajuntament no haver de fer front a aquesta quantitat, tan gran. Torne a 
dir, és evident que en base al plec de condicions l’empresa està en tot el dret de 
demanar aquestes actualitzacions; i per tant, en aquest aspecte, tenint en compte que 
tenen tot el dret del món, i estan emparats per la mateixa llei, el plec de condicions 
que es va aprovar l’any 97, no tenim res a dir; això està ahí, s’hauria d’haver fet 
abans, cada any, com tocava, i ara no hauríem de fer front a aquesta quantitat; però 
bé, les coses vénen com vénen i se’ls ha de fer front; i en aquest cas, reconec que 
efectivament es fa front a un deute que tot i que ens pese, la veritat l’empresa està en 
tot el seu dret de reclamar-ho. Per tant, com he dit, en aquesta votació ens 
abstindrem.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Jo crec que el punt que ve hui a l’ordre del dia és un exemple 

clar de com no es deuen fer les coses. Crec que no s’ha funcionat bé. Crec que no és 
correcte que un deute des de l’any 2004 s’arrossegue, i que siga l’ajuntament actual, 
o l’equip de govern actual qui haja de fer front. Crec que això ens ha d’ensenyar un 
poc que aqueixa forma de funcionar no pot continuar; vull dir que no és de rebut. 
Estem parlant de 2004 a 2012; estem parlant de 100 milions de pessetes que li 
devem a l’empresa. Jo no sé per què no ens ha portat al jutjat. Supose que perquè 
volia continuar prestant el servei i no enfrontar-se a l’ajuntament; però en qualsevol 
societat raonablement coherent, allò normal seria que l’empresa ens hauria portat al 
jutjat i hauria volgut cobrar el deute. Si ens serveix d’alguna cosa el fet que ara 
aquest plenari reconega l’obligació de pagament, crec que està en tot el seu dret 
l’empresa de fer-ho; si ens serveis d’alguna cosa de cara el futur, ho donarem per 
ben usat. Nosaltres ens abstindrem; però ho donarem per ben usat per tal com 
aquesta forma de funcionar, i tots sabem que ha hagut responsabilitat del Partit 
Socialista i del Partit Popular, perquè han estat governant i any rere any s’ha 
acumulat el deute, és una situació que deu canviar; deu ensenyar-nos que les coses 
no poden fer-se així; no podem continuar fent les coses així. Jo espere que des de la 
Delegació d’Hisenda, així ho van dir en la comissió, la delegada d’Hisenda prenga 
nota d’aquesta situació i que no ens torne a ocórrer. Això, en qualsevol família no 
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passaria, no pots estar el grapat d’anys que estàs devent diners a l’empresa. Per tant 
el nostre vot serà l’abstenció, però també és un toc d’atenció i en certa mesura una 
reprimenda a qui ha tingut responsabilitat des de 2004 a 2012, que aquestes coses 
passen; crec que no tenim per què hui assumir nosaltres aqueix deute. Ho farem 
perquè toca per responsabilitat d’aquest equip de govern i d’aquesta corporació fer-
li front; però si realment no s’estava fent-se bé s’havia de rescindir el contracte; si 
realment el servei no es podia prestar amb aqueixos diners s’havia de modificar el 
contracte; hi havia mil fórmules perquè açò no passara. Espere que aquesta situació, 
d’ara endavant, els ciutadans no la sofresquen, perquè realment aquestos 100 
milions no els traiem nosaltres de la nostra butxaca, els trauen els ciutadans.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Nosaltres votarem favorablement, perquè entenem que els càlculs 

estan ben fets, s’ha fet molta feina des del Departament d’Intervenció per calcular 
aquestes quantitats, fins i tot contrastant-les de vegades amb informació externa, per 
comprovar que a pesar de la complicació que tenen els números estan lloc; perquè 
entenem que és un deute de justícia reconéixer-li a l’empresa, i evidentment no ens 
fa cap gràcia fer front a despeses d’aquesta magnitud, però considerem que és de 
justícia, és un acte de responsabilitat, i per tant entenem que no podem votar altra 
cosa que votar favorablement, perquè l’empresa puga cobrar-ho.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “No anava a intervindre en aquest punt, perquè en la comissió 

crec que vaig donar molta informació al respecte; hi ha part de la informació que 
vaig donar al si de la comissió, de caràcter privat, i no volia fer-ho de forma pública. 
Intentaré dir algunes coses que no tinc cap problema de dir públicament. Respecte a 
l’actualització de preus que ve en aquest moment, efectivament és una actualització 
de 2004 a 2012, a preus de 2010; el plec de condicions ho reconeix com a tal, 
l’aplicació d’una fórmula polinòmica per actualitzar en funció d’uns paràmetres com 
IPC, com el personal, l’actualització dels preus, d’una forma normalitzada i regulada 
que apareix en el mateix plec de condicions. Sí que és veritat, ja ho vaig dir, per què 
en aquell no es va fer o no es va reconéixer l’actualització de preus a aquesta 
empresa, i ho faré amb un exemple, com qualsevol ací, des de sa casa s’haurà trobat 
amb una situació semblant. Quan va una empresa a una casa i ens fa una feina, si la 
feina està ben feta, se li paga; i si la feina no està ben feta, el que fas és intentar que 
es faça bé, i no pagues el que et diuen fins que la feina no està ben acabada. Aqueixa 
va ser la postura que en aquell moment, el govern que estava, va decidir. El servei 
de la recollida de fem s’ha quedat un poc desfasat, tots coneixem les carències que 
té, i necessiten noves tecnologies, nous instruments, una modernització del servei; 
per això, en el punt tres va la denúncia del contracte, perquè sabem que el que tenim 
actualment no cobreix les necessitats d’una ciutat com Oliva, ni molt menys d’un 
servei per als ciutadans. Per tant, com hi havia carències, s’havien mantingut moltes 
reunions amb l’empresa, per a intentar solventar-les, perquè ells solventaren 
aqueixos problemes; en aquell moment no ho van fer; per tant, l’ajuntament el que 
no anava a fer ara pagar una actualització, si l’empresa no estava oferint, ni complint 
al cent per cent amb el servei original. Per tant no es va fer front, i no se li va 
reconéixer l’actualització, perquè no estaven complint amb el servei; i ho vam fer 
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pensant amb els interessos del ciutadà d’Oliva. Efectivament els diners no són de les 
nostres butxaques, però sí que els mirem com si foren nostres. Per tant, no anàvem a 
pagar un servei que no estava oferint-se bé; no anàvem a premiar l’empresa. Ja ho 
vaig comentar al si de la comissió, una vegada tornem al govern, a través de la 
moció de censura, tornem a mantindre reunions amb la mateixa empresa; i hem vist 
una millora, sí que és veritat que no al cent per cent del que ens agradaria, perquè hi 
ha molta infraestructura per a millorar, però és veritat, i ja ho vaig dir, que l’empresa 
ha fet un esforç per a tindre més personal al nostre abast, han millorat moltíssim el 
control de la situació del contenidors i del fem a la nostra localitat; queda molt a 
millorar, però ha sigut un pas endavant. Per això la denúncia que es fa ara del 
contracte per a rescindir-lo l’any que ve. S’ha produït una millora però no és prou 
per donar el servei que nosaltres volem donar als nostres ciutadans. Respecte al fet 
que als ciutadans els costarà, als ciutadans no els costarà res, en el sentit que això no 
comporta ni un canvi del rebut, ni pagaran un cèntim més, ni absolutament res. És 
veritat que el que fa aquest ajuntament, tot el que fem, es paga amb diners dels 
ciutadans; dels nostres i de la resta dels ciutadans. Tot el que fem en aquest 
ajuntament. Però no comporta ni una modificació de l’ordenança, ni una variació del 
rebut, ni absolutament res d’això, que per a mi era molt important deixar-ho clar en 
aquest moment. I com no, la voluntat d’aquest govern és millorar tot el procediment 
de gestió, tots els serveis que estem donant, i el que estem fent en aquest moment, 
des que estem, jo personalment, al capdavant de la Delegació d’Hisenda.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc, i abans de començar la intervenció, donar-li 

la benvinguda al Sr. Jordi; em costarà molt parlar-te de vosté, però així serà. 
Benvingut. Ací tenim en aquest primer punt d’aquest plenari ordinari una mostra 
molt clara de la mala gestió, patètica i lamentable. Des de l’any 2004 no paguen la 
revisió de preus a aquesta empresa, sense importar-los l’incompliment del conveni, 
només perquè vostés estan per damunt de tot, per damunt del bé, per damunt del 
mal, per damunt de la llei, l’agulleta els fa alçar-se molt, i les coses no són així. El 
Partit Popular ja ha dit que per responsabilitat votarem a favor perquè aquesta 
empresa cobre el que li correspon. La gens menyspreable xifra de 647.636 euros; i 
ahí no està tot. Ha hagut alguna intervenció a qui no li semble bé que l’actual equip 
de govern haja de fer front a aquest deute; doncs l’actual equip de govern és el 
mateix que hi havia abans, que és el que va generar tot aquest deute. 
Responsabilitat, s’ha de mirar de qui; al Partit Popular no se’l pot culpabilitzar de 
res. Els tretze mesos que vam governar, vam tindre les nostres negociacions amb 
ells. –sí, anote, anote, Sra. Morell, després conteste– Vam tindre les nostres 
converses amb ells, i un comportament excel·lent per part d’aquesta empresa; si no 
l’hagueren tingut, ens haurien passat més de quatre coses a aquest poble, per culpa 
de la seua mala gestió. Càlculs ben fet, Sr. Canet. Faltaria més que les sumes no 
estigueren ben fetes, i els percentatges no estigueren ben trets. Faltaria més. Jo no sé 
per què vosté no volia intervindre i parlar en aquest punt. Ha dit que perquè això és 
alguna cosa privada. Ací no hi ha res privat. Ho he anotat textual; i si no després 
escolta això. Caràcter privat. Mire, la butxaca del ciutadà no és seua, i és públic, per 
tant ací no hi ha res privat. Intentaran fer-ho privat, intentaran amagar-ho i ocultar-
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ho, però privat no hi ha res. A la fi, eixirà, com estan eixint altres coses. Sempre 
al·lega vosté que aquestes persones no donaven compliment, que el servei no es feia 
bé, vosté sap que en el conveni, en l’article 7 està la creació d’una comissió 
paritària? Per al control del seguiment que la tasca es faça ben feta. On estan les 
comissions paritàries que vostés van fer? No n’han fet cap. Vostés simplement 
gastaven els dienrs en altres coses. D’ahí el ròssec que tenim. I com que no 
repercutirà en els ciutadans? No repercutirà en la modificació del rebut, per suposat 
que no, faltaria més, Sra. Morell; però amb aqueixos diners que vostés han 
arrossegat amb la seua mala gestió, lamentable i patètica, sí que repercutirà en el fet 
que amb aqueixos diners s’haurien pogut fer coses per al ciutadà que no els faran; 
per tant sí que repercutirà en el ciutadà. Que intentaran millorar el procediment de 
gestió; llàstima no ho hagueren fet abans, i no ens veuríem on estem veient-nos.” 

 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Jo continue pensant el mateix, efectivament, ja que ens 

obligava. De vegades no és prou haver de dir, en signar un contracte, com és aquest 
cas, un plec de condicions, que marca com i de quina forma s’ha d’administrar el 
servei de recollida de fem, ha de saber fins on es pot arribar, i efectivament, de 
vegades sí sabem, tots hem sigut sabedors que el servei no s’ha prestat en les millors 
condicions, però d’una forma o altra el contracte ens lligava de peus i mans, de la 
qual cosa ara ens hem vist obligats, efectivament, a pagar tot allò que no havíem 
pagat fins ara. No vol dir, sí, això s’hauria d’haver pagat des de l’any 2004 fins ara, i 
per tant aqueixos diners s’haurien d’haver pagat d’aqueixa forma. Altra cosa és en 
els condicions que es va aprovar el plec de condicions. Això podríem discutir-ne tot 
el que voldríem i més. Però efectivament hi ha un plec de condicions que s’ha de 
complir. I els diners que hui, efectivament, pagarem d’un cop, s’haurien d’haver 
pagat al llarg de nou anys, cosa que no s’ha fet, i ara els hem de pagar d’un cop. No 
vol dir que durant aqueix temps haguérem estat exempts de pagar i ara els hem de 
traure, cosa que altres anys s’haurien pogut invertir en altres qüestions; no és així 
tampoc; s’ha de dir la veritat. És a dir, són diners que devíem, durant nou anys els 
hem degut, i ara hem de pagar-los d’un cop, cosa que no hem pagat abans. I alguna 
cosa és veritat que el Partit Popular haurà de dir, durant 13 mesos que ha estat 
governant, i no ha fet absolutament res per pagar aquest deute. Per tant, això no val 
a dir que no, que nosaltres no tenim cap tipus de responsabilitat. Vostés han tingut la 
mateixa responsabilitat que ha tingut els altres que han estat governant durant aquest 
temps, perquè vostés haurien d’haver fet front, almenys si el que volien era 
regularitzar de veres la situació, cosa que no s’ha demostrat per cap costat i en cap 
moment. per tant, no diguen que no tenen cap responsabilitat, perquè vostés també 
són responsables que aqueix deute haja arribat ara. Si vol, podríem discutir fins a 
quin punt la responsabilitat, però sí que és veritat que vostés tenen una 
responsabilitat, que vostés han estat governant durant tretze mesos i no han fet res 
per minorar, i ni tan sols per regularitzar la situació. És evident que ara els ciutadans 
d’Oliva han de pagar-ho d’un cop, torne a dir, allò que durant nou anys no s’ha 
pagat. Per tant, em sembla que efectivament, esperem que això ens servesca 
d’escarment i a l’hora d’elaborar el nou plec de condicions que regirà el nou 
contracte, esperem que siguem suficientment llestos com per redactar i elaborar un 
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plec de condicions acord a les necessitats reals del nostre municipi, i que no ens 
torne a passar el que va passar en l’any 1997, que es va aprovar aqueix plec de 
condicions, que això, d’una forma o altra ha llastrat la situació, fins a haver de fer 
front ara a un servei, que jo pense que és car, i a més no es dóna el servei que 
caldria, en base als diners que ens costa; però bé, això és una altra qüestió que 
esperem que es rectifique en el plec de condicions nou que haurem de redactar i 
aprovar, i que això, de cara el futur es puga solventar d’una forma clara i directa, i 
no com fins ara s’ha fet.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Jo no vull estendre’m en aquest tema; es va parlar en la 

comissió i es van tractar els pros i les contrarietats, però no crec que l’actitud siga 
justificar per què no s’ha pagat; crec que no cal. No s’ha pagat, no s’han fet bé les 
coses i s’ha de pagar. El que lamente és que les persones que han tingut 
responsabilitat, siguen d’un banc o de l’altre, està clar que Projecte Oliva segur que 
no ha estat en cap reunió del fem, i segur que no ha pogut decidir si es pagava o no 
es pagava; però els qui han estat en aqueixes reunions sí que podien prendre 
decisions. I intentar justificar que si quan jo estava no era, quan jo sí que estava sí 
que era, o era per això o allò altre, pense que és caure en un error; ja ho he dit, 
espere que ens servesca per aprendre alguna cosa, perquè no podem hipotecar les 
corporacions de d’ací a deu anys. No crec que siga convenient que jo em gaste 
diners ara, en la meua delegació, d’ací a deu anys ja vorem si es paga o no es paga, o 
els qui estiguen si poden pagar-ho o no. Per tant jo crec que aqueixa justificació i 
aqueixa actitud no és bona. Dir-li, també al Partit Popular, que jo crec que també té 
part de responsabilitat, i així ho he dit. No crec que quan un seu amb una empresa 
per vore la forma de pagament i governes any i mig,. O un any, no tingues cap 
responsabilitat; no, jo he intentat arreglar-ho, però tampoc he pogut. El que sí que 
em sap greu, i pose un punt, és que no m’agrada gens, a Projecte Oliva no li agrada 
gens que cap empresa ens faça cap favor a l’ajuntament. Cap empresa; perquè els 
favors, s’han de tornar. Si una empresa està els anys que està, sense reclamar els 
endarreriments, no m’agrada gens; perquè l’empresa li fa el favor a l’ajuntament no 
portant-la a judici, però esperem, com ha dit la portaveu del PP, que siga la bona 
voluntat de l’empresa. Així i tot, crec que l’administració local no hem d’esperar la 
bona voluntat de cap empresa. Hem de complir les nostres obligacions, i fer complir 
les dels altres.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Començaré pel final, perquè Sr. Peiró, és molt perillós això 

que vosté acaba de llançar en favors. A mi això em preocupa moltíssim, el que 
intenta deixar en l’aire, per crear un poc. Quins favors? I espai amb què? No sé si 
vosté està referint-se a alguna cosa en especial; perquè si una empresa no porta al 
jutjat, pregunte-li-ho a l’empresa, per què no ens ha portat al jutjat. Si vol li ho 
pregunta, perquè a mi m’ofén un poc si parla de favors. Perquè no sé si el que està 
intentat dir és que hi ha cap tipus de favors pel mig. M’agradaria que m’ho aclarira.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Per al·lusions. Simplement és un detall.” 
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� Sr. alcalde: “Li tocarà per al·lusions quan jo li ho indique. Jo modere el debat i hi 
ha un ordre.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Perfecte. M’agradaria que després el Sr. Peiró m’aclaria què 

signifiquen els favors. No sé si favors es refereix al fet que va ser aqeust govern qui 
va obrir dos expedients sancionadors a la mateixa empresa que estem parlant, per la 
mateixa qüestió; i va passar pel si del plenari, el que passa és que no sé si la resta de 
partits polítics, com vostés no estaven, si ho recorden o no. Dos expedients 
sancionadors. Per tant, sembla que no hem fet res, però sí que s’ha fet. I si no ens 
han portat al jutjat, jo li pregue que es comunique amb l’empresa i els ho diga a ells. 
No m’ho diga a mi, perquè jo no ho sé; supose que per alguna raó. Segur sí que li 
dic que per favors, no. Això a mi m’ofén. Respecte a si s’ha fet. o perquè no s’ha fet 
abans, jo crec que ja s’ha dit abans quina és la raó; podrà agradar més, o agradar 
menys; si una altra persona estiguera al capdavant de la delegació ho faria, o no ho 
faria, no ho sé. La meua obligació com a delegada d’Hisenda, només he arribat al 
càrrec, ha sigut posar-me en contacte amb l’empresa, requerir-los documentació que 
feia falta per aplicar la fórmula polinòmica de l’actualització; i ho vaig demanar en 
el mes de març; a partir de juliol ho han portat, i a partir d’ahí, a finals de juliol li 
hem acceptat la revisió de preus. Aqueixa és la meua obligació al capdavant de la 
Delegació d’Hisenda. Des que estic ací, i com no, en altres delegacions, també he 
tingut la meua responsabilitat. Les raons s’han donat. A partir d’ahí, cadascú que 
faça el que considere que deuria haver fet.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Quan un conveni s’incompleix, no es lliga si de veritat 

haguera sigut així, haurien pogut denunciar. No sols amb dos expedients 
sancionadors, Sra. Morell. Tretze mesos del Partit Popular. El Partit Popular no 
intenta justificar-se, el que mostra és la feina que va fer. Mire, quan vam entrar el 
tretze de juny de 2011, el Partit Popular, en aquestos tretze mesos, l’empresa va 
vindre i ens volia plantar tot el fem en un mes d’estiu al mig del carrer. I saben per 
què? Saben per què i la feina que vam haver de fer? Negociar molt amb ells, i 
treballar amb ells, que ho vam fer, perquè no ens deixaren el fem plantat; perquè 
vostés van aprovar un pressupost totalment irregular, falsejat; on no hi havia diners, 
ni tan sols, per pagar les mensualitats que corresponia a aquesta empresa. Això és el 
que va haver de treballar aquest grup polític, el Partit Popular. Clar que vam 
treballar, clar que vam fer coses. Intentar solventar tot el desastre que vostés havien 
deixat. Per quadrar un pressupost, no deixar diners en la partida per pagar. És 
lamentable. És vergonyós. És una burla a aquesta ciutadania. Una burla molt gran. I 
tota l’empresa FCC en ple, amb el Sr. regidor Andrés Sánchez, i amb mi, vam 
negociar amb ells i treballar, perquè no plantaren un poble com Oliva, on presumim 
tant del turisme, amb tot el fem tot l’estiu ahí. Per culpa de vostés, del pressupost 
que havien fet. Ni pagar les mensualitats. Sap quants diners suposava això? Doncs 
va i s’hi revisa, Sra. Morell. Perquè vosté ara sembla que ho està fent tot bo perquè 
porta la Regidoria d’Hisenda. Què passa? Que vosté abans es passejava com a 
regidora del Partit Socialista que governaven? Per favor, no es justifique d’aqueixa 
forma. I el que els dic ara no és justificar el Partit Popular; és dir-los la mostra i el 
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treball que vam fer. I aquesta empresa tenia molt ben trets els números del que se li 
devia. Molt ben trets. No diga que li’ls ha portat ara. A mi no m’ho pot dir. Diga-ho 
a qui s’ho vulga creure i a qui no mire un poc més enllà, per molt amics que siguen. 
Per molt amics de govern que siguen. Aqueixes són les coses com toquen, i així li 
les dic. Jo després pense que a mi no m’ha contestat res. Supose que com pot 
intervindre totes les vegades que vulga, després no podrem replicar-li; però a vore si 
es mira els pressupostos i els fa com toca, que els fa simplement per quadrar. Vosté 
vol que dos i dos siguen igual a dos; això ho sap qualsevol xiquet. I ja no va més 
enllà. Tot és a bots; a vore per on vénen i a vore per on cauen.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “Seré molt breu. No sé si la Sra. Ana Morell ha vist paraules en 

la eua boca que no és el sentit que jo volia dir-li; però entenc que si un client té la 
possibilitat de demandar a un altre client, i no ho fa, li pot dir vosté deferència, li pot 
dir que ha tingut el talant, o la gràcia, amb el demandat, o amb el futur demandat. 
Quan parle de favors faig referència a aqueix favor. Jo entenc un favor no en el 
sentit que estem parlant ací de coses estranyes. Estem parlant que la bona voluntat 
de l’empresa ha fet que no hàgem anat al jutjat. Aqueix és el favor que hem tingut. 
O que el bon talant que l’empresa ha tingut amb nosaltres. Li torne a repetir que no 
vull insinuar res, ni estic parlant de coses de no vore fantasmes on no hi ha. 
Simplement dic que és una situació estranya, en la qual hi ha un incompliment de 
contracte, i la part perjudicada no demanda a la part, diguem-ne que és qui ha fet 
l’incompliment. Però això no vol dir que estem parlant de favors de cap classe que a 
la millor vosté pensa i li passen pel cap. Jo no parle d’això. Dir-li a més que jo 
també considere que si el servei no s’estava prestant bé, hi ha una cosa molt clara, es 
talla el contracte i s’ha acabat. Es talla. Incompliment de contracte, s’acaba el 
contracte i es busca una altra empresa. Tan fàcil com això. Per tant, considere que la 
contestació és que no pose en boca meua coses que no he dit, o a la millor jo m’he 
expressat malament, però crec que ara ha quedat clar quin és el sentit del talant o 
bona voluntat de l’empresa de no denunciar l’incompliment de contracte. I 
simplement li repetesc que pense que l’administració local, o l’autonòmica, o 
l’estatal, no podem estar a espenses de la bona voluntat de les empreses que vulguen 
que es complesquen els contractes o no. Els hem de complir.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Seré breu. Crec que el tema s’ha debatut molt, al si de la 

comissió i ací. De fet jo crec que estem donant compliment a una part important, és 
l’actualització d’un servei, en la part econòmica, sobretot. M’alegre que haja matisat 
això dels favors, perquè ho havia deixat molt en l’aire, no havia especificat de quins 
favors parlava; de totes formes, el torne a remetre al mateix; no té cap problema, pot 
parlar amb l’empresa i els pregunta a ells els motius pels quals no ens han portat al 
judici, perquè jo tampoc considere que siga un favor que ens hagen fet. És un dret, 
que si volen l’agarren i si no el deixen; com qualsevol persona. No hi ha cap 
diferència; per tant no em remetré més a això. I ja no sé per què quan parla la 
portaveu del Partit Popular diu que jo no li he donat contestació; jo crec que he 
contestat tot el que se m’ha dit. Fins i tot, totes les preguntes al si de la comissió. De 
totes formes, el plenari no és el fòrum de contestar preguntes, el fòrum de contestar 
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preguntes és el si de la comissió, que per això són per al que són, que els tècnics i 
tots els qui estem allí puguen donar solució a les contestacions, i no el fòrum aquest; 
però jo no tinc cap problema i crec que he contestat tot al que se m’ha dit. Respecte, 
i enllace amb els pressupostos, que si intentem, que era fàcil, i que dos i dos són dos, 
havia dit, que a la fi no sé si s’ha perdut comptant; però si tan fàcil era, jo ho dic, el 
Partit Popular, durant els tretze mesos de govern no va fer cap pressupost, per això 
era fàcil, perquè com no en va fer cap, era fàcil no fer res i dir que és fàcil fer-ho. 
No tinc res més a dir.” 

 
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, i del Sr. 
alcalde, David González Martínez (18 vots a favor: 7 del Grup PP, 6 del Grup Socialista 
Municipal d’Oliva, i 5 del Grup Bloc-Compromís; i l’abstenció dels regidors Sr. Peiró 
Sanchis, Sra. Pastor Bolo, Sr. Salazar Cuadrado (3 abstencions: 2 vots del Grup Projecte 
Oliva i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva) acorda: 
 
Primer.- Aprovar la revisió de preus, corresponent als exercicis 2004 al 2012 a preus 
del 2010, del contracte de concessió del servei de recollida domiciliària de residus sòlids 
adjudicat segons acord plenari de 27-11-99, en els termes següents: 
 

Any  Contracte principal Contracte compl. Mod. D 21-6-04 TOTAL 
2004 418.482,43 43.640,74 10.943,21 473.066,37 
2005 433.966,28 45.255,44 22.696,18 501.917,90 
2006 450.023,03 46.929,90 23.535,94 520.488,87 
2007 469.824,04 48.994,81 24.571,52 543.390,38 
2008 481.099,82 50.170,69 25.161,24 556.431,75 
2009 488.653,09 50.958,37 25.556,27 565.167,72 
2010 500.215,21 52.164,10 26.160,96 578.540,28 
2011 502.541,80 52.406,73 26.282,64 581.231,16 
2012 505.643,91 52.730,23 26.244,88 584.819,01 

 
Segon.- Reconéixer a favor de l'empresa concessionària FCC MEDIO AMBIENTE SA, 
la quantitat total de 647.336,22 euros, diferència acumulada total, entre el preu revisat 
per a cada un dels exercicis i l’immediatament anterior, corresponent als exercicis 2004 
al 2012 a preus de 2010, pel núm. anys transcorreguts fins al 2012 inclusivament, 
segons es detalla: 
 

Conceptes/factores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Preu revisat (n-1(iva 
inclós)  

462.025,02 484.009,55 501.917,90 520.488,87 543.390,38 556.431,75 567.808,70  

Teòric anual (iva incló)  473.066,37 501.917,90 520.488,87 543.390,38 556.431,75 565.167,72 578.540,28  

Mensualitat n anual  39.422,20 41.826,49 43.374,07 45.282,53 46.369,31 47.097,31 48.211,69  

diferència preus (n i n-1)  11.041,35 18.163,79 18.570,96 22.901,51 13.041,37 8.735,98 10.731,55  
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Nombre anys computar 
càlcul diferències revisió 
2004-2012 a preus 2010 9 8 7 6 5 4 3 

 

Diferències totals 
reconéixer revisió n i n-1 
desembre 2012 a preus 
2010 (amb aplicació nous 
tipus IVA aprovats) 99.698,86 145.847,89 130.546,35 138.086,83 65.592,80 35.202,46 32.361,02 

 
 
 

647.336,22 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a 

preus 
2010 

2012 a 
preus 
2010 

 

Imports 
facturats  

462.025,02 472.712,76 472.712,76 472.712,76 472.712,76 472.712,76 474.921,72 477.130,68 480.075,96  

Pendent 
facturació 
fins 2012 a 
preus de 
2010, 
conseqüència 
revisió preus  

 
 
 
 
 

11.041,35 

 
 
 
 
 

29.205,14 

 
 
 
 
 

47.776,11 

 
 
 
 
 

70.677,62 

 
 
 
 
 

83.718,99 

 
 
 
 
 

92.454,96 

 
 
 
 
 

103.618,56 

 
 
 
 
 

104.100,48 

 
 
 
 
 

104.743,05 

 
 
 
 
 

647.336,22 

 
Tercer.- El preu revisat de cada un dels exercicis és el preu anual aplicable fins una 
nova revisió de preus, aplicant-se amb efectes des de l'inici del corresponent exercici, a 
l'efecte de la qual s'abonarà a la concessionària les corresponents diferències per raó de 
la facturació del dit exercici que s'haja liquidat segons el preu anterior. 
 
Quart.- Que es notifique el present acord a l'empresa concessionària i es trasllade als 
Serveis Econòmics municipals als efectes comptables i altres econòmics que siguen 
oportuns. 
 
 
 
SEGON.- DICTAMEN CI SOBRE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS E/01/2013. 
 
Vist l’expedient número E/01/2013 de modificació de crèdits mitjançant crèdits 
extraordinaris finançats amb baixes de partides del Pressupost Municipal vigent. 
 
 
Resultant que, analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen 
cobrir amb aquests crèdits extraordinaris, no permeten que la seua realització es demore 
a exercicis futurs així com que les baixes proposades no pertorben la prestació dels 
serveis, havent-se motivat en la Memòria de data 25 de juliol del 2013, la necessitat de 
dur a terme determinades despeses, majoritàriament d'inversió, no previstes inicialment 
i que no han de demorar-se fins a l'exercici 2014, com són la compra d'un vehicle, 
walquis, senyalística i uniformitat per a la Policia Local. 
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Considerant que la modificació proposada és un crèdit extraordinari, regulat en els arts. 
177 TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d’Execució del pressupost 
finançat amb baixes de partides per imports no compromesos, la qual cosa no pertorba 
els respectius serveis (36.1.c), segons es fa constar en la memòria, tot això de 
conformitat amb el que disposen els arts. 50 i 51 del RD 500/90. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal, de data 25 de juliol del 2013, en el qual es fa 
constar que l'aprovació d'esta modificació està subjecta als mateixos tràmits que 
l'aprovació del Pressupost, tal com consta en la Base 9.1, per la qual cosa la seua 
aprovació correspondrà al Ple de la corporació, previ dictamen de la Comissió 
Informativa d'Hisenda i Béns Municipals. 
 
Resultant que, la Comissió Extraordinària d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió de 2 
d’agost de 2013, ha emès dictamen favorable i proposta d’acord sobre la denúncia del 
contracte de referència. 
 
Atés que, obert el torn d’intervencions es produeix la intervenció que tot seguit s’indica: 
 
� Sra. Morell Gómez: “Com a ponent delegada de la Comissió d’Hisenda, sí que 

volia fer una esmena, perquè s’ha de fer una modificació en les aplicacions 
pressupostàries on es fan les modificacions de crèdit. Les baixes estan be, però la 
part d’altes, o de l’ampliació, modifiquem les quantitats. L’import total és el mateix, 
però en Seguretat - subministraments, en lloc de 4.000 en seran 6.000, i en 
Seguretat, maquinària, instal·lacions i utillatge, en lloc de 8.000 en són 6.000. Ho 
hem fet, perquè en funció del concepte, la finalitat que tindran aquestos diners, crec 
que les nostres necessitats tindran un millor repartiment, en el capítol II, 6.000 
euros, i en capítol VI, 6.000 euros, i no la quantitat inicial que hi havia.” 

 
Atés que, la regidora d’Hisenda presenta esmena al dictamen, en el sentit de dotar la 
partida 13200-2210000, Segurertat. Subministraments, amb 6.000 euros, en lloc dels 
4.000 euros que indica el dictamen; i la partida 13200-6230000, Segurertat. Maquinària, 
instal·lacions i utillatge, també amb 6.000 euros, en lloc dels 8.000 que indica el 
dictamen. 
 
Sotmesa a votació l’esmena, voten a favor 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 el Sr. alcalde, David González 
Martínez (6 vots del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 vots del Grup Bloc-
Compromís, 2 vots del Grup Projecte Oliva, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), i 
s’abstenen els regidors Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, 
Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá (7 
abstencions del Grup Partit Popular). En conseqüència, per haver més vots favorables, 
s’aprova l’esmena i s’incorpora al dictamen. 
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Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que efectivament la modificació 

pressupostària que es proposa, benvinguda siga, i més tenint en compte la situació 
que actualment pateix la Policia Local, en referència a tindre els mitjans adequats 
per poder desenvolupar les seues funcions de la millor forma possible. I 
evidentment, en aquest cas, uns diners que es destinen a comprar elements 
necessaris per a desenvolupar ells la seua funció, torne a dir, de la millor forma 
possible; i per tant, en aqueix aspecte, hem d’agrair-ho, i votar a favor, perquè com 
he dit estan necessitats de més mitjans, en forma de vehicles i altres, i per tant 
pensem que encara que és una partida, uns diners, important, pensem que encara no 
és suficient, i esperem que aquesta mancança de mitjans de transport que té la 
Policia Local es modifique, s’actualitze, com he dit, de forma que a la fi dispose de 
la ferramenta necessària per a desenvolupar de la millor forma possible les seues 
funcions. Per tant, en aquest aspecte no tenim altra solució, com no podia ser d’altra 
forma, que votar a favor.” 

 
� Sr. Peiró Sanchis: “En principi remarcar que Projecte Oliva votarà a favor de la 

modificació; ja ho vam dir a la delegada d’Hisenda, i a més la vam felicitar 
públicament en la comissió. Pensem que els interessos dels bancs que estalviem, si 
podem destinar-los a coses que realment fan falta en l’ajuntament, que nosaltres 
seríem els primers a no tindre cap dubte de recolzar aquesta modificació. Per tant, el 
nostre vot serà afirmatiu, i reiterar públicament el que li vaig dir en la comissió, que 
em semblava de categoria de la forma que actuava la regidora d’Hisenda.” 

 
� Sr. Canet Llidó: “Nosaltres també votarem favorablement, perquè entenem que 

encara queda bastant de camí a fer, però és important dotar la Policia Local 
d’uniformitat, de vehicle, de walkies, que és molyt necesari; és un primer pas per 
complimentar una de les necessitats bpasiques d’una part fonamental del nostre 
ajuntament i de la nostra ciutat; i també ens alegra el fet de vore que la modificació 
pressupostària pot fer-se donant de baixa uns imports d’una partida que són 
justament interessos als bancs; gràcies a una bona gestió, aqueixos diners no fa falta 
destinar tants diners a interessos a bancs i podem destinar-los a interessos de la 
nostra ciutat i dels nostres ciutadans.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Aquesta modificació pressupostària, sent per a la finalitat 

que és, i no és altra que la necessitat urgent que té la policia, d’uniformitat, vehicles, 
walkies, i altres, nosaltres la votarem a favor, però per responsabilitat; perquè aquest 
grup polític ja li va advertir quan vosté va fer aqueix fabulós, magnífic, extraordinari 
i pletòric pressupost, li vam advertir que això era una carència, i ja la tenim ací. Però 
com que vostés ignoren que existeix el Partit Popular, únicament ens volen per 
utilitzar-nos de tant en tant, passa el que passa. I nosaltres no vam fer cap 
pressupost, que sí que ho hauríem contemplat en ell, per suposat, perquè vostés són 
tan responsables que volien fer-lo vostés, fent la moció primer i després això. I 
sabem sumar, restar, multiplicar, fer integrals, i logaritmes neperians, Sra. Morell.” 
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� Sra. Morell Gómez: “Crec que l’objectiu, sobretot de l’equip de govern, és intentar 

donar solucions, que per això estem governant, per a quan ixen problemes intentar 
solventar-los de la forma més satisfactòria possible. Això és el que hem fet en 
aquest moment. Per desgràcia hi ha vehicles de la policia que no estan en condicions 
de poder anar fent ruta, ni estar en actiu; però bé, quan les coses es trenquen fem el 
possible per reparar-les, que és el que ha passat. Quan les coses no funcionen, fem 
una modificació de crèdit per a traure diners sobretot de la partida d’interessos 
bancaris, que quan un fa una previsió, només per donar un poc d’informació de com 
funciona això, ja vaig dir que en fer el pressupost sempre hem tingut el criteri de 
prudència; el criteri de prudència significa que aquelles partides per a serveis bàsics, 
i per a deute bancari, es doten amb aqueix sentit; és a dir es consigna la quantitat 
suficient, i sempre un poc més, per a vore com funciona, perquè és variable, és un 
paràmetre molt variable. Enguany l’euribor ha estat baixet, els interessos han sigit 
pocs; per tant, una vegada hem arribat a l’exercici avançat, que estem en el mes de 
setembre, es pot fer una previsió del que si havíem consignat ens n’ha de sobrar o no 
ens n’ha de sobrar; com que en sobra, el que hem fet és agarrar diners d’on no fan 
falta, i passar-los on fa falta. Crec que tots coincidim que la seguretat ciutadana és 
una prioritat en aquest moment. Ha nascut la necessitat de dotar d’equipament, de 
walkies, d’infraestructures i tecnologies, i és el que fem en aquest moment, donar 
solució als problemes que ixen, que és el que aquest govern està fent des que està al 
capdavant d’aquest ajuntament.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Hui està vosté especialment graciosa. Solventar problemes 

quan ixes. S’han trencat ara? Han deixat de tindre els walkies ara? Els vehicles, 
sàpiga que quan el Partit Popular va entra a governar, no tenien ni les ITV passades, 
i anaven per ahí circulant. Per tant, això vosté pot dir-ho ahí al mig del carrer, però a 
qui està ací dins, i hem vist el que hem vist, per favor no faça que les nostres oïdes 
hagen d’escoltar això, després del que hem vist i hem patit. Criteri de prudència, si 
per a vosté és sinònim de segons vaja eixint, doncs sí, per a vosté sí que és criteri de 
prudència; segons vaja eixint, a bot de conill. I vull dir-li una cosa respecte a la 
policia. La política que ha seguit aquestos vuit anys el Partit Socialista, i el Bloc-
Compromís, que han governat de pacte, ha sigut anar eliminant policies. Estem molt 
per sota del que ens correspondria a Oliva. Molt per baix. Sí. Per això no rebem 
moltes de les ajudes, de les subvencions, o moltes de les coses que la Conselleria de 
Governació podria donar-nos. D’acord? Tots els incentius, o les coses que podria 
donar-nos; però vostés s’han dedicat a anar eliminant policies. Sí, sí, contestem, 
contestem; perquè vosté quan contesta li fa igual dir el que li isca de la boca en 
aqueix moment per quedar bé. Per quedar bé, que l’escolten, i punt. Però a mi no 
m’ho ha de dir. Quants policies s’han eliminat en aquesta plantilla? Quants policies? 
Si no s’ha augmentat. Si porten no sé quants anys. Pregunte’ls ara en eixir, que els té 
ben a prop. Quants policies han eliminat? El criteri era eliminar policies, i els van 
eliminar. Al mateix temps que no dotar-los de material. Al mateix temps que fer-los 
treballar en unes circumstàncies totalment lamentables. I li dic; a nosaltres no ens 



 
 
 
 
 
 

17 
 

diga, perquè quan vam entrar, ni la ITV, circulaven sense la ITV passada; amb tot el 
que això comporta.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Mire, estic intentant fer un esforç per no entrar en debats 

estèrils, perquè crec que això no ens aporta res positiu; i faig un gran esforç per no 
entrar en això, però és que de vegades, Sra. Escrivá, diu coses que a mi em faria 
vergonya dir-les. Vosté m’ha parlat que no he previst els walkies, els uniformes, els 
vehicles. Igual jo estic equivocada i vosté em corregeix. No sé si és que vosté va 
comprar molts walkies, i uniformes, i vehicles, perquè sembla que vosté en els tretze 
mesos que va estar va comprar de tot; si haguera comprat de tot, no faria falta en 
aquest moment, Sra. Escrivá. L’única cosa que estem fent és donar solucions a 
problemes, i millorar els serveis. No vull donar la culpa de qui és, de quants anys, de 
si vosté va comprar, no va comprar; però el que passa és que si vosté diu això 
m’obliga a dir-li que vosté no ho va fer. I no va comprar res. Aleshores no entenc 
per què ens reclama ara que aquest govern el que sí que està fent és fer un esforç per 
dotar la nostra policia de les coses que en aquest moment fan falta; que no sé si eren 
les mateixes de l’any passat, però enguany, i en aquest moment, fan falta. És l’única 
cosa que estem fent, donar solució. Però vosté, si no donem solució li molesta; es 
queixa. I si donem solució, li molesta; i es queixa. I a la fi la conclusió és que es 
queixa de tot; i per gana de queixar-se, jo ja no entre en aquest debat. I respecte a 
altres temes de la policia serà l’alcalde qui li contestarà.” 

 
� Sr. alcalde: “Moltes gràcies. Si recorden els membres del plenari, en una 

contestació a finals de juny, en el plenari de juny, ja vaig contestar davant d’una 
pregunta del Sr. Sánchez, que en funció dels recursos econòmics que disposàvem 
procediríem a la renovació del parc de vehicles, inclós el de la policia. En aquell 
moment vaig dir que s’estaven estudiant diverses alternatives de finançament; una 
d’elles era per als vehicles de la policia, adquirir-los a través d’operacions de 
renting; finalment això s’ha descartat, i hem acudit a dos vies de finançament, per un 
costat, com saben vostés que també estan en la Junta de Govern Local, s’ha 
sol·licitat, dins del programa d’actuacions programades de la diputació, l’adquisició 
d’un vehicle de senyalètica, per a la Policia Local, un vehicle pik-up. En aquest 
moment ja està signat, de fa dos setmanes, el decret d’adjudicació, en rebre la 
notificació de la subvenció. Aqueix vehicle arribarà entre el 15 i el 20 de setembre. I 
en segon lloc, una vegada descartada l’operació de renting, hem acudit a recursos 
propis; en aquest cas, gràcies a interessos que estaven pressupostats del deute. Amb 
això, com vostés saben, adquirirem un cotxe de policia. Per al pressupost de l’any 
que ve s’adquirirà el segon cotxe de polia. Òbviament voldríem adquirir-los tots 
enguany, però com vostés sabran, els recursos de l’administració són limitats. La 
resta de partides es destinaran a walkies. El govern popular va adquirir uns quants, 
no recorde exactament quants, en va adquirir uns quants, però eren insuficients. Ara 
en necessitem més. Els walkies i el material va fent-se vell. També hi ha una partida 
destinada a uniformitat; i per tant, com ja ha dit el portaveu del Bloc-Compromís, 
tot i que sabem que això no acabarà amb tot, amb les carències o necessitats que en 
aquest moment té la Policia Local, sí que com a mínim pal·liarà un problema 
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important; i de cara a pròxim exercicis pressupostaris continuarem amb aquest pla 
de modernització, i aquest pla de dotar de millors recursos a la Policia Local. Es 
llancen algunes frases al vol. La Policia Local en aquest moment sí que està, pel que 
fa a la plantilla, dins de la ràtio per a una ciutat de 28.000 habitants. Estem un poc 
per sobre de la ràtio de policia per habitant; i la partida total, d’un pressupost de 20 
milions, la Policia Local suposa pràcticament una despesa de tres milions d’euros. 
Aquest ajuntament dedica molts recursos a la Policia Local, òbviament voldríem 
dedicar-ne més; i no només a la policia, també voldríem tindre més brigada d’Obres 
i Serveis, voldríem tindre més personal administratiu, però naturalment, estem en 
l’època en què estem, i per tant hem d’optimitzar recursos.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l'expedient número E/01/2013 de modificacions de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit següent que es finançarà amb baixes de 
l'aplicació que s'indica:  
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS: 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DENOMINACIÓ PRESSUPOST 
INICIAL 

MODIFICA. 
ANTERIORS 

MODIFICA 
ACTUALS 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

13200-2210000 Seguretat – Subministraments  37.000,00 0,00 6.000,00 43.000,00 
13200-6230000 Seguretat – Maquinàries, Inst. i 

Utillatge  
 

0,00 
 

0,00 
 

6.000,00 
 

6.000,00 
13200-6240000 Seguretat - Elements de transport   

0,00 
 

0,00 
 

25.000,00 
 

25.000,00 
 TOTAL AUGMENTS   37.000,00  

 
BAIXES: 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DENOMINACIÓ PRESSUPOST 
INICIAL 

MODIFICA. 
ANTERIORS 

MODIFICA 
ACTUALS 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

01100-3100000 Deute Públic - Interessos  
450.000,00 

 
0,00 

 
37.000,00 

 
413.000,00 

 TOTAL MODIFICACIONS 37.000,00  

 
Segon.- Exposar al públic l’expedient en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
província durant 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seua publicació en el 
BOP, posant a disposició del públic la documentació corresponent i podent, durant 
aquest termini, els interessats presentar reclamacions davant del Ple. 
 
Tercer.- En el cas que no es presenten reclamacions en 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. 
 
Cinqué.- De l’expedient definitivament aprovat es remetrà una a l’Administració 
General de l’estat i de la Comunitat Autònoma. 
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TERCER. DICTAMEN CI SOBRE DENUNCIA DEL CONTRACTE DE 
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS AMB L’EMPRESA FCC MEDIO AMBIENTE SA 
 
 
Vist informe jurídic del cap de Departament de Contractació Administrativa, de data 27 
d’agost, es posa de manifest que a data 24/03/2014 finalitza la primera pròrroga del 
contracte de gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans del Municipi 
d’Oliva amb l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, NIF A- 28/541639. 
 
Del mateix informe s’extrau que, per a declarar extingit el contracte s’ha de comunicar, 
abans del 24 de setembre, la denúncia de la pròrroga del contracte per tal de complir 
amb el termini de 6 mesos d’antelació mínima, que recull el mateix plec i que consta en 
el Contracte Administratiu. 
 
 
En cas de no prorrogar aquest contracte, cal prendre un acord plenari que declare 
extingit aquest contracte amb la finalització de la primera pròrroga. 
 
 
Hem de recordar que aquesta concessió data de l’any 1998, i que en aquell moment es 
cobrien les necessitats en la gestió del servei. Actualment, i després de 15 anys, la ciutat 
d’Oliva s’ha modificat amb l’ampliació de zones residencials, polígons industrials, etc. 
que ens obliguen a ampliar el servei. Així mateix, la realitat social també ha 
evolucionat, i es necessiten infraestructures amb tecnologies més modernes i més 
actuals. Per a garantir l’eficiència del servei de recollida de residus sòlids urbans es fa 
imprescindible la modernització del sistema de gestió en la seua totalitat, per tal 
d’aconseguir minimitzar els problemes actuals i poder oferir una gestió més òptima que 
done solucions a les necessitats dels nostres ciutadans. 
 
 
Un altre motiu que avala la proposta és la possibilitat de poder aconseguir un estalvi 
econòmic en el servei, amb un nou procediment d’adjudicació, ja que els preus de 
mercat actual, i la competitivitat, ens porta a pensar que es poden aconseguir serveis 
millors a preus més econòmics. 
 
 
En definitiva, es considera més adequat per als interessos municipals la denuncia del 
contracte i l’elaboració d’un nou Plec de Condicions. 
 
Resultant que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió de 5 de setembre de 
2013, ha emés dictamen favorable i proposta d’acord sobre la denúncia del contracte de 
referència. 
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Atés que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “Ja ho hem comentat, i per tant no m’estendré molt més en 

aquest tema. Efectivament, s’ha denunciat el contracte en la seua segona pròrroga 
perquè no s’estava prestant el servei que corresponia a un municipi com el nostre. I 
també pagant més del que corresponia pel servei que s’està prestant; això està 
demostrat ara amb la denúncia del contracte. No s’estava prestant, en la relació 
qualitat preu no anaven de la mà. I per tant ara es fa el que toca, denunciar aqueix 
contracte, i ara el que s’ha de fer és, efectivament, redactar el plec de condicions que 
ens porta al fet que la nova adjudicació del contracte siga el més òptima possible, i 
sobretot el més ajustada possible a la realitat i a la necessitat del nostre municipi; i 
per tant, en aqueix sentit hem de començar a treballar ja; que no ens torne a passar el 
que ha passat, allò que ja hem debatut en el punt primer, i per tant a partir d’ara que 
tinguem, en tindrem de temps, i anem a dedicar tot el temps que faça falta per 
treballar en aquest sentit, i que l’adjudicació nova que es faça siga en les millors 
condicions possibles per a l’Ajuntament d’Oliva, i sobretot també per als ciutadans 
d’Oliva.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular intervindrà, i per anar rematant punts, i 

perquè considerem que el debat no és estèril. I si vostés consideren, Sra. Morell, 
concretament vosté, com ha dit abans, un debat estèril, els agrairia que poden 
estalviar fer plenaris i si vol fem batalles de flors. En els pressupostos està clar que 
es van deixar uns pressupostos molt mal fets, i amb moltíssims deutes que s’havien 
de pagar, per això es va fer un pla d’ajustos. El Partit Popular no es queixa; el Partit 
Popular, quan considera que ha de votar a favor, per responsabilitat i perquè la cosa 
està ben feta, ho vota. Una altra cosa és que vosté no li agrade escoltar el que 
escolta. Això ja és alguna cosa que jo puc lamentar, simplement per vosté. Veient 
l’informe firmat per vosté, Sra. Morell, ens hem rist el Partit Popular, per no plorar. 
I diu, que aquesta concessió data de 1998, i que en aquell moment es cobrien les 
necessitats en la gestió del servei; actualment, i després de quinze anys, la ciutat 
d’Oliva s’ha modificat amb l’ampliació de zones residencials, polígons industrials, 
etc. que ens obliguen a ampliar el servei. Així mateix, la realitat social també ha 
evolucionat, i es necessiten infraestructures amb tecnologies més modernes i més 
actuals. Pensem que per modificar les condicions del contracte, està clar que s’ha de 
denunciar; però el que no podem permetre ni consentit és que vosté per justificar-ho 
faça informes que ens avergoneixen, i a més es contradiuen. No volen ampliar el 
servei i al mateix temps volen aconseguir un estalvi econòmic. Això ho diu vosté, 
vol ampliar el servei i aconseguir un estalvi econòmic. Ami, em sembla lamentable. 
I això és el que hem pogut vore tot aquest estiu, com està el poble. Vosté pensa que 
algú, si vosté va acurtant-lo és tan bovo? Va ensenyar-li a FCC a portar els 
comptes? Jo pense que encara no saben qui són aquesta empresa. Només ha d’entrar 
a internet i sabrà qui són. Ningú, ni vosté, Sra. Ana Morell, per molt que sap sumar 
dos i dos, com ha dit abans, els ensenyarà a fer comptes. A mi m’agradaria que fera 
les coses ben fetes. I que les feren perquè no s’hagueren d’avergonyir i puguérem 
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votar a favor, una feina ben feta; però com la fa vosté, la veritat és que nosaltres 
votarem en contra.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Només faré una matisació a la Sra. Escrivá, que hui està un 

poc espessa. Jo no faig informes. Els informes els fan els jurídics i els tècnics. Jo no 
faig informes. Faig una proposta. No faig informes. Els informes jurídics els fan, en 
aquest cas, el cap del Departament de Contractació i l’interventor. Jo no faig 
informes, faig propostes. Li pot agradar o no; però és el que hi ha.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Per al·lusions. Mire, Sra. Morell, a vore, Sra. Ana Morell, 

vosté ha vist un informes, sí; el que vulga. Però això ho diu vosté. I de veritat Li 
agrairia que deixara d’insultar-me. Jo no estic espessa. Sap el que és una persona 
espessa? Una persona bruta. No ho sóc. Em dutxe en moltíssima regularitat, més de 
la que puga imaginar-se.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot afirmatiu 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 a favor: 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; 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, i Sra. 
Gascon Escrivá (7 vots en contra del Grup PP), acorda: 
 
Primer.- Denunciar el Contracte, no autoritzar la segona pròrroga, i declarar extingit el 
contracte amb l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, a la data de finalització de la 
primera pròrroga. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil adjudicatària del servei de recollida de 
residus sòlid urbans, FCC MEDIO AMBIENTE SA, per a donar compliment a la 
legalitat vigent. 
 
 
QUART.- DICTAMEN CI SOBRE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/02/2013 
 
Vist l’expedient número S/02/2013 de modificació de crèdits mitjançant suplements de 
crèdits finançats amb baixes de partides del Pressupost Municipal vigent. 
 
Atès que, analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen cobrir 
amb aquestos suplements de crèdits, no permeten que la seua realització es demore a 
exercicis futurs així com que les baixes proposades no pertorben la prestació dels 
serveis, havent-se motivat en la Memòria de data 30 d’agost de 2013, la necessitat de 
dur a terme determinades despeses. 



 
 
 
 
 
 

22 
 

 
Considerant que la modificació proposada és un crèdit extraordinari, regulat en els arts. 
177 TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d’Execució del pressupost 
finançat amb baixes de partides per imports no compromesos, la qual cosa no pertorba 
els respectius serveis (36.1.c), segons es fa constar en la memòria, tot això de 
conformitat amb el que disposen els arts. 50 i 51 del RD 500/90. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal, de data 30 d’agost de 2013, en el qual es fa 
constar que l'aprovació d'esta modificació està subjecta als mateixos tràmits que 
l'aprovació del Pressupost, tal com consta en la Base 9.1, per la qual cosa la seua 
aprovació correspondrà al Ple de la corporació, previ dictamen de la Comissió 
Informativa d'Hisenda i Béns Municipals. 
 
Resultant que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió de 5 de setembre de 
2013, ha emès dictamen favorable i proposta d’acord sobre la modificació 
pressupostària de referència. 
 
 
Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Una altra modificació pressupostària. Jo, de veritat, lamente 

haver-me de dirigir hui contínuament a vosté, Sra. Morell; tot el ple vosté ho està 
lamentant, però tots els punts d’aquest plenari són de la seua comissió i vosté s’alça 
amb el títol de tinent d’alcalde delegada d’Hisenda. Per tant, tots aquestos punts són 
treballats per vosté. I ací novament tenim una altra modificació pressupostària al seu 
perfecte pressupost. Però bé, com abans ja m’ha dit que vosté va fent segons va 
eixit, doncs ja està, això és el que hi ha. No ens expliquem de cap forma per què; no 
entenem. Si sabera explicar-nos ací el que passa amb aquesta modificació 
pressupostària, però no acabem de vore les coses clares per acceptar-la, en què van a 
dedicar aquesta modificació; i tampoc, tant que diu, abans ha dit que parla 
moltíssim, moltíssim en les comissions. Jo, si a alguna he anat, la veritat és que 
vosté contínuament remet al tècnic; i la meua regidora, la Sra. Teresa Gascón, la 
veritat és que diu que vosté no dóna cap explicació. Per tant, no veiem gens clar, 
però gens clar, a què va a destinar vosté aquesta nova modificació pressupostària. Jo 
no sé si podria aclarir-nos. Per a unificar contractes, que segons vosté és per 
estalviar, haja de fer una partida de 10.000 euros; després n’hi ha una altra de 5.000 
euros que la vol sumar ahí, més allò de l’Hort de Palau, doncs val; però que hi ha 
alguna cosa que no veiem clar, i com la veritat és que ací aclariments no en fan cap, 
nosaltres votarem en contra.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “No, Sra. Escrivá, jo no tinc cap problema a parlar, perquè de 

fet és la meua obligació; són les meues àrees, i per a mi no suposa cap suplici, ni cap 
inconvenient; al contrari, estic satisfeta que facen preguntes, i poder-les contestar. 
Al si de la comissió vaig donar les contestacions i on anava destinada cadascuna 
d’aquestes coses, el que passa és que no sé per què la Sra. Gascón li ha dit això, 
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perquè se li ha donat tota la informació; i quan un no té la informació el que fa és 
`preguntar; i jo crec, i si no la resta de companys estan ací, que al si de la comissió 
vaig dir exactament d’on es llevaven i on es posaven els diners. Abans d’entrar a 
dir-li exactament de quines partides ixen els diners, i a quines partides van, i quin és 
el concepte, que ja ho vaig dir en la Comissió d’Hisenda, però no tinc cap problema 
de tornar-ho a dir, li diré que les modificacions de crèdit són unes ferramentes que 
tenim des del Departament d’Hisenda, i d’Intervenció, per a poder treballar; és a dir, 
està la generació de crèdits, està la modificació de crèdits extraordinaris, per 
suplements de crèdits; és a dir, hi ha moltíssimes ferramentes, de caràcter legal, i 
normals, que utilitzen tots els ajuntaments, que són ferramentes que tenim per fer 
moviments. Si tenim un ingrés que no estava comptabilitzat també té una generació 
de crèdit, que també ampliem les partides amb crèdits que no havíem pressupostat 
de forma inicial, i després els rebem els ajuntaments, i no els havíem contemplat. És 
a dir, són ferramentes totalment normals, i són ferramentes i moviments que 
s’utilitzen de normal; vosté també ho va utilitzar; i qualsevol ajuntament les usa, 
perquè és una cosa de rutina. Dit això, sí que li diré el concepte de les coses que es 
faran ací. Respecte a les baixes, es produeix una baixa de 18.000 euros, de la partida 
d’honoraris redacció de projectes, inversions noves, de la incorporació de 
romanents, de les partides destinades a l’elaboració del pla general. Hi ha un import, 
una quantitat de 20.000 euros, que no es produirà la despesa, perquè no és 
necessària; per tant, d’aqueixos 20.000 euros, n’agarrem 18.000 euros per a la 
redacció i direcció de les obres que es faran ací, de condicionament i adaptació de 
les obres que es faran ací a la planta baixa de l’ajuntament, i de l’Hort de Palau. 
Això ja ho vaig dir al si de la comissió. De la resta de 15.000 euros van a 
administració general. Per què van a administració general? Jo li ho explique. Una 
de les polítiques que està fent aquest nou govern és la d’intentar unificar contractes 
que tenim diversificats, per intentar traure preus més econòmics. Això ho hem fet en 
el manteniment d’edificis; en el manteniment d’edificis, cada aplicació, cada 
partida, o cada delegació, es gestionava i pagava el manteniment del seu edifici. Per 
a tindre preus més econòmics, els que hem fet és unificar. Tot va a un contracte únic 
i ja no es nodreix de cadascuna de les delegacions, es nodreix d’administració 
general. El mateix que hem fet en manteniment d’edificis anem a fer amb molts 
altres contractes que estan diversificats; ho farem en el tema dels ascensors i en les 
fotocopiadores. En aquest moment, igual que he dit abans en el manteniment 
d’edificis, cada delegació, i cada àrea paga aqueixa quantitat econòmica, de les 
seues partides; però per a poder tindre un contracte únic no hem de fer cada RC de 
cada partida perquè cada vegada que vinga una factura haver de cobrar-les de 
cadascuns dels RC de cada delegació; i el que es fa és anar a administració general; 
que és el que intentem, aconseguir preus més econòmics, unificant tots els 
contractes que hi ha; i que no tinga per exemple Biblioteques un, administració 
general un altres, Esports, etc. Intentar unificar. Són unes polítiques d’estalvi que 
estem fent. Per tant, si des d’administració general estem cedint aquestes quantitats 
econòmiques per aquestos contractes, haurem de nodrir administració general. No hi 
ha res més que això. I és una cosa normal, que una persona que ha governat pense 
que hauria de saber-ho; i si no, la seua regidora, la Sra. Gascón, li ho pot comentar 
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perquè ha sigut delegada d’Hisenda, que aquestes coses són normals, normalitzades, 
procediments reglats, i que qualsevol ajuntament els utilitza; perquè per això tenim 
els ajuntaments aquestes ferramentes, per a usar-les.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “Moltíssimes gràcies, Sra. Morell per la seua classe 

magistral; però sobrava perquè no era això el que preguntava.” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot afirmatiu 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 a favor: 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; 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, i Sra. 
Gascón Escrivá (7 vots en contra del Grup PP), acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. S/02/2013 de modificacions de 
crédits mitjançant suplements de crèdits que es finançarà amb baixes de les aplicacions 
pressupostàries que s’indiquen:  
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA  

DENOMINACIÓ PRESSUPOST. 
INICIAL 

MODIFICA. 
ANTERIORS 

MODIFICA 
ACTUALS 

PRESSUP. 
DEFINITIU 

 
92000-6220000 

A. General – Edificis i 
altres construccions 

 
0,00 

 
200.000 

 
18.000,00 

 
218.000 

 
92000-2269900 

A. General – Despeses 
diverses  

 
165.300,00 

 
0,00 

 
5.000,00 

 
170.300,00 

 
92000-2270000 

A. General – Treball 
d’altres empreses  

 
150.000,00 

 
0,00 

 
10.000,00 

 
160.000,00 

 TOTAL AUGMENTS   33.000,00  

 
BAIXES 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

DENOMINACIÓ PRESSUP. 
INICIAL 

MODIFICA. 
ANTERIORS 

MODIFICA 
ACTUALS 

PRESSUP. 
DEFINITIU 

15168-6090077 Honor. Redac. proj.-
Inv. nova inf./B.Nat. 

 
0,00 

 
184.060,52 

 
18.000,00 

 
166.060,52 

01100-3100000 Deute públic - 
Interessos 

 
450.000,00 

 
37.000,00 

 
15.000,00 

 
398.000,00 

 TOTAL MODIFICACIONS 33.000,00  

 
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. 
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Quart.- L’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació acordada s’haurà de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinqué.- De l’expedient definitivament aprovat es trametrà còpia a l’Administració 
General de l’Estat i de la Comunitat Autònoma. 
 
 
CINQUÉ.- DICTAMEN CI SOBRE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL 
 
Vist l'expedient que es tramita per a la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de 
la Taxa de Cementeri Municipal. 
 
Resultant que s'ha elevat proposta d'acord al Ple de l'Ajuntament acompanyada de 
l'oportuna Memòria Justificativa i Projecte de Modificació.  
 
Vistos els informes emesos.  
 
Resultant que és competència de l'Ajuntament Ple, segons el que es disposa l'article 
22.2.e) de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
 
Resultant que, la Comissió Extraordinària d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió de 5 
de setembre de 2013, ha emès dictamen favorable i proposta d’acord sobre la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementeri municipal. 
 
 
Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 
� Sra. Morell Gómez: “Sí que volia dir que la modificació d’aquesta ordenança fiscal 

ja és l’última ordenança fiscal que ens quedava per modificar per intentar complir 
amb les mesures del pla d’ajust aprovat el passat març de 2012. En aquest pla 
d’ajust es contemplava que l’actuació de preus, juntament amb la construcció dels 
nous nínxols havien de garantir l’ingrés de 50.000 euros més del que en principi 
estava contemplat sense el pla d’ajust. La proposta que es presenta hui ací, en aquest 
plenari, és una proposta de només incrementar un cinc per cent el que són aquest 
tipus de taxes. Per què un cinc per cent? Hem pensat que el pes més important per 
poder aconseguir aquestos ingressos és en la venda de la construcció dels nous 
nínxols, que finalitzaran d’ací uns dies; i amb la venda i primera inhumació, i 
segona inhumació, podrem aconseguir pràcticament la totalitat d’aquestes quantitats 
econòmiques. És veritat que l’actualització de l’IVA, que vam passar d’un 7% a un 
10% en aquestos últims anys, i també l’actualització de l’IPC, fa que la proposta que 
vinga és només incrementar un cinc per cent. Considerem que les taxes no fa falta 
incrementar-les, només suplir l’IVA i l’IPC, i ja està bé. Si volen saber quin 
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impacte, ja ho vaig dir al si de la comissió, però crec que és importants que els 
assistents ho sàpiguen, l’impacte que tindrà l’increment del cinc per cent en les 
arques municipals, què ingressarem de més amb aquesta actualització de preus. És 
molt poc. Estem entre 2.000 o 4.000 euros a l’any. Són quantitat molt menudes, per 
tant el pes específic que tindrà l’actualització serà molt baix. És en la construcció i 
en a venda de nínxols; però bé, era la nostra obligació donar compliment al pla 
d’ajust, així ho hem fet, i per tant des de la Delegació d’Hisenda sí que volia agrair 
tota la feina que s’ha fet des del Departament d’Intervenció, des del Departament de 
Recaptació, perquè la veritat ha arribat a modificar tot allò que estava ací i hem 
arribat a complir amb tot allò que era la nostra obligació; encara que no ha sigut del 
nostre grat, però ha sigut la nostra responsabilitat i ho hem hagut de fer així.” 

 
 
� Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que com bé ha dit la ponent d’Hisenda, 

l’increment és d’un cinc per cent, i tampoc és que globalment supose una quantitat 
massa elevada; estem parlant, com han dit, de 2.000 o 3.000 euros de més de 
recaptació per a les arques municipals. Però tot i això també he de dir que estem 
parlant d’una obligació clara com s’ha dit, i així es contempla en el mateix pla 
d’ajust que es va aprovar en març de 2012; és una més, o una de tantes millor dit, de 
les obligacions fiscals que com ja s’ha dit, redit i contradit moltes vegades, hipoteca 
Oliva, hipotecarà els ciutadans d’Oliva durant deu anys; i de quina forma. Estem 
parlant que no només és aquesta taxa la que puja, com he dit, al cap i a la fi no 
resulta un conjunt alt de recaptació per a l’ajuntament, però parlem d’un conjunt de 
taxes i impostos, i altres, que sí que en el conjunt que és el pla d’ajust, i en les 
condicions que el Partit Popular va aprovar el pla d’ajust, suposa una quantitat 
econòmica, un dispendi econòmic ben gran per als ciutadans d’Oliva; aqueixes són 
les gràcies que hauran de donar-los la ciutadania d’Oliva al Partit Popular que va 
aprovar aqueix pla d’ajust que, com he dit, hipotecarà el futur dels nostres 
conciutadans; tot i vore’ns lliures, que en absolut tenim cap culpa ni del pla d’ajust 
que es va aprovar, ni tampoc de la forma d’administrar tot el tema econòmic durant 
aquest temps, la veritat pense que els ciutadans d’Oliva ja paguen suficient, i per 
tant crec que, tot i que ens obligue el pla d’ajust, no és el moment de pujar. I com 
que no tenim la responsabilitat d’haver portat a cap l’aprovació d’aqueix pla d’ajust, 
Gent d’Oliva s’abstindrà en aquest punt.” 

 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “En principi manifestar que Projecte Oliva ens abstindrem en 

aquest punt. Ho hem dit en més ocasions. Creiem que no és el moment 
d’incrementar les taxes; així ho vam manifestar. També tenim sobradament 
assimilat que hi ha un pla d’ajust que nosaltres no vam votar, ni vam provocar; però 
com també he dit algunes vegades a la delegada d’Hisenda, si la Delegació 
d’Hisenda decideix fer aquesta proposta i dur-la endavant, ella és la delegada 
competent i per tant els seus motius i arguments té. Sí que únicament li demane, i li 
he demanat en vàries comissions, que ací parlem d’un increment d’un cinc per cent; 
només demane que l’ajuntament presta el cinc per cent millor el servei que es presta; 
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el cinc per cent. No és qüestió de pujar o baixar; si es puja, que es note en el servei; 
no en aquest sinó en alguns serveis que hem tingut i que hem pujat; que es note; que 
almenys el ciutadà sàpiga que estem pujant, que apretem les taxes pel pla d’ajust, 
tots sabem que és pel pla d’ajust, però que a l’hora de rebre els serveis, que no 
tinguen la sensació que estem en el tercer món; que estem en un poble que té uns 
impostos, unes taxes, uns impostos, unes contribucions, unes plusvàlues; d’acord, el 
ciutadà està disposat a apretar-se tot el que puga u més, ja és difícil; però almenys 
fem l’esforç des de l’ajuntament que l’increment es note en el servei.” 

 
 
� Sr. Canet Llidó: “Crec que en tots els punts on hem abordat alguna ordenança 

fiscal, o algun punt de matèria fiscal, sempre que hem parlat de taxes, de tributs, tots 
els grups hem coincidit normalment en la conveniència d’anar adequant el preu dels 
serveis de les coses d’una forma progressiva i moderada, perquè al llarg dels anys 
no s’haja de fer d’un cop aqueixa pujada, i que no es troben governs en el futur amb 
la necessitat d’adequar els preus dels serveis a la realitat del que realment genera la 
despesa d’aqueix serveis. Justament això és el que anem votar en aquest punt que 
ara ve. És una pujada progressiva, moderada, d’un servei que té un cost, 
evidentment, i que s’ha de repercutir en els usuaris d’aqueix servei de forma 
moderada, i progressiva, per anar a adequant-nos a aqueix esforç que també fa 
l’administració.” 

 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup Popular ens abstindrem en aquest punt, i 

argumentaré per què. El conc per cent aqueix dels nínxols, vosté ha dit Sra. Morell 
que hem pensat; es va pensar en fer el pla d’ajust. Per tant, no ho va pensar vosté. 
No ha sigut del seu grat la pujada del cinc per cent. Jo no sé per què diu això. Jo no 
sé si diu això per què era més del seu grat gastar, gastar, i no pagar, que era com 
treballaven, i estan mostrant novament als ciutadans. Per a qui li corresponga dir que 
la ciutadania haurà de donar les gràcies i molt al Partit Popular. No per estar 
hipotecats durant deu anys amb el pla d’ajust sinó perquè vam entrar, vam 
regularitzar, vam fer un pla d’ajust que va costar un esforç tremend, i vam pagar. 
Vam pagar als ciutadans que estaven aigua al coll com els havien deixat. I està clar 
que no teníem per què pagar, perquè si s’haguera gestionat com Déu mana, no 
tindríem per què pagar. Això queda ahí, per a qui vulga agarrar-ho que ho agarre; i 
qui no, a qui no li convinga que no ho agarre. Per trama s’ha pujat en la primera 
trama 27 euros, en la segona 50 euros, en la tercera 39 euros, en la quarta 9 euros, i 
en la cinquena trama 3,5 euros. Però jo li argumente i li dic per què ens abstindrem; 
i és perquè una vegada es modifica una ordenança es fa com cal. I aquesta 
ordenança té moltes llacunes i no només és anar, com torne a repetir, a bot de conill, 
com vaja eixint, i ara modificar l’apartat aqueix per complir el pla d’ajust. No; s’ha 
de fer com cal, perquè hi ha coses que no ens quadren; i és quan parlen que es 
concedeix la trama per a un temps superior a cinc anys. De quants anys parlem 
aleshores? El que és l’ordenança ho posa; és fins a 99 anys. Però és que ací estem 
detectant irregularitats perquè fa uns mesos, i ens agradaria que això es comprovara, 
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farà uns sis o set mesos algú va anar a fer una inhumació en una trama, en concret 
en la primera, que hi havia un altre familiar soterrat al voltant d’uns 50 anys, i el que 
es va fer és cobrar-li una altra vegada la trama. No ho entenem. D’ahí que com que 
hi ha coses que en aquesta ordenança es poden millorar perquè no porten a confusió, 
ens agradaria que ara que arribem a aquest punt, que s’arreglara. D’ahí la nostra 
abstenció. També pensem que si actuàrem d’una altra forma, això s’hauria portat a 
una altra comissió, sense tantes preses, i no com s’ha fet aquest ple extraordinari, 
amb una quantitat de punts summament importants que portem, i que possiblement 
s’haurien pogut tractar i treballar d’una altra forma; encara que les aportacions del 
Partit Popular no es consideren.” 

 
 
� Sra. Morell Gómez: “Començaré altra vegada pel final. Respecte a molts punts que 

s’han portat de pressa i correguda, si no m’equivoque, quatre dels punts que han 
vingut hui es van dictaminar el 30 de juliol. No sé si de pressa i correguda significa 
això. Però el 30 de juliol es va dictaminar en una Comissió d’Hisenda quatre punts, i 
només tres punts han vingut en l’última Comissió d’Hisenda. És a dir que tampoc 
crec que siga un caràcter de premura. Sí que volia comentar una cosa, quan s’ha dit 
que el que ingressarem de més perquè millore el servi, sí que vull dir que el servei 
aquest és deficitari; i perquè és deficitari no vol dir que anem a ingressar més, ni 
anem a tindre diners de sobra perquè és una forma de nodrir-nos econòmicament; 
no. Si han pogut comprovar en l’informe, no sé si m’equivocaré de memòria, el cost 
d’una columna de nínxols, la construcció i tots els costos estan al voltant de 3.4000 
euros; no sé si m’equivoque. I el que nosaltres ingressem per columna estem al 
voltant de 2.600 euros. És a dir que ingressem menys que el cost real dels nínxols. 
Ho dic perquè no semble que és una forma de nodrir d’ingressos l’ajuntament, 
perquè realment estem per sota del cost real de construcció de cadascun dels 
nínxols. Respecte a tornar a parlar del pla d’ajust, de si és del meu grat o no ho és, 
efectivament no ho és, perquè el Grup Socialista va votar en contra del pla d’ajust 
que es va aprovar amb els únics vots a favor del Partit Popular el passat mes de març 
de 2012. Clar que no és del meu grat; perquè jo crec que compartim molts que no és 
el moment d’aplicar pujades en totes les ordenances fiscals. Respecte al fet que jo he 
dit que era un cinc per cent, no sé si vosté ha dubtat i no és que jo ho proposava, que 
vosté ja ho deia en el pla d’ajust. En el pla d’ajust no es parlava de percentatges en 
aquest tema sinó que no parlava directament de quina era la quantitat sinó que deien 
que tenien previst “respecte a la taxa del cementeri es preveu la seua actualització en 
l’exercici 2013, la qual cosa, afegida a la construcció de nous nínxols pendents des 
de fa tres exercicis, supose un increment de recaptació mínim de 50.000 euros, 
previstos en l’exercici 2014 i següents. Sempre que es realitze la construcció dels 
nínxols necessaris.” Això és el que diu el pla d’ajust, i la decisió que hem pres és 
aplicar un cinc per cent, que és molt baix, només per suplir l’IVA i l’IPC en part, ni 
tan sols íntegrament. Perquè considerem que no cal, per complir el pla d’ajust, 
incrementar més les taxes.” 
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� Sra. Escrivá Herraiz: “A vore, està clar que l’increment, els diners que 
repercutiran a l’ajuntament vindran més per la part del que és la construcció de nous 
nínxols i la venda; però jo ací per finalitzat, de veritat, lamente tornar-li a escoltar en 
aquesta segona intervenció seua que el pla d’ajust que el Partit Popular va fer no era 
del seu grat. Torne a repetir que provocat pel seu desbalafiament, del seu govern; del 
mateix que hi ha ara. I està clar que sí que li era més grat gastar, gastar, i no pagar, 
que aqueixes van ser les conseqüències que es fera un pla d’ajust; ni més, ni menys. 
O siga que qui comprava i pagava al del quiosc d’enfront, aqueix ajuntament no va 
haver de fer el pla d’ajustos. Aquest el va haver de fer; perquè hi havia qui va haver 
de tancar la parada. I anaven a fer-se ingressos del pla d’ajust que els comptes ja no 
existien per què la gent havia desaparegut de desfeta que estava ja; d’ofegada. Per 
tant, per favor, és vergonyós que diga que lamenta el pla d’ajust, sent que va ser 
motivat per una mala gestió seua.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Només diré una última cosa, perquè en els punts anterior no 

ha parat de dir de desbalafiament i mala gestió. Ja els agradaria a molts ajuntaments 
tindre un dèficit del 60%. Ja voldrien tots estar en la situació econòmica de 
l’Ajuntament d’Oliva, que no s’acollirà al segona pla de pagament a proveïdors, 
perquè no li cal acollir-se a res. Un ajuntament sanejat, que paguem al dia, que tots 
els proveïdors estan contentíssims; i qualsevol persona professional que ha vingut a 
aquesta casa i ha conegut les nostres xifres, ha quedat bocabadat. I això no és una 
gestió ni d’uns mesos, ni d’una any. De molts anys de control de la despesa. Per 
tant, jo li pregue, que igual vosté sempre ha intentat confondre les coses, i usar un 
argument de destrucció, i justificar un pla d’ajust, que per les raons que siga, ni tan 
sols les tractaré en aquest moment, vosté va elaborar, vosté el va presnetar i vosté el 
va aprovar. I jo, com a Delegada d’Hisenda, i un pla d’ajust aprovat pel ministeri, no 
ens queda una altra amb aquest equip de govern; intentar complir-lo. I per complir i 
assumir la nostra responsabilitat estem fent tota la tasca, portar-la ací a l’ajuntament, 
encara que aqueixes mesures ni les hem elaborat, ni les hem portades, ni vam alçar 
la mà per aprovar-les. Perquè també li dic una cosa, al Partit Socialista, i al Grup 
Socialista tampoc ,li tremola la mà si una cosa és bona per als ciutadans, alçar la mà. 
Ho hem fet en l’oposició, ho hem fet en el govern quan estàvem abans, ho hem fet 
ara i continuarem fent-ho al llarg de la història.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot afirmatiu 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, i del Sr. alcalde, David González Martínez (11 vots a favor: 6 del Grup 
Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís); i l’abstenció dels regidors 
Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, 
Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascón Escrivá, Sr. Peiró Sanchis, Sra. 
Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado, (10 abstencions: 7 del Grup PP, 2 del Grup Projecte 
Oliva i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva), acorda: 
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Primer.- Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
cementeri municipal en els següents termes: 
 
ARTICLE 7. Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent: 
Expressió dels serveis: 
Partida 1. CONCESSIÓ DE NÍNXOLS PER A LA SEUA OCUPACIÓ IMMEDIATA 
Per la concessió de cada nínxol senzill per termini superior a cinc anys, per a la col·locació 
immediata de cadàver o restes, es meritarà la següent taxa, en l’import de la qual està inclós el 
dret d’una primera inhumació: 
 

1.1 De nínxols situats en la primera tramada 574,35 euros  
1.2 De nínxols situats en la segona tramada 1054,20 euros 
1.3 De nínxols situats en la tercera tramada 830,55 euros 
1.4 De nínxols situats en la quarta tramada 196,35 euros 
1.5 De nínxols situats en la cinquena tramada 74,55 euros 

 
Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d'exposició 
del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimen oportunes. 
 
Tercer.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l'acord és definitiu, basant-se en l'article 17.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Facultar la Sra. tinent-alcalde delegada d’Hisenda per a subscriure els 
documents relacionats amb aquest assumpte. 
 
 
SISÉ.- DICTAMEN CI D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 
L’EXERCICI 2012. 
 
Vist el Compte General i els documents que el justifiquen, i que han estat retut i està 
conforme amb els llibres de comptabilitat i la resta d’antecedents documentals, de 
conformitat amb allò que disposa en els articles 208 i següents del RD legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals, i amb 
l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la qual s’aprova la Instrucció del 
Model Normal de Comptabilitat per a l’Administració Local, i tenint a la vista i 
consultats tots els antecedents que s’ha cregut convenient per a millor dictaminar 
respecte dels extrems a què fa referència l’article 212 de l’esmentada llei. 
 
 
Vist l’informe emés per la Intervenció d’aquest Ajuntament de data 30 de maig de 2013. 
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Atés que la Comissió Especial de Comptes, en reunió que va tindre lloc el dia 20 de 
juny de 2013, dictaminà favorablement el Compte General corresponent a l’exercici de 
2012. 
 
Atés que el Compte ha estat exposat al públic per termini de 15 dies hàbils mitjançant 
edicte publicat al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 155, corresponent al dia 2 d’agost de 2013, durant els quals i vuit dies 
més no s’ha presentat cap reclamació. 
 
 
Resultant que, la Comissió Extraordinària d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió de 5 
de setembre de 2013, ha emès dictamen favorable i proposta d’acord sobre la denúncia 
del contracte de referència. 
 
 
Atès que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 
� Sra. Escrivá Herraiz: “El Partit Popular novament lamenta que es pose en entredit 

la tasca de la Sra. interventora; es veu que va ser un moment que vam tindre les dos 
de dir bé, de divagació; ho deixarem així. I vam dir que anàvem a fer un pla d’ajust. 
Això la Sra. interventora i jo. Anem a fer un pla d’ajust. Mira, és que ens apanya 
l’assumpte. I el fem. perquè vam voler, perquè no es devia res, estava tot perfecte. I 
per continuar, dir-los que per aprovar-los el Compte General, no sé, no sé; nosaltres 
ens abstindrem, perquè pense que si ací s’haguera pagat tot el que es deu, aqueix 
número positiu s’hauria convertit en un negatiu, però ben negatiu.” 

 
� Sra. Morell Gómez: “Crec que el Compte General de l’exercici 2012 està molt clar; 

els informes també estan molt clars, tota la informació que es dóna que correspon al 
Compte General. Es va publicar durant un termini de quinze dies; no s’ha presentat 
cap al·legació al respecte. No sé jo si el Partit Popular volia al·legar alguna cosa, i no 
ho ha fet, se li ha oblidat; però en aquest moment tot està clar. sí que recorde la gran 
gestió que es va fe en 2012. No vull repetir la liquidació que va tindre l’exercici de 
2012, però això ha sigut una gran tasca del Departament d’Intervenció; i com no 
dels regidors delegats, perquè també van saber controlar molt la despesa. Ja ho vaig 
dir quan va vindre la liquidació; tampoc cal alegrar-se, perquè és veritat que la 
situació no ho comporta, però sí  que és veritat que s’ha fet molta tasca des de les 
diverses delegacions i els diversos regidors, per intentar tindre unes xifres com les 
que vénen en aquest moment.” 

 
� Sra. Escrivá Herraiz: “No sé si jo, el Sr. interventor podria esclarir-nos que 

aquestos números siguen així de clars i fabulosos, si s’haguera pagat totes les 
sentències que es deuen, s’haguera pagat a FCC i un llarg etcètera.” 
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot afirmatiu 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 a favor: 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; 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: 
 
Primer.- Aprovar els comptes i estats que componen el Compte General d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici de 2012, així com els seus annexos, presentats 
segons determina l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat per a l’Administració Local, i que són els 
enumerats en l’article 209 de l’esmentada Llei d’Hisendes Locals. 
 
 
 
SETÉ.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ D'OBLIGACIONS PENDENTS 
DE PAGAMENT A PROVEÏDORS EMESA BASANT-SE EN EL REIAL 
DECRET LLEI 8/2013. 
 
El Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de 
les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers, té 
com a objectiu la posada en marxa d'una nova fase del mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les comunitats autònomes i entitats locals, regulat en el 
RDLlei 4/2012 pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments 
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors 
de les entitats locals, establint l'obligació de remetre a l'òrgan competent del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques amb data límit 19 de juliol, una relació 
certificada per l'interventor de les obligacions pendents de pagament que reunisquen els 
requisits de l'art 3 de l'assenyalat RDLlei 8/2013. 
 
La dita relació va ser remesa amb data 18 de juliol per un import total de 27.714,13.- €, 
dels quals 200.-€ corresponen a IRPF, amb el detall que consta en la pròpia relació 
adjunta existint obligació d'informar el Ple de la corporació local. 
 
Considerant l'informe de l'Interventor Accidental, de data 22 de juliol, en el qual es 
proposa que es done compte al Ple i, prèviament a la Comissió informativa corresponent 
de la relació certificada emesa en compliment de l'art. 16.1 del RDLlei 8/2013, 
s’informa al Ple i, prèviament a la Comissió informativa corresponent, de la relació 
certificada adjunta i emesa de conformitat amb el Reial Decret Llei 8/2013 per un 
import total de 27.714,13.- €, dels quals 200.-€ corresponen a IRPF. 
 
La corporació en queda assabentada. 
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Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica: 
 
Sra. Morell Gómez: “En aquesta relació podem comprovar, si s’han llegit l’informe,  i 
en la comissió també ho vam dir, que l’ajuntament no s’acollirà al segon pla de 
pagament de proveïdors. L’Ajuntament d’Oliva, a data 31 de maig no té factures 
pendents de pagament. Per tant, jo crec que això és a conseqüència d’haver aprovat i 
haver tingut un bon pressupost, i d’haver tingut un gran control de la despesa, que fa 
que a data de 31 de maig de 2013 no tinguem cap factura pendent.” 
 
Sra. Escrivá Herraiz: “Hui ens ha vingut una qüestió, i és que la grua, des que està 
adjudicada a la persona que ho té, està sense cobrar. Ens agradaria, a la millor, que ja 
que ha dit això, que ho aclarira amb aquest home.” 
 
Sr. alcalde: “Ho tindrem en compte, i mirarem això.” 
 
 
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 secretària, certifique, amb el vist i plau del senyor 
president. 
 
  Vist i plau 
 El president 


