
Acta núm. 20/2014

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2014.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.15 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.35 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE

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

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma  de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  alcalde, 

SALVADOR  FUSTER  MESTRE, 

en  primera  convocatòria,  els 

membres  expressats  al  marge,  els 

quals  integren  la  majoria  de 

l’Ajuntament, per dur a terme sessió 

ordinària i pública.

Excusa  la  seua  assistència  la 

regidora  Sra.  Immaculada  Ibiza 

Cots.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA

PRIMER.-  RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  DE  CONVOCATÒRIA 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda ratificar la convocatòria 
extraordinària i urgent.

SEGON.-  DICTAMEN  CI  DE  GOVERNACIÓ:  PROPOSTA  D’APROVACIÓ 
D’ABONAMENT DE 44 DIES DE PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 
DE 2012.

Informats  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  Governació,  de  data  12  de 
desembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“Seguidament es dona compte de la proposta del Sr. tinent d’alcalde delegat de RR.HH. relativa  
a la aprovació de l’abonament de 44 dies de paga extra de desembre de 2014 i que tot seguit es  
transcriu:

“Amb data 15 de juliol de 2012 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 20/2012 de mesures per a garantir  
l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat (Disposició final quinzena), que l’article 22 
suprimeix,  durant  l’any  2012,  la  paga  extraordinària  del  mes  de  desembre  i  la  paga  addicional  de 
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre.

Ates que hi ha reclamacions pendents formulades pels representants sindicals d’aquest Ajuntament, així  
com peticions individuals formulades pels empleats públics, en les que sol·liciten el pagament de la paga 
extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012. 

Ates que per la Central Sindical Independiente y de funcionarios, amb data 17/12/2013, es va presentar 
demanda contra l’Ajuntament d’Oliva, admesa a tràmit pel Jutjat de lo Social nº 17 de Valencia i prevista 
la celebració del judici el proper dia 29 de juny de 2015.

Resultant que amb data 24/09/2012, es va sol·licitar informe a la Delegació del Govern en la Comunitat  
Valenciana, en relació a la possibilitat d’abonar la part corresponent a la paga extra de desembre de 2012, 
sense que conste contestació alguna al respecte.

Resultant  que s’ha  negociat  amb els  representants  dels  empleat  públics  la  possibilitat  de procedir  al 
pagament de la part proporcional corresponent a 44 dies de la paga extraordinària de desembre de 2012,  
que va ser suprimida pel RDL 20/2012 de 13 de juliol.
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Considerant que pel Tècnic de Recursos Humans, en data 5 de desembre de 2014, s’ha emes informe en 
relació amb el pagament de la part proporcional de la extra de desembre de 2012, en el que es conclou 
que “Per tot això, encara que pareix clara la tendència a reconéixer per part dels pronunciaments judicials 
el reconeixement a la part corresponent de la paga extraordinària de desembre 2012 fins al moment de 
l'entrada  en  vigor  del  RD-llei  20/2012,  és  cert  també  que  no  és  de  compliment  obligatori  el  seu 
abonament,  segons  el  que  disposa  l'art.  72.3  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  
Jurisdicció Contenciosa Administrativa -LJCA-, no es compleix el requisit de l'apartat b) art.110.1.B Llei  
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. De l'article 110.1: "b)  
Que el jutge o tribunal sentenciador fóra també competent, per raó del territori, per a conéixer de les seues 
pretensions de reconeixement de la dita situació individualitzada."

No obstant això, la conveniència o no de l'abonament als empleats públics de cada entitat que van prestar  
serveis  durant  el  període  comprés  des  de  l'1  de  juny  fins  al  14  de  juliol  del  2012,  de  la  quantitat 
corresponent a la paga extraordinària de desembre del 2012, meritada durant el mateix, serà decisió de  
cada corporació, la qual cosa podria acordar-se a fi d'evitar despeses de representació i de defensa que es 
generarien si s'entaularen les accions legals corresponents, així com despeses generades per abonament 
d'interessos per mora processal”.

Considerant que, en l’informe emès per la Interventora municipal en relació amb aquesta matèria es fa 
constar que “l'Ajuntament d'Oliva, com qualsevol altra administració pública, ha d'actuar, d'acord amb el 
que disposa l'article 103.1 de la nostra vigent Constitució, amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret, i com a  
tal està obligat també a aplicar el que disposa el citat RDL 2/2012, tal com va fer l'Ajuntament d'Oliva, en  
tant aquest no siga declarat inconstitucional, ja que les distintes sentències favorables al pagament de la 
part ja meritada de l'extra de l'any 2012. No resulten aplicable directament al personal de l'Ajuntament  
d'Oliva i no ha sigut declarada la inconstitucionalitat de la norma aplicada al seu dia, podent-se incomplir  
el mandat legal de l'article 20.dos de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de PGE per a l'any 2014, que 
disposa  que  “les  retribucions  del  personal  al  servici  del  sector  públic  no  podran  experimentar  cap  
increment respecte a les vigents a 31 de desembre del 2013….”.

Considerant que en aquest informe es fa constar que “l'abonament de la part proporcional de la paga extra 
de 2012 No estava inicialment prevista en el pressupost de l'exercici 2014, per la qual cosa segons el 
parer d'esta Intervenció, serà el Ple el competent per a acordar l'abonament de la quantitat corresponent,  
fent constar esta intervenció que, a la vista dels càlculs realitzats pel departament de Recursos Humans i 
una vegada realitzats els ajustos necessaris en les corresponents aplicacions pressupostàries, en el vigent  
pressupost  hi  ha crèdit  adequat  i  suficient  per  a  fer  front  a  la  despesa  que  pot  suposar  l'abonament  
d'aquestos  44 dies corresponents  a la part  meritada de la paga extraordinària  corresponent  al  mes de 
desembre del 2012 que es va suprimir.”

Per tot el que s'exposa anteriorment, en compliment del que disposa l'art. 215 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,  
s'informa  DESFAVORABLEMENT  la  proposta  d'abonament de  la  part  proporcional  de  la  paga 
extraordinària de desembre del 2012, corresponent al Ple de la corporació resoldre la discrepància, en 
compliment del que disposa l'art. 217.2 del TRLRHL.

No obstant això, la corporació decidirà el que considere més convenient per als interessos municipals”.
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A la vista del exposat anteriorment, considerant, que en les demandes presentades contra l’Ajuntament 
d’Oliva, la tendència dels pronunciaments judicials es reconèixer el dret a la part corresponent de la paga 
extraordinària de desembre 2012 fins al moment de l’entrada en vigor del RD- Llei 20/2012.

(STC 794 / 2013 del TSJ Galícia, STC del Jutjat Contenciós Administratiu nº 1 de Palencia de 29 de maig 
de 2013 , dels Jutjats del Contenciós Administratiu nº 4 d’Alacant de 11 de juliol de 2013 , nº 7 de  
Barcelona de 26 de juliol de 2013 y nº 27 de Madrid de 25 de setembre de 2013), el dictamen emés pel 
Ple del Consell Consultiu de la Comunitat Valenciana en sessió celebrada el 12 de setembre de 2013  
sobre la  qüestió  plantejada per  altre  Ajuntament sobre  la procedència  de liquidar  al  personal  la  part 
proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 per entendre que la part proporcional  
de la paga extra que en el  moment d’entrar  en vigor la norma ja s’havia devengat,  formant part  del 
patrimoni dels empleats.

Considerant  així mateix,  que existeix crèdit  adequat  i  suficient  per a fer  front  a  la despeses  que pot 
suposar l’abonament dels 44 dies de paga extra i amb objecte d’evitar un perjudici major als treballadors  
municipals i a l’Ajuntament d’Oliva, com a conseqüència de les despeses de representació, de defensa i  
d’interessos per mora que es poden generar, aquest concejal eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió  
de Governació la següent: PROPOSTA D’ACORD

PRIMER: Estimar les reclamacions formulades pels representants sindicals d’aquest Ajuntament i las 
peticions  individuals  formulades  pels  empleats  públics,  reconeixent  l’abonament  al  personal  de 
l’Ajuntament d’Oliva de la part proporcional de la paga extra del mes de desembre de 2012 generada pels  
serveis efectius prestats des de l’1 de juny fins el 14 de juliol de 2012, data immediatament anterior a la  
entrada en vigor del RDL 20/2012.

SEGON: Ordenar  al  Departament  de  Recursos  Humans,  que  es  procedeixca,  a  liquidar  la  quantitat 
corresponent en la nòmina del mes de desembre de 2014, a tots els empleats públics, que van prestar  
serveis efectius en el període compres entre el dia 1 de juny i 14 de juliol de 2012, i que no hagin percebut 
quantitat alguna en compensació dels 44 dies de la paga extra de desembre de 2012.

TERCER: Donar compte d’aquest acord als Departament de RR.HH., Intervenció i Tresoreria.”

Els membres de la comissió previ estudi i deliberació i  per unanimitat  de tots els assistents 
dictamen favorablement el següent:

PRIMER: Estimar  les  reclamacions  formulades  pels  representants  sindicals  d’aquest 
Ajuntament  i  las  peticions  individuals  formulades  pels  empleats  públics,  reconeixent 
l’abonament al personal de l’Ajuntament d’Oliva de la part proporcional de la paga extra del 
mes de desembre de 2012 generada pels serveis efectius prestats des de l’1 de juny fins el 14 de  
juliol de 2012, data immediatament anterior a la entrada en vigor del RDL 20/2012.

SEGON: Ordenar  al  Departament  de  Recursos  Humans,  que  es  procedeixca,  a  liquidar  la  
quantitat corresponent en la nòmina del mes de desembre de 2014, a tots els empleats públics,  
que van prestar serveis efectius en el període compres entre el dia 1 de juny i 14 de juliol de 
2012, i que no hagin percebut quantitat alguna en compensació dels 44 dies de la paga extra de 
desembre de 2012.
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TERCER: Elevar  aquest  dictamen al  Ple  de l’Ajuntament  per  a  l’adopció d’acord i  donar 
trasllat  del  mateix  als  departaments  municipals  de  RR.HH,  Intervenció  i  Tresoreria  per  a 
coneixement i compliment”.

En  l’expedient  consta  informe  de  fiscalització  de  la  Intervenció  desfavorable  a 
l’abonament,  pels  motius  que  s’assenyalen,  i  del  cap  del  departament  de  Recursos 
Humans, ambdós de data 5 de desembre de 2014.

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

 Sr. González Martínez: “Faré una intervenció breu, perquè el tema està debatut en 
comissió informativa i s’eleva dictamen per unanimitat. Tot açò arranca del 15 de 
juliol,  en  entrar  en  vigor  el  RDL  20/2012,  que  suprimia  durant  2012  la  paga 
extraordinària de desembre; aqueix decret va entrar en vigor, com he dit, el 15 de 
juliol, i per tant des de l’1 de juny fins al 14 de juliol, els treballadors i les centrals 
sindicals, i els seus representants, entenien que s’havia meritat, i per tant s’havia de 
cobrar  aqueixa  part  proporcional.  L’Ajuntament  d’Oliva  va  tindre  en  el  seu  dia 
reclamacions,  tant  a  títol  individual  com  a  través  dels  diferents  representants 
sindicals.  El 24 de setembre de 2012 l’ajuntament  va realitzar  una consulta  a la 
Delegació de Govern, i es va comprovar que efectivament aqueixa consulta s’havia 
realitzat,  amb els  justificants  de la  consulta,  però fins la data  no hem rebut cap 
contestació. La proposta de hui ve acompanyada de dos informes, tant del tècnic de 
Recursos Humans com de la Intervenció Municipal; el tècnic de Recursos Humans 
en el seu informe reconeix, també la Intervenció, múltiples sentències que van en la 
tendència d’entendre que els treballadors tenen dret a la percepció d’aqueixos 44 
dies, de la part proporcional, de la paga extraordinària de desembre de 2012. És cert 
també que l’ajuntament no té l’obligació d’abonar aqueix pagament per tal com la 
norma  no  s’ha  declarat  inconstitucional,  però  també  és  cert  que  totes  aqueixes 
sentències,  a  més  del  dictamen  del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat 
Valenciana,  emés  el  12 de  setembre  de  2013,  també  reconeix  que  és  procedent 
l’abonament d’aqueixa quantitat. Estant fent-ho molts ajuntaments; nosaltres no som 
el primer, tampoc serem l’últim, amb independència del color polític que governe, i 
per tant com a regidor de Personal entenc que hem d’abonar aquesta part per tot allò 
que  implica;  ens  podem  estalviar  el  que  implica  que  els  treballadors,  a  títol 
individual  pledegen  contra  nosaltres;  hi  ha  sentències  favorables  que  van  en  la 
tendència  de reconéixer  l’abonament  d’aqueixos  44 dies;  aquest  mateix  Ple  s’ha 
declarat contrari al decret que en el seu dia va aprovar el govern de l’estat. Per tant, 
si hi ha una escletxa legal, si és possible aprovar-ho, nosaltres entenem que s’ha 
d’aprovar i pagar els treballadors aqueixos 44 dies. Hi ha crèdit pressupostari; i per 
tant la proposta és votar a favor.”
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 Sra. Morell Gómez: “No m’allargaré molt perquè crec que el regidor de Recursos 
Humans ha fet una exposició molt clara; però sí que m’agradaria anar un poc a l’any 
2012, quan va eixir el Reial Decret, el 15 de juliol. Aquest ajuntament, per imperatiu 
legal,  va  haver  de  declarar  no  disponibles  la  paga  extraordinària  del  mes  de 
desembre,  dels  treballadors  d’aquesta  casa.  Nosaltres,  jo  com a  portaveu  ja  ho 
anunciava,  no estàvem d’acord,  però era un imperatiu  legal  i  l’ajuntament  havia 
d’afectar i declarar no disponible la paga extraordinària del mes de desembre. Ara 
se’ns ha obert un camí nou, i ens deixa el marge a l’ajuntament de poder reconéixer 
que els dies que van transcórrer des que es va dictar el RDL, entrava en vigor el 15 
de juliol,  l’error  que havien  fet  era  declarar  el  caràcter  retroactiu  i  que no se’ls 
reconeguera als treballadors la part del seu sou des de l’1 de juny al 14 de juliol. El 
que reconeixem ara és que aqueixos dies, aqueixa declaració de caràcter retroactiu 
no és certament aplicable, perquè quan un treballador ja ha passat aqueixos dies de 
treball és un dret, un patrimoni del treballador; i en base a això que és el que s’ha 
pronunciat el Consell Jurídic, nosaltres farem ús d’aquesta consulta per donar-li el 
caràcter de coherència i responsabilitat d’aquest ajuntament. Per què paguem ara? 
això ens  motiva  un poc la  necessitat  de portar-ho a  un plenari  extraordinari;  és 
perquè en aquest moment, en finalitzar l’exercici tenim crèdit disponible, fent una 
modificació podem pagar als nostres treballadors, cosa que si esperem a l’exercici 
2015 és més complicat perquè hauríem d’incorporar-ho via pressupost; i com que 
els  ingressos a priori  no aniran molt  a l’alça és més convenient  liquidar-ho ara, 
pagar-ho ara i que els treballadors cobren el que crec que és el seu dret.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup del Partit Popular anem votar a favor del dictamen. 
Ens complau que s’abone la totalitat, és a dir els 44 dies, i no es partesca en dos 
pagaments per tal de finiquitar el tema. La tendència dels pronunciaments judicials, 
a més del dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, ens 
garanteix que no hi ha motiu de demora; a més el fet de no haver de pagar interessos 
de forma innecessària. Per tant el nostre vot serà afirmatiu.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, ACORDA, aprovar el dictamen 
transcrit i en conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple 
de l’Ajuntament.

TERCER.-  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS. 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 4/2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 12 de desembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
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“El dia 18 de novembre de 2014 es va proposar l’inici de l’expedient REX 04/2014 per tal de  
procedir a l’aprovació de determinades despeses que es relacionen, que han tingut entrada en 
aquest ajuntament en l’exercici 2014, i la despesa correspon a l’exercici anterior per un import  
total de 1.591,15.-€, pels serveis o subministraments que s’indiquen.

Vist l’informe de la interventora municipal, de data 18 de novembre de 2014, en relació amb 
aquest expedient REX 04/2014 en el qual es fa constar que “l’article 26.2 c) del Reial Decret 
500/90,  determina  que  s’aplicaran  als  crèdits  del  Pressupost  vigent,  en  el  moment  del  seu 
reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors, a què fa referència l’article 60.2 
del  mateix  Reial  Decret,  tot  atribuint  la  seua  competència  al  Ple  de  l’Entitat,  per  al  
reconeixement  extrajudicial  de crèdits  sempre que no existesca dotació pressupostària (Base 
19.III)”.

Considerant la necessitat de procedir a l’aprovació d’aquestes despeses amb càrrec al pressupost 
de l’exercici 2014, i que hi ha crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses en les 
corresponents aplicacions pressupostàries, incorporant-se a l’expedient les retencions de crèdit 
efectuades, i sense perjudici que en el pressupost que està pendent d’aprovació es consigne la  
quantitat  necessària  per  fer  front  a les despeses  de l’exercici  2014 així  com a les  despeses  
l’aprovació de les quals es proposa.

La Comisió dHìsenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell  Gómez (representant del 
PSOE, 6 vots) i D. David González Martinez (representant de Bloc-Compromís, 5 vots),  i l  
‘abstenció de D. Blai Peiró Sanchis (representante de Projecte Oliva, 2 vots) i D. José Salazar  
Cuadrado(representant de Gent d’Oliva, 1 vot) i Dª. Violeta Manea (representant del PP, 7 vots 
es DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD
 
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 4/2014, por un import total de 1.591,15.-
€, corresponent als serveis i subministraments que es relacionen:

FUNC ECON
COD 
FRA

Núm. 
FRA DATA CONCEPTE TERCER IMPORT Estat

33800 2269900        

  2014004892 26185955 17-oct-14
DRETS AUTOR "EFECTO PASILLO" EL 22-6-
2013 G28029643- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 1.210,00 REX 4/2014

  2014004893 26185956 17-oct-14 DRETS AUTOR "EUFORIA" EL 21-6-2013 G28029643- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 381,15 REX 4/2014

       1.591,15  

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria”.

En l’expedient consta informe de fiscalització de la Intervenció de data 9 de desembre 
de 2014.

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
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 Sra. Manea: “Hem de dir-ho altra vegada, aquestes factures pertanyen a l’any 2013; 
i que el reconeixement de la despesa s’ha fet després de més d’un any. Això pensem 
que és perquè es tanque en positiu el presssupost i així tindre els beneficis fiscals 
que hi ha, encara que aquestos no arriben al poble.”

 Sra. Morell Gómez: “Quan diem que ve un REX, donem per suposat que el REX 
és el reconeixement extrajudicial de factures d’anys anteriors; no s’amaga res, per 
això es diu REX. Són factures que no s’han pagat perquè no ha tingut coneixement 
l’ajuntament i no han tingut entrada en l’ajuntament durant l’exercici  2013. Van 
entrar en octubre de 2014. En entrar la factura que és de drets d’autor, que no parlem 
d’un pagament que a un regidor se li ha passat la factura sinó que l’SGAE presenta 
una série de factures en funció de si considera o no que s’ha fet algun acte que està 
subjecte a drets d’autor. Que ho presenta en octubre de 2014; és quan la presenta. I 
nosaltres, la nostra obligació és pagar-ho. I per suposat que clar que és un REX. 
Parlem de 1.500 euros.  Supose que l’ajuntament  i  el  Departament  d’Hisenda no 
amaga 1.500 euros perquè li isca positiu el romanent de tresoreria. Li recorde que el 
romanent ha sigut positiu d’un milió d’euros. aquesta factura no afecta en res a la 
liquidació positiva que va tindre aquest ajuntament en l’exercici 2013.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 11 vots favorables, 6 (del Grup Socialista), 4 
(del Bloc-Compromís), 1 (del Grup Gent d’Oliva), i amb 9 abstencions (7 del Grup PP i 
2 del Grup Projecte Oliva), ACORDA aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les 
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

QUART.-  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS. 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 5/2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 12 de desembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“El dia 9 de desembre de 2014 es va proposar l’inici de l’expedient REX 05/2014 per tal de 
procedir a l’aprovació de determinades despeses que es relacionen, que han tingut entrada en 
aquest ajuntament en l’exercici 2003, 2004 i 2006, i la despesa correspon a l’exercici esmentat 
per un import total de 23.730,01-€, pels serveis o subministraments que s’indiquen.

Vist l’informe de l’interventor municipal, de data 9 de desembre de 2014, en relació amb aquest  
expedient REX 05/2014 en el qual es fa constar que “l’article 26.2 c) del Reial Decret 500/90,  
determina  que  s’aplicaran  als  crèdits  del  Pressupost  vigent,  en  el  moment  del  seu 
reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors, a què fa referència l’article 60.2 
del  mateix  Reial  Decret,  tot  atribuint  la  seua  competència  al  Ple  de  l’Entitat,  per  al  
reconeixement  extrajudicial  de crèdits  sempre que no existesca dotació pressupostària (Base 
19.III)”.
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Considerant la necessitat de procedir a l’aprovació d’aquestes despeses amb càrrec al pressupost 
de l’exercici 2014, ja que hi ha crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses en les  
corresponents aplicacions pressupostàries, incorporant-se a l’expedient les retencions de crèdit 
efectuades en el pressupost de 2014.

La Comisió dHisenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell  Gómez (representant del 
PSOE, 6 vots) , D. David González Martinez (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Blai 
Peiró Sanchis (representante de Projecte Oliva, 2 vots) i D. José Salazar Cuadrado(representant 
de Gent d’Oliva, 1 vot) i l ‘abstenció de Dª. Violeta Manea (representant del PP, 7 vots es  
DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar  el  reconeixement  extrajudicial  REX  5/2014,  por  un  import  total  de 
23.730,01.-€, corresponent als serveis i subministraments que es relacionen:

PARTIDA TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT
92000.2220000 A82018474 TELEFONICA 

ESPAÑA S.A.
FRA. TELÉFONS DESEMBRE 2004

4.521,92
92000.2220000 A82018474 TELEFONICA 

ESPAÑA S.A.
FRA. TELÉFONS DESEMBRE 2004 (ADSL i 
SOLUCIONS)

1.295,04
92000.2220000 A82018474 TELEFONICA 

ESPAÑA S.A.
FRA. TELÉFONS FIX JULIOL 2006 (FACTURA 
PLANA)

4.521,92
92000.2220000 A82018474 TELEFONICA 

ESPAÑA S.A.
FRA. TELÉFONS AGOST  2006 (FACTURA 
PLANA) Núm.  Càrrec 0522331001) (FRA. 60-
H698-131108) 4.521,92

92000.2220000 A82018474 TELEFONICA 
ESPAÑA S.A.

TELÉFONS  FIX  MES  DE  SETEMBRE  2006 
(FACTURA PLANA)

4.521,92
92000.2220000 A82018474 TELEFONICA 

ESPAÑA S.A.
FRA. TELÉFONS FIX MES DE SETEMBRE 2006 
(FRA. PLANA) ADSL I SOLUCIONS

1.560,99
16200.6250000 P4600000F DIPUTACIÓ 

PROVINCIAL DE VALÈNCIA
FRA.  134  SÉRIE  AC1/00  APORT.  MCPAL. 
COMPRA  CONTENIDORS  (55%)  27 
CONTENIDORS 1000 LITRES

1.785,01
15100.2269900 DEUD./CREED. NO 

PRESSUPOSTARIS
CÀNON  OCUPACIÓ/APROV.  ZONA  MARÍTIMA 
TERRESTRE  ANY  2002  (Núm.  JUSTIFICANT 
46021010894D) 1.001,29

TOTAL 23.730,01

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria”.

En l’expedient consta informe de fiscalització de la Intervenció de data 9 de desembre 
de 2014.

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

 Sra. Morell Gómez: “Només per fer la matisació important. Els 23.000 euros no 
són de factures que estiguen pendents de pagar. Tot això ja està pagat. És un fet que 
apareixen en comptabilitat el càrrec, però tot està pagat. El que anem a fer és netejar 
la comptabilitat perquè tot està pagat.”
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 Sra. Manea: “Hi ha coses que no estan molt  clares,  i  no ens sembla bé que es 
queden; que no hi haja una relació entre la comptabilitat econòmica i el pressupost. 
Nosaltres sabem que no és culpa d’aquest govern, que ve d’abans, de molt abans, 
però que  busquem la forma de fer bé les coses.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 13 vots favorables, 6  (del Grup Socialista), 4 
(del Bloc-Compromís),  2 (del Grup Projecte Oliva) i 1 (del Grup Gent d’Oliva),  i 7 
abstencions (7 del Grup PP), ACORDA aprovar el dictamen i en conseqüència elevar 
les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

CINQUÉ.-  DICTAMEN CI D’HISENDA I  BÉNS MUNICIPALS. PROPOSTA DE 
MODIFICACIÓ  DEL  PLA  D’INVERSIONS  2014,  I  CANVI  D’AFECTACIÓ 
D’INGRESSOS.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 12 de desembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“Atés  que  aquesta  Entitat  en  l’àmbit  de  les  seues  competències  exigeixen la  realització  de 
despeses  d’inversió per  portar  a  terme el  modificat  del  projecte  de rehabilitació del  Centre  
Olivense en Casa de Cultura per import de 16.000.-€. Considerant que a dia  d’avui no existeix 
crèdit al vigent pressupost de l’ Ajuntament de Oliva per a fer front a aquesta despesa.

Atés  que,  per  altra  banda,  en  el  capítol  VI  del   vigent  pressupost  existixen  aplicacions  
pressupostàries els crèdits de les quals s’estimen reduïbles en els imports que s’assenyalen, per 
no tindre previst portar  a cap la despesa en l’exercici actual

Atés que es tracta  d’aplicacions pressupostàries finançades amb préstec del capítol VI, al qual,  
les aplicacions son vinculants a nivell d’aplicació pressupostària. 

Atés que  respecte allò que s’assenyala en la Base 7 de les d’Execució del vigent pressupost que 
“...En el capítols VI y VII la vinculació s’estableix a nivell d’aplicació pressupostària i caldrà,  
en  el  seu  cas,  l’aprovació  de  la  corresponent  modificació  pressupostària  i,  en  cas  que  la 
modificació afecte a partides finançades amb ingressos afectats, la prèvia o simultània aprovació 
pel Ple del corresponent canvi de finançament.”.

Atés  que  l’assenyalada  modificació  del  Pla  d’inversions  de  la  Corporació   requerirà  
posteriorment de la corresponent modificació pressupostària.

La Comissió d’Hisenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del  
PSOE, 6 vots) , D. David González Martinez (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Blai 
Peiró Sanchis (representante de Projecte Oliva, 2 vots) i D. José Salazar Cuadrado(representant 
de Gent d’Oliva, 1 vot) i l ‘abstenció de Dª. Violeta Manea (representant del PP, 7 vots es  
DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent
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PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar  la   següent  modificació  del  Pla  d’Inversions  de  la  Corporació  i  el 
corresponents canvis d’afectació d’ingressos:

Aplicació 
pressupostària DENOMINACIÒ Financiació TOTAL 

33400-6229077 P.Cultura-Reh.Centre  Olivense  en  C.Cultura 
(PESIPMVC)

Prèstec 07, 
prèstec 08 i 
prèstec 09

16.000,00

TOTAL AUMENTS 16.000,00

DISMINUCIONS

Aplicació 
pressupostària DENOMINACIÓ Financiació TOTAL 

33601-6230077 P.Hitstòric (Museu) :Maq.inst. i utillatge Prèstec 08 1.000,00

33601-6230077 P.Hitstòric (Museu) Mobiliari i efectes  Prèstec 09 3.000,00

33604-6230077 P.Hitstòric (M.Vte.Parra) :Maq.inst. i utillatge Prèstec 07 12.000,00

TOTAL DISMINUCIONS 16.000,00

En l’expedient consta informe de fiscalització de la Intervenció de data 10 de desembre 
de 2014, favorable a la proposta de canvi de finançament.

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

 Sr. González Martínez: “Ja ho vaig explicar en la comissió informativa, però ho 
torne a explicar molt breument. L’ajuntament va encarregar el modificat de projecte 
del Centro Olivense per tal  d’incloure tots aquells  requeriments i  especificacions 
que  havien  sorgit  al  llarg  de  l’obra  i  també  aquelles  que  ens  havia  demanat  la 
Direcció  General  de  Patrimoni.  El  modificat  anava  a  càrrec  de  les  millores  del 
projecte que sumava 219.000 euros; i una vegada realitzat ja el projecte modificat, 
ens vam adonar que hi havia dos decrets d’anys anteriors que imputaven uns treballs 
d’excavacions  arqueològiques  necessàries,  i  imposats  per la  Direcció  General  de 
Patrimoni, abans de realitzar les obres, que s’havien imputat a les millores. Això 
sumava  16.000 euros.  Per  tant  per  poder  aprovar  el  modificat  de projecte,  com 
s’havien detragut ja 16.000 euros de les millores, hem de fer aquest increment per 
fer possible l’aprovació definitiva del modificat de projecte del Centro Olivense.”
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 Sra. Manea: “Per responsabilitat nosaltres  votarem que sí, perquè el que volem és 
que s’acaben les obres de la Casa de Cultura, que estan aturades des de  fa temps.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, ACORDA, aprovar el dictamen 
transcrit i en conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple 
de l’Ajuntament.

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
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