
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 2/2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
26 DE FEBRER DE 2015.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 20,30 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sra. ALCALDESSA ACTAL:
ANA MARIA MORELL GÓMEZ

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
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
VICENT CANET LLIDÓ
VICENT ROIG TOMÀS
IMMA IBIZA COTS
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  de  la  Sra.  alcaldessa 

accidental,  ANA  MARIA 

MORELL  GÓMEZ,  en  primera 

convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren  la  majoria  de 

l’Ajuntament,  per  dur  a  terme 

sessió ordinària i pública.

Excusen  la  seua  assistència 

l’alcalde,  Sr.  Salvador  Fuster 

Mestre, i la regidora Sra. Rosanna 

Torres Pérez.

Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2014.

La  Sra.  alcaldessa  accidental,  abans  de  sotmetre  a  votació  l’aprovació  de  l’acta, 
concedeix l’ús de la paraula, i es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sr. Morera Romaguera: “Referent a això vull fer un aclariment, ja que en el punt 
referent  a  l’Aigua  Blanca,  no  em  vaig  absentar  del  Ple,  però  sí  que  amb 
l’autorització del Sr. alcalde, no vaig votar, perquè era part integrant, i perquè tinc 
ahí una parcel·la. Només era això.”

 Sr. González Martínez: “És un aspecte que ja hem presentat per registre d’entrada; 
vam presentar registre d’entrada amb dues qüestions, una d’elles veiem que en l’acta 
ve rectificada, i l’altra és referent a la pàgina 41, del punt cinqué de l’ordre del dia, 
que és la moció del Grup Municipal de Bloc-Compromís, sobre posar fi al recurs 
d’apel·lació  núm.  128,  seguit  davant  el  TSJ,  referent  al  modificat  del  projecte 
aprovat amb data 16 de desembre de 2008, referent al projecte de modificat d’Aigua 
Blanca  IV.  Nosaltres  ja  ho diem per  escrit,  considerem que no es  va votar  cap 
esmena en aquella moció, i per tant apareixen ací dues propostes d’acord, la primera 
que és aprovar la moció transcrita i la segona que és facultar a l’alcalde-president 
per sol·licitar informe a la lletrada que dirigeix el plet davant el Tribunal Superior. 
Sabem que  aquest  segon punt  és  un  punt  intranscendent,  perquè  l’Alcaldia  està 
facultada; no cal que el Ple faculte l’Alcaldia per demanar informes, està facultada 
l’Alcaldia per demanar tots els informes que considere; sabem a més que aquest 
informe és preceptiu; però en qualsevol cas no es va votar cap esmena, no es va 
votar cap altra proposta d’acord, i per tant nosaltres demanem la rectificació, encara 
que siga simbòlica, d’aquest punt en l’acta.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Respecte  al  que ha manifestat  el  Sr. Morera,  ja ho 
havíem parlat amb la Sra. secretària, i tant els apunts de la Sra. secretària, com el fet 
de revisar l’audició i l’acta,  que és la transcripció de l’audició,  no consta en cap 
moment l’abstenció i que no es produïra la votació de set membres. Respecte al Sr. 
González, em consta que la Sra. secretària vol fer algunes matisacions, ja li ho ha fet 
aquest matí, però m’agradaria que la Sra. secretària matisara un poc.”

 Sra. secretària: “L’al·lusió que fa el Sr. González és la fórmula d’acabar molts 
acords.  Facultar  l’alcalde  per  portar  a  cap  l’execució  d’allò  que  s’acorda  i  per 
sol·licitar els informes que corresponga. Sí que vull dir que en relació a aquest punt, 
la Llei  de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,  en l’article  75 diu que “els 
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demandats es poden assentir (allanar) complint els requisits que exigeix l’apartat 2 
de l’article anterior.” L’apartat dos de l’article 74, en parlar del desistiment diu que 
si qui desisteix és una administració pública, haurà de presentar testimoni de l’acord 
adoptat  per  l’òrgan  competent,  conforme  als  requisits  exigits  per  les  lleis  o 
reglaments”. La Llei 8/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, el Text Refós 
de  les  Disposicions  Legals  Vigents  en  Matèria  de  Règim  Local,  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació a la 
Llei  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment 
Administratiu Comú, i Llei Orgànica del Poder Judicial, requereixen amb caràcter 
previ a l’adopció d’acords en matèria d’accions administratives i judicials, per part 
de  la  corporació,  com  a  requisit  previ,  l’informe  o  dictamen  del  secretari, 
l’assessoria jurídica o en el seu cas  d’un lletrat. L’assentiment (allanamiento) en 
concret, que suposa una postura processal d’acceptació de les pretensions adduïdes 
per  l’altra  part  en  un  plet  judicial,  requereix,  per  tant,  que  existesca  abans  de 
prendre’s aquesta decisió, un informe previ, que si és anterior a la contestació de la 
demanda, valdria l’informe intern del secretari, o de l’assessoria jurídica; però si ja 
està presentada la contestació a la demanda, requereix que l’informe siga per part de 
la representació de l’ajuntament; és a dir l’advocat que porta el plet. Açò és el que 
ocorre ací, amb independència que s’afiga aqueixa fórmula, que és una fórmula de 
facultar l’alcalde, que en molts acords s’està afegint, la llei exigeix això; amb la qual 
cosa no afegim absolutament res al fons de l’acord, que és que haurà de demanar-se 
l’informe, perquè ho exigeix la legislació.”

 Sra.  alcaldessa  accidental: “Jo  crec  que  és  molt  clara  la  llei,  és  molt  clara  la 
normativa, i jo crec que ha quedat absolutament clar que no s’ha afegit absolutament 
res que no siga el que marca la llei. Per tant, l’acta, en principi és la transcripció del 
que va passar en la sessió plenària, i està absolutament d’acord amb el que diu la 
legislació.  Per tant, se sotmetrà a votació l’acta com està presentada; així ens ha 
informat la Sra. secretària, que està complint tots els punts de la normativa.”

 Sr. González Martínez: “Jo no he dit en cap moment que no siga preceptiu, que no 
siga  legal;  però  òbviament,  ja  he  dit  que  pot  ser  intrascendent,  però  això  no 
reflecteix,  en  l’acta,  el  que  va  passar.  Nosaltres  demanàvem  la  rectificació,  no 
perquè fóra il·legal, ni perquè ens semblara malament que es demanara l’informe.”

 Sr. Morera Romaguera: “El Grup Popular ens abstindrem en aquesta acta, per no 
voler contemplar aquesta clàusula.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb set vots favorables (5 vots del Grup Socialista 
i 2 vots del Grup Projecte Oliva), 8 abstencions (7 abstencions del Grup Partit Popular i 
1 del Grup Gent d’Oliva), i quatre vots en contra (4 vots del Grup Bloc-Compromís),  
acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2014, i s’autoritza la 
seua transcripció al Llibre d’Actes corresponent.
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La Sra. alcaldessa accidental concedeix l’ús de la paraula, per a explicar el vot, i es 
produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Explicar  el  nostre  vot.  En  principi  nosaltres  estàvem  més 
perquè es fera la rectificació,  però atesa l’explicació de la secretària,  considerem 
dins de la normativa, hem de donar-la per bona.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “L’explicació de la secretària no diguem que no s’ajusta a 
llei,  que  efectivament  pot  ser,  però  evidentment  sí  que  és  clar  que  l’acta  que 
reflecteix el plenari que estem parlant, donava confusió en el sentit que la moció que 
es  va  aprovar  en  el  seu moment  i  després  la  part  segona,  el  punt  aquest,  fa  la 
sensació que s’afig, encara que no s’afig la sol·licitud de l’informe, ha creat certa 
confusió, mentre quede reflectida com cal en la mateixa acta, per això pensem que, 
en  aquest  cas,  el  Grup  Gent  d’Oliva  s’absté;  perquè  pensem  que,  encara  que 
l’explicació és vàlida, pensem que no ha quedat del tot esclarida, o almenys que no 
hem vist que estiga reflectida en la mateixa acta. En tindre clar el tema aquest, a la fi 
podrem avaluar amb criteri, però de moment preferim abstindre’ns en aquest sentit.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup Popular no tenim més que abstindre’ns, perquè la 
veritat  és  que  tenim  molt  clar  que  el  Sr.  Morera,  per  tindre  interessos  en  la 
urbanització, tot el que s’ha votat al respecte, ja ho vaig comentar en la secretària, 
ell s’ha abstingut. Si no queda clar, nosaltres sí que ho tenim clar, i volem que es 
manifeste  aqueix  descontent  que  tenim,  perquè  independentment,  hi  ha  moltes 
vegades i ací ho sabem tots, que se’ns dóna per absentats, però no eixim de la sala 
de Plens, per no molestar el companys i per no perdre temps. I això és el que va 
passar. El Sr. Morera no va eixir de la Sala de Plens, però sí que se’l va donar per 
absent, i no va votar.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Per fer l’aclariment, perquè ja hem votat l’acta, s’ha 
revisat en base a la petició de si s’havia declarat absent o no, revisant l’acta en cap 
moment apareix manifestació, ni de cap regidor, ni de l’alcalde en aquell moment, ni 
de  la  secretària,  ni  apareix  en  les  notes,  ni  reflectit  en  l’audició,  que  s’haguera 
abstingut, ni que s’haguera declarat absent, ni res. No apareix res, i com que en les 
notes està recollit com que ha votat, traslladem això, que és el que apareix en les 
notes, a l’acta. De totes formes, sí que és cert que en aquest punt, que apareix en 
l’acta, es recolliran les manifestacions del regidor Vicent Morera. Això és el que 
volem dir.”
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PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA

SEGON.- DICTAMEN  CI  DE  FOMENT  ECONÒMIC:  PROPOSTA 
D’APROVACIÓ DE LA NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLLS I 
VIBRACIONS. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa ordinària de Foment Econòmic: de 
data 19 de febrer de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“La regidora d’Activitats presenta la següent proposta:

“PROPOSTA DE LA REGIDORA D’ ACTIVITATS PER A L’APROVACIÓ D’UNA 
NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLLS I VIBRACIONS

Immaculada Ibiza Cots, com a regidora d’ Activitats de l’Ajuntament d’Oliva, fent ús de les  
seues competéncies delegades, i amb la finalitat de donar compliment al que disposa la Llei  
7/2002,  de  3  de  desembre  de  la  Generalitat  Valenciana  de  Protecció  de  la  Contaminació 
Acústica , i al Decret 266/2004 de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, mitjancant el  
qual s’estableixen les normes de prevenció i correcció de la contaminación acústica en relació 
amb les activitats, instal.lacions, edificacions, obres i servicis.

Ha demanat a l’Enginyer Tècnic Industrial Municipal que procedisca a l’elaboració d’una nova 
Ordenança de Sorolls i Vibracions que s’ha repartit a tots els membres de la Comissió per al seu 
dictamen preliminar i amb la finalitat de portar a terme després la seua tramitació i aprovació  
pel Plenari de l’Ajuntament. 

I  amb  aquestos  antecedents,  presenta  davant  la  COMISSIÓ DE FOMENT ECONÒMIC la 
següent PROPOSTA D’ ACORD 

Primer.- Aprovar provisionalment la nova Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions.

Segon.- Sotmetre I’expedient a informació pública i audiència als interessats al lIarg del termini  
de  30  dies,  contats  a  partir  de  l’endemá  de  la  seua  publicació  en  el  B.O.P.  de  València  
mitjancant l’Anunci de la seua aprovació provisional, per a la presentació de reclamacions i  
suggerències.

Tercer.- Cas  que  no  es  presente  cap  reclamació  o  suggeriment,  aquesta  s’entendrà  
definitivament aprovada, i el sr. Alcalde-President estarà expressament facultat per a la seua 
publicació i execució. ”

Carlos Pons, enginyer municipal, fa una exposició del contingut de l’Ordenança remarcant els 
punts més importants a tindre en compte.

Després d’un breu debat la Comissió proposa la substitució, en l’article 26 de l’esborrany de 
l’Ordenança, paràgraf segon, de la frase "horario de 13:30 a 17:00 horas", per la frase "horario 
de 14:00 a 17:00 horas".

Acabat el debat el president procedix a la votació del punt.
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Els  membres  de  la  Comissió  donen  la  seua  aprovació  al  text  de  l’Ordenança  de  Sorolls  i  
Vibracions i la proposta addicional.

La  Comissió  de  Foment  Econòmic,  per  unanimitat,  dictamina  favorablement  i  l’eleva  a 
l’Alcaldia la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Sorolls i Vibracions, incorporant la modificació 
addicional proposada.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència dels interessats durant el termini  
de 30 dies, comptats des de l’endemà de la seua publicació en el B.O.P. de València de l’anunci  
de l’aprovació, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer.- En el cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, s’entendrà definitivament  
adoptat el present acord quedant facultat expressament l’Alcalde-President per a la publicació  
del text íntegre de la dita Ordenança i la seua posterior execució.

Quart.- En el cas que es formulen al·legacions i/o reclamacions durant el termini d’informació  
pública, l’Ajuntament Ple haurà de resoldre aquelles, per mitjà de l’adopció d’un nou acord, 
previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa que corresponga.” 

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

 Sra.  Ibiza  Cots: “No  té  massa  complicació;  és  una  ordenança  que  va  quedar 
derogada,  perquè en entrar la nova Llei d’Activitats,  que es va aprovar el 25 de 
juliol, de la Generalitat, aquesta normativa nostra de sorolls no s’adaptava a la nova 
normativa d’activitats; per tant s’havia d’adequar, i és el que ha passat. S’ha adequat 
i ara la portem al Ple.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres 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 BENS MUNICIPALS: PROPOSTA 
DE DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PER  L’ENTRADA  ALS  MUSEUS  I  EXPOSICIONS  MUNICIPALS 
PERMANENTS.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa Extraordinària i Urgent d’Hisenda i 
Béns Municipals, de data 23 de febrer de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment: 

Pàgina: 6



AJUNTAMENT D’OLIVA

“DEROGACIÓ  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER 
ENTRADA ALS MUSEUS I EXPOSICIONS MUNICIPALS PERMANENTS

D. VICENT ROIG TOMÀS,  Regidor-Delegat  de  Museus i  Patrimoni  Histórico Artístic,  en 
relació amb la vigent  “Ordenança Fiscal  Reguladora de la Taxa per l’Entrada als  Museus i 
Esposicions Municipals”, aprovada pel Ple de la Corporació amb data 30 març de 2006, amb 
publicació definitiva al BOP Nº 138, DEL 12/06/2006 I ENTRADA EN VIGOR EL DIA 1 DE 
JULIOL DE 2006,

EXPOSA:
1.- Transcorreguts vuit anys des de l’entrada en vigor de la citada ordenança per la qual hi ha  
que  satisfer  unes  determinades  tarifes  per  a  l’entrada  als  museus  municipals,  des  de  les  
Delegacions  de  Museus  i  Turisme  consideràvem  oportú  avaluar  la  incidència  que  la  seua 
aplicació ha tingut en l’evolució de les visites de tota mena de públic i la seua repercussió en la 
promoció i difusió de la nostra ciutat.
2.- Vist l’informe emés per Dª. Adelina Vilaplana Guijarro, Responsable Tècnica de Turisme  
municipal, pel que es constata una disminució de gairebé un 70% del nombre d’integrants de les 
visites guiades pel Centre Històric d’Oliva a partir del moment en que hi ha que satisfer una  
taxa per a les entrades als museus.
3.-  Vist  l’informe  emés  per  D.  Vicent  Burguera  Sanmateu,  Director-tècnic  dels  Museus  i 
Exposicions  Permanents  municipals,  sobre  l’impacte  negatiu  del  cobrament  de  la  taxa  en 
l’afluència de públic visitant, perfectament constatable en els quadres estadístics aportats en el  
mateix i on es pot apreciar la dràstica reducció tant de públic individual com del procedent de  
les visistes organitzades. I on, a més a més, es pot avaluar que, quan l’accés és gratuït perquè hi  
ha exposició temporal, les xifres de visistes s’incrementen notablement. 
4.- Atenent al paper que els Muiseus i Exposiscions Permanents municipals han tingut i/o poden 
tenir en la promoció turística de la ciutat, en l’estacionalitat de la seua oferta, en la comprensió i  
revalorització de les visistes al Centre Històric, i, així mateix, en les polítiques de captació de  
visistants i el seu impacte en l’economia local.

La  Comissió  d’Hisenda  per  UNANIMITAT  de  tots  els  membres  dictamina 
FAVORABLEMENT la següent

PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.- Aprovar, provissionalment, la derogació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la 
Taxa per l’Entrada als Museus i Exposicions Permanents Municipals. 

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i  publicitat preceptiva, per mitjà d’exposició del  
mateix en el tauler d’anuncis d’este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho 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 a la Sra. Tinent-Alcalde delegada d’Hisenda per a subscriure els documents 
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relacionats amb este assumpte.”

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

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “La  veritat  és  que  m’agradaria  dir  ací  que  ens  alegrem 
moltíssim el Grup Popular que aquesta derogació de l’ordenança dels museus arribe, 
encara que arribe pràcticament quatre anys després de la proposta del Partit Popular 
que se’ns va tombar; nosaltres no farem el mateix. Vèiem un poc més enllà, teníem 
més vistes, perquè havíem detectat moltíssimes coses i en aquell moment el Partit 
Popular la va porta i no ens la va votar cap grup. Esperem que ara, una vegada 
s’hagen adonat, la voten; nosaltres la votarem que sí, per suposat.”

 Sra. Ibiza Cots: “És una proposta, que encara que és de Museus, ix de Turisme, i ix 
de Turisme en base a la quantitat d’autobusos que estan arribant, pel projecte que té 
la Diputació de València en el nostre municipi, en altres també, i consideràvem que 
era un moment de revisar-la, i per això ho vam sol·licitar per poder potenciar més 
que la gent que arriba a Oliva tinga almenys aqueixa possibilitat.”

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Anem  a  vore,  si  aleshores,  fa  quatre  anys,  quan  vam 
governar el Grup Popular, teníem ja les vistes, vam fer una explicació molt senzilla; 
era que ni tan sols, pose un exemple molt clar, els alumnes de l’Escola d’Adults, que 
són adults, volien pagar per poder entrar als museus; jo com a professora d’allí, tenia 
la necessitat d’utilitzar els museus, i a les meues companyes i a mi ens tocava traure 
de les nostres butxaques els diners perquè necessitàvem entrar per poder donar la 
classe pràctica que requeria; comprenem i entenem que ara vostés se n’han adonat, 
quan la diputació ha posat en marxa aqueixes visites;  ací  tenim crec que són sis 
autobusos a la setmana, de gent que ve a visitar-nos, i la veritat  és que estàvem 
causant molt de malestar perquè no volien pagar les entrades als museus. També 
m’agradaria dir que fa més d’un any que estan venint aqueixos autobusos.”

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

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL GENT D’OLIVA SOBRE 
EL  FET  QUE  LA  GENERALITAT  VALENCIANA  ASSUMISCA  LES 
OBLIGACIONS AMB ELS SEUS MENORS TUTELATS. 

Es dóna compte de la moció presentada pel Grup Polític Municipal Gent d’Oliva, que és 
del següent tenor literal:

“Que la Generalitat Valenciana assumisca les seues obligacions amb els menors en tutela y/o  
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guarda de l’administració.

José Salazar Cuadrado, portaveu del Grup Municipal Gent d’Oliva d’este Ajuntament, en el seu 
nom i  representació,  i  a  l’empara  d’allò  que s’ha establit  per la L1ei  7/1985,  de 2 d’abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  
article 97.3, presenta per mitjà del present escrit al Ple l’Ajuntament la següent MOCIÓ

Existixen a la Comunitat Valenciana més de 2.600 menors tutelats que viuen en família extensa 
o educadora.  Són xiquets que han sigut  apartats  de les seues famílies  biològiques  per  patir 
maltractaments, abusos sexuals, falta d’atenció i altres que han sigut abandonats pels seus pares  
alguns d’ells tot just nàixer. Són xiquets que arriben molt ferits al sistema de protecció i que no  
han triat nàixer on ho han fet. Com a alternativa a l’ingrés d’estos menors en estes residències  
existix en tota Espanya el recurs de l’acolliment familiar. Els menors viuen amb algun membre  
de la família biològica que s’oferisca a cuidar-los, família extensa, o en família educadora, que  
són famílies que voluntàriament s’oferixen a l’administració per a cuidar i educar estos menors.
L’administració, en estos casos, continua ostentant la tutela del menor, és dir, te els mateixos  
drets i obligacions.

La Generalitat Valenciana, lluny de complir amb la seua obligació de procurar el suport bàsic  
d’estos menors, ha dictat una norma que regula el règim de pagament de la manutenció de “els 
seus  fills”  per  a  l’any  2015.  Es  una  orde  limitada  quant  al  pressupost  (no  es  garantix  el 
pagament a totes les famílies) i en el temps, només podran acollir-se a eixa ajuda les famílies 
que tinguen un menor a càrrec seu a data 31 de Gener de 2015. A més, en l’orde només es  
preveu el pagament de la manutenció de las famílies d’urgència, encarregades de l’atenció dels 
menors de 0 a 6 anys, fins a Juny de 2015. A partir de gener de 2015, conforme disposa l’orde 
26/2014, la Generalitat Valenciana és deixa completament abandonats i sense sustent als menors 
que siguen tutelats, és a dir se’ls separa de la seua família biològica perquè estan en una situació 
de risc, i qui ha d’assumir les seues obligacions com a pare, que és l’administració autonòmica, 
també els abandona.

No pot ni ha de servir com a excusa al·legar motius econòmics, ja que, les famílies educadores i  
extenses estalvien a l’administració més de 17 milions d’euros anuals, que és la diferencia entre  
el cost d’un menor tutelat en un centre i la manutenció que l’administració abona a un menor  
tutelat que estiga en família educadora o extensa. Però si important és l’estalvi econòmic que 
suposa per a la Generalitat Valenciana més important és el dret del menor a créixer en família i 
tindre un futur digne. És per tot això que el Grup Municipal de Gent d’Oliva a l’Ajuntament  
d’Oliva, elevem al Ple de l’Ajuntament les següents propostes

ACORDS
PRIMER.- L’assumpció integral  per part  de l’administració de les implicacions que té que 
estos menors siguen els seus tutelats.

SEGON.- La  derogació  de  l’orde  26/2014  i  27/2014  per  vulnerar  el  dret  fonamental  dels 
menors tutelats a viure en família.

TERCER.- Proporcionar  als  menors,  a  través  de  les  famílies  d’acollida,  tots  els  recursos 
necessaris, inclosa l’entitat de seguiment, per al bon desenrotllament dels menors tutelats i que 
les famílies puguen desenrotllar el seu paper sense tensions extres per la falta de provisió per 
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part de l’administració.

QUART.- Que els menors la tutela dels quals haja d’assumir la Generalitat una vegada passat el  
termini  marcat  per  l’actual  normativa,  tinguen  el  mateix  dret  a  beques  de  menjador  i  el 
pagament total dels llibres de text que els que, per circumstàncies, sí que van poder sol·licitar en  
termini les prestacions correspondientes.

QUINT.- Exigir a l’administració el pagament de tots els gastos necessaris o imprescindibles  
(gastos mèdics no coberts per la Seguretat Social, gastos escolars, teràpies alternatives) dels  
menors tutelats .

SEXT.- Donar trasllat d’estos acords al President de la Generalitat Valenciana i a la Conselleria  
de Benestar Social.

Oliva a 4 de febrer de 2015. José Salazar. Rubricat.”

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

 Sr. Salazar Cuadrado: “El que faré serà llegir la moció, i així imagine que com 
tots ja l’haureu vista, tindreu el criteri fet al respecte, però jo la llegiré per a aquell  
que no sap el contingut. Diu, existeixen a la Comunitat Valenciana més de 2.600 
menors tutelats que viuen en família extensa o educadora. Són xiquets que han sigut 
apartats de les seues famílies biològiques per patir maltractaments, abusos sexuals, 
falta d’atenció i altres que han sigut abandonats pels seus pares, alguns d’ells tot just 
nàixer. Són xiquets que arriben molt ferits al sistema de protecció i que no han triat 
nàixer  on  ho  han  fet.  Com a  alternativa  a  l’ingrés  d’aquestos  menors  en  estes 
residències existeix en tota Espanya el recurs de l’acolliment familiar. Els menors 
viuen amb algun membre de la família biològica que s’oferesca a cuidar-los, família 
extensa,  o  família  educadora,  que  són famílies  que voluntàriament  s’ofereixen a 
l’administració per a cuidar i educar aquestos menors. L’administració, en aquest 
cas, continua ostentant la tutela del menor, és dir, te els mateixos drets i obligacions.  
La Generalitat Valenciana, lluny de complir amb la seua obligació de procurar el 
suport bàsic d’estos menors, ha dictat una norma que regula el règim de pagament 
de la manutenció dels seus fills  –entre cometes– per a l’any 2015. És una ordre 
limitada quant al pressupost; no es garanteix el pagament a totes les famílies, i en el 
temps també; només podran acollir-se a aqueixa ajuda les famílies que tinguen un 
menor a càrrec seu a data 31 de gener de 2015. A més, en l’ordre només es preveu el 
pagament de manutenció de las famílies d’urgència, encarregades de l’atenció dels 
menors de zero a sis anys, fins a juny de 2015. A partir de gener de 2015, conforme 
disposa  l’ordre  26/2014,  la  Generalitat  Valenciana  es  deixa  completament 
abandonats i sense suport als menors que siguen tutelats; és a dir se’ls separa de la 
seua família biològica perquè estan en una situació de risc, i qui ha d’assumir les 
seues  obligacions  com  a  pare,  que  és  l’administració  autonòmica,  també  els 
abandona. No pot ni ha de servir com a excusa al·legar motius econòmics, ja que les 
famílies educadores i extenses estalvien a l’administració més de 17 milions d’euros 
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anuals,  que  és  la  diferencia  entre  el  cost  d’un  menor  tutelat  en  un  centre  i  la 
manutenció  que  l’administració  abona  a  un  menor  tutelat  que  estiga  en  família 
educadora o extensa. Però si important és l’estalvi econòmic que suposa per a la 
Generalitat Valenciana, més important és el dret del menor a créixer en família i 
tindre un futur digne.  És per tot  això que el  Grup Municipal  de Gent d’Oliva a 
l’Ajuntament  d’Oliva,  elevem  al  Ple  de  l’Ajuntament  les  següents  propostes 
d’acord. Ací s’hauria de matisar alguna coseta, en les propostes d’acord, que en el 
primer punt, que posa l’assumpció integral per part de l’administració, evidentment 
és  autonòmica,  no  és  la  municipal,  s’hauria  d’afegir  autonòmica  on  posa 
administració, i continua dient de les implicacions que té que estos menors siguen 
els seus tutelats. El segon punt, quan parla de la derogació és demanar la derogació 
de l’ordre 26/2014 i 27/2014, per vulnerar el dret fonamental dels menors tutelats a 
viure en família. El tercer, també s’ha de matisar que és demanar a la Conselleria de 
Benestar  Social  que  ha  de  proporcionar  als  menors,  a  través  de  les  famílies 
d’acollida,  tots  els  recursos necessaris,  inclosa l’entitat  de seguiment,  per al  bon 
desenvolupament dels menors tutelats i que les famílies puguen desenvolupar el seu 
paper sense tensions extres per la falta de provisió per part de l’administració. El 
quart és que els menors la tutela dels quals haja d’assumir la Generalitat una vegada 
passat el termini marcat per l’actual normativa, tinguen el mateix dret a beques de 
menjador i el pagament total dels llibres de text que els que, per circumstàncies, sí 
que van poder sol·licitar en termini les prestacions corresponents. El cinqué és exigir 
a l’administració el pagament de tots els gastos necessaris o imprescindibles, gastos 
mèdics no coberts per la Seguretat Social, gastos escolars, teràpies alternatives, dels 
menors  tutelats.  I  el  sisé  és  donar  trasllat  d’aquestos  acords  al  president  de  la 
Generalitat Valenciana, i a la Conselleria de Benestar Social. I aqueixa és la moció 
que presentem, amb els acords pertinents, perquè es vote ací en el plenari, i si pot 
ser favorablement, si ho tenen a bé els grups municipals representats ací.”

 Sra.  alcaldessa  accidental: “Ja ho vam parlar  en  la  Junta de Portaveus,  de  fer 
aqueixes matisacions per fer la moció més correcta.”

 Sr.  González  Martínez: “Simplement  manifestar  que  el  Bloc  votarà  a  favor 
d’aquesta moció de Gent d’Oliva, perquè compartim plenament les seues propostes 
d’acord,  que  van  en  el  mateix  sentit  que  el  comunicat  de  la  Plataforma  per 
l’Acolliment  Familiar  al  País  Valencià,  comunicat  que  els  nostres  diputats  de 
Compromís a les Corts Valencianes han recolzat, portant la problemàtica a les Corts, 
a  través  de vàries  preguntes  a  la  consellera.  Com s’ha  dit  ací,  si  a  les  famílies 
acollidores  de menors,  la tutela  de les quals  és de la Generalitat,  ja tenien prou 
dificultats  per  mantindre’ls,  perquè  la  conselleria  no  abonava  les  ajudes 
econòmiques  amb  regularitat,  ara  amb  aquesta  ordre,  26  i  27,  de  2014,  no 
s’assegura, per a res, els mitjans econòmics necessaris per a la seua manutenció, 
escolarització i  cobertura de les necessitats  bàsiques.  Per això el  nostre  vot  serà 
favorable.”

 Sra.  alcaldessa  accidental: “Per  suposat,  no  cal  que  li  diga  que  des  del  Grup 
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Socialista  és una qüestió  de primera  necessitats,  i  una qüestió  d’humanitat,  i  de 
decència política, i per suposat no hi ha cap dubte al respecte.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:

Primer.-  L’assumpció  integral  per  part  de  l’administració  autonòmica  de  les 
implicacions que té que estos menors siguen els seus tutelats.

Segon.- La derogació de l’orde 26/2014 i 27/2014 per vulnerar el dret fonamental dels 
menors tutelats a viure en família.

Tercer.- Demanar a la Conselleria de Benestar Social que proporcione als menors, a 
través  de  les  famílies  d’acollida,  tots  els  recursos  necessaris,  inclosa  l’entitat  de 
seguiment, per al bon desenrotllament dels menors tutelats i que les famílies puguen 
desenrotllar  el  seu  paper  sense  tensions  extres  per  la  falta  de  provisió  per  part  de 
l’administració.

Quart.- Que els menors la tutela dels quals haja d’assumir la Generalitat una vegada 
passat  el  termini  marcat  per  l’actual  normativa,  tinguen el  mateix  dret  a  beques  de 
menjador i el pagament total dels llibres de text que els que, per circumstàncies, sí que 
van poder sol·licitar en termini les prestacions correspondientes.

Cinqué.- Exigir  a  l’administració  el  pagament  de  tots  els  gastos  necessaris  o 
imprescindibles  (gastos  mèdics  no  coberts  per  la  Seguretat  Social,  gastos  escolars, 
teràpies alternatives) dels menors tutelats .

Sisé.- Donar  trasllat  d’estos  acords  al  President  de  la  Generalitat  Valenciana  i  a  la 
Conselleria de Benestar Social.

CINQUÉ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA 
INSPECCIÓ I ELABORACIÓ D’INFORMES DE SITUACIÓ DE TOTES LES 
ÀREES  DE  JOC,  ELEMENTS  ESPORTIUS  DEPENDENTS  DE 
L’AJUNTAMENT, I ALTRES.

Es dóna compte de la moció presentada pel Grup Polític Municipal Popular, que és del 
següent tenor literal:

“Mª Consuelo Escrivá Herraiz, en representació del Grup Popular i en nom de tots els seus 
membres que el componen, D. Jesús Aparisi Romero, D. Andrés Sánchez Gámez, Sra. Virginia  
Cotaina  Verdú,  Sra.  Violeta  Manea,  D.  Vicente  Morera  Romaguera  i  D.  Salvador  Escrivá 
Tormo, mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix el Reglament  
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per Reial Decret  
2568/1986, de 28 de novembre),  eleva al  Ple de la corporació per al  seu debat,  la MOCIÓ 
següent
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A causa de les últimes ràfegues de vent patides en el nostre municipi,  el Grup Popular ens 
plantegem que podia haver sigut una tragèdia per a les famílies, amb la caiguda d’arbres en el  
Col·legi Lluís Vives i en distintes zones del nostre municipi, però volem anar més enllà i eixa 
seguretat fer-la extensible a zones esportives, escaletes de piscines, parcs infantils, etc.

Se solen practicar revisions visuals però és el  moment  que pel  bé de tots i  perquè hem de  
caracteritzar-nos per un treball ben fet cal anar més enllà i revisar eixes no tan evidents i no  
comprovables visualment, i fer-ho per mitjà de proves de càrrega, en cistelles autoportables, 
taulers de cistelles fixes, a sòl, sostre o paret…. Proves de corrosió, comprovant-les per mitjà  
d’amidaments de grossària per ultrasò, etc.

“Des de l’any 2000, un total de 17 menors han mort en accidents relacionats amb porteries o 
canastres de bàsquet en instal·lacions esportives, parcs o centres educatius d’Espanya.

Al març de 2001, un xiquet d’11 anys va morir després de ser colpejat per una porteria de futbol 
sala  en un institut  d’ensenyança  secundària  a  Valladolid.  En idèntiques  circumstàncies  van 
perdre la vida dos menors, un xiquet de 7 anys en el camp municipal de futbol i un altre d’11 
anys en un col·legi públic de La Rioja.

A l’agost de 2002, va ser un xiquet de 8 anys qui va morir després de caure-li una porteria de  
handbol en un poliesportiu a Argañán (Salamanca). En 2003 van perdre la vida en accidents 
amb porteries dos xiquets, ambdós de 12 anys, un a Múrcia i un altre a Girona.

L’any següent en 2004 va morir un xiquet de 10 anys en Sanlúcar de Barrameda, en caure-li  
damunt una porteria quan jugava en el parc d’una urbanització.

Durant l’any 2007 van morir tres xiquets per este tipus de causes. Un xiquet de 6 anys a què li 
va caure damunt una porteria en Puerto de Rosario (Fuerteventura), un altre xic de 17 anys va 
morir també amb una porteria de futbol a Girona, i un altre menor va perdre la vida pel colp 
d’una cistella a Benalmádena.

En 2008 va morir un xic de 15 anys a Alcorcón.

Durant 2001 dos nous menors de 15 anys moren per la caiguda d’una porteria sobre el seu tors 
en La Mojonera (Almeria) i de la caiguda d’una cistella en un Institut d’Educació Secundària en 
el municipi de Vilamarxant (València)

Ens plantegem quants accident mortals s’hagueren pogut evitar, és pel que;

És necessari garantir que tots els equipaments que es troben en ús complesquen els requisits de 
seguretat per mitjà de la realització d’inspeccions i proves per una entitat d’inspecció acreditada 
que posen de manifest les possibles deficiències o incompliments dels requisits normatius a fi 
d’esmenar-los i deixar les instal·lacions en perfecte estat quant a la seguretat per als usuaris.

Per tots els antecedents exposats i més, és pel que proposem al Ple l’aprovació de la següent  
proposta d’acord per tal que el nostre municipi es trobe entre els més segurs per als nostres 
ciutadans
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PROPOSTES D’ACORD
PRIMER.- Inspecció i  elaboració d’informe de situació de totes les àrees de joc,  elements  
esportius dependents de l’Ajuntament, inspecció d’arbres situats en àrees infantils o zones de  
risc com a col·legis, guarderies i parcs, segons requisits de seguretat de les Normes Europees  
vigents  per  empresa  acreditada  per  ENAC  per  a  tal,  a  fi  de  certificar  el  compliment  de  
normativa de les dites àrees i/o en cas contraris posar els mitjans necessaris segons l’empresa  
acreditada per a adequar les àrees de jocs esportives, segons les recomanacions d’adequació 
indicades en els informes de situació.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que a continuació s’indiquen:

 Sra. Escrivá Herraiz: “Per no fer-ho llarg, no la llegiré, però simplement dir que el 
Grup Popular, davant els vendavals que vam tindre, i el que va passar al Col·legi 
Lluís Vives, ens vam posar en contacte amb una de les dues empreses que existeixen 
a Espanya que el que fan és revisar tot el que són parc, zones esportives, com son les 
porteries mòbils  o les cistelles mòbils,  les engrunsadores dels xiquets,  i  com no, 
l’arbrat. Estan homologades. És una empresa homologada per l’ENAC, i el que fan 
és un tipus de proves, amb aparells que es dediquen exclusivament per a aqueix 
menester,  on es veu no només el  visual sinó el  que pot haver de forma interna. 
Creiem que és summament convenient; vam estar reunits amb ells, parlant i mirant. 
És una cosa molt assequible ales nostres arques, estava al voltant de poc més de 
1.000 euros; i pensàvem que per la quantitat d’accidents mortals que ha hagut de 
xiquets a tota Espanya, creiem molt convenient que Oliva fóra pionera a la comarca 
i més enllà,  que aquesta empresa ens donara a tots els pares aquesta seguretat.  I 
simplement  és  això,  i  la  proposta  d’acord  va  en  el  sentit  que  s’inspeccionen  i 
s’elaboren  informes  de  totes  les  àrees  de  joc,  elements  esportius  dependents  de 
l’ajuntament,  inspecció  d’arbrat  situat  en  àrees  infantils  o  zones  de  risc  com 
col·legis, guarderies i parcs, segons els requisits de seguretat de les normes europees 
vigents  per  empreses  acreditades  per  a  aqueix  menester.  I  això  és  la  proposta 
d’acord.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc dir que Projecte Oliva està convençut que les 
instal·lacions,  jardins,  escoles,  han  de  tindre  la  màxima  seguretat.  Seguretat  per 
damunt de tot; jo crec que això és ineludible i entra dins de les competències de 
responsabilitat de cada regidor que portem les delegacions encarregades, siga Parcs i 
Jardins, siga Cultura, siga Educació; tot seguretat per tal que els xiquets i els usuaris 
de les instal·lacions o parcs estiguen en condicions. El que no acabe de vore clar en 
aquesta moció és que fa unes afirmacions que fa la impressió que els regidors d’ací 
que porten delegacions en aqueixa matèria som uns irresponsables, o és que no fem 
res; perquè diu se solen practicar revisions visuals; revisions visuals? Jo almenys en 
les  instal·lacions  esportives  nostres,  que  jo  sóc  el  responsable  polític  d’elles, 
revisions visuals res, revisions a fons, de tot. I això, clar que jo demane informes, de 
tota  classe;  i  inspeccions  tots  els  dies,  de  l’aigua,  de  les  instal·lacions  i  de  tota 
cistella o porteria que estiga allí en les instal·lacions. De les escoles no puc, perquè 
no sóc el responsable delegat de les escoles, ni dels jardins tampoc; però el que són 
les  instal·lacions  esportives,  jo  crec  que  seria  una  irresponsabilitat  dels  regidors 
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delegats no fer aqueixos informes i inspeccions. Per suposat que seguretat al màxim; 
sobretot. Quan es parla de fer inspeccions, jo entenc que l’ajuntament no cal que 
fem una moció ací i que ho aprove el Ple, és que ja ho sabem que les instal·lacions, 
els edificis municipals, els que són de pública concurrència, com alguns que tenim 
grandíssims per ahí, és que s’ha de revisar que les grades estaven mal projectades, 
amb una pendent excessiva i que ara s’ha de rectificar l’obra per tal que aqueixes 
instal·lacions siguen segures, com és el trinquet. Tot això no cal que hi haja un acord 
plenari per a dir-ho. O és que estem en un altre lloc? Tot és responsabilitat de cada 
regidor  responsable,  i  jo  considere  que  cada  regidor  responsable,  si  no  fa  això, 
apanyats estem. Per tant considere que aquesta moció és un poc un cant al vent. 
Seguretat, tota. Però responsabilitat també tota. I la dels regidors responsables. I si 
jo  he  de  demanar  tots  els  dies  els  informes,  jo  els  demanaré  a  les  empreses 
encarregades de fer els informes, i de manteniment de tots els dies; però no necessite 
que el Partit Popular em diga que s’ha de contractar una empresa per fer inspeccions 
i revisions. Jo ja ho sé. Apanyats estem en aquest poble, i això ho va dir la regidora 
Yolanda Pastor en la comissió, si això no s’està fent. Apanyats estem. Per això estan 
fent-se tots els canvis que estan fent-se, en salut pública, amb acumuladors d’aigua 
calenta, amb tot el tema de revisions de les instal·lacions. Per suposat, aqueixa és la 
nostra  feina.  La  resta,  em fa  la  impressió  que  és  un  poc  de  voler  clavar-se  en 
competències  que  els  regidors  delegats  ja  les  tenim  assumides.  Les  porteries 
d’alguns col·legis estan per canviar; ja ho vam dir. I la conselleria fa dos anys que 
estem esperant que canvien cistelles, i porteries, però dels centres públics, que no 
són competència municipal, és de la Generalitat. I no s’ha fet. Per tant, per suposat 
que  n’hi  ha;  supose  que  el  company  o  regidor  de  jardins  li  passarà  el  mateix, 
controlaran tot el tema d’instal·lacions de jardins, perquè si no, apanyats estem. Per 
tant nosaltres, seguretat tota. Però jo sóc el responsable de les meues instal·lacions, i 
jo prenc les decisions que hi haja informes i inspeccions tots els dies.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres m’agradaria que quedara clar que no posem en 
dubte  la  cura  que  posen  els  regidors  delegats  a  mantindre  les  instal·lacions;  no 
només els regidors, en el cas dels col·legis sabem que la Generalitat porta a terme 
inspeccions; nosaltres hem estat en diverses ocasions, bé quan ostentava l’Alcaldia, 
juntament  amb  la  regidora  d’Educació,  bé  a  posteriori  l’he  acompanyada  a  la 
Subdirecció Territorial, per tal que duguera a terme aquestes inspeccions. Però en 
qualsevol cas pensem que és una mesura convenient la que es proposa en la moció. 
És raonable. Jo no ho sé, però se’ns va dir en la Junta de Portaveus que el seu cost  
no seria massa elevat, i per tant, en eles mateixos termes, no posem en dubte la cura 
que es té, ens consta a més, però també considerem que qualsevol mesura preventiva 
i de seguretat, l’hem de dur a terme. Per això votarem a favor la moció.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Nosaltres, des del Grup Socialista, també entenc, i jo 
crec que sobretot els partits de l’oposició crec que estan fins i tot més justificat que 
presenten  mocions  d’aquesta  índole,  perquè  és  normal  que  insten  als  qui  estem 
governant  que prenguen mesures  en el  que consideren,  les  inquietuds  que tenen 
estan en l’oposició. Per tant jo crec que tot el que siga per enriquir la nostra tasca, i 
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ajudar  la  nostra  tasca,  informar  als  qui  estem  governant,  o  als  qui  portem 
delegacions que realment hi ha un impacte, o amb aquesta moció es pot millorar, per 
a nosaltres, des del Grup Socialista, benvingut siga. També és cert, i en la mateixa 
Junta de Portaveus, ja ho vaig manifestar, que és un poc una declaració d’intencions, 
perquè ni sabem quines són les empreses, ni sabem exactament quin és el cost real 
d’aquestes empreses, ni tampoc sabem si tindrem consignació pressupostària o no 
per fer aquestes tasques. Però jo sí que recolliré aqueixa inquietud que tot estiga 
regulat i controlat, perquè al cap i a la fi, jo crec que tots els regidors que estem ací, 
de govern o d’oposició, prioritzem la seguretat dels nostres ciutadans. Per tant jo 
crec  que  això  és  prioritari  i  per  suposat  des  del  Grup  Socialista  li  donarem el 
recolzament a la moció.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Efectivament; des de Gent d’Oliva també recolzarem la 
moció que presenta el Partit Popular, perquè independentment que també pensem 
que els regidors que són responsables presten especial atenció als temes de seguretat 
per a les persones, i també de béns, i en aqueix aspecte no ho posem en dubte; però 
sempre  afegir  un  plus  al  respecte,  sempre  és  bo;  i  pensem  que  es  facen  les 
inspeccions  pertinents  o  periòdiques,  sempre  pot  ajudar  que  aqueixes 
infraestructures estiguen en les millors condicions possibles. De vegades, pel que 
siga, es pot escapar qualsevol detall i pot passar que qualsevol element de qualsevol 
infraestructura  acabe  causant  qualsevol  incident;  i  per  tant,  fer  una  inspecció 
periòdic d’aqueixes infraestructures diguem que no està de sobra. Per tant, en aqueix 
aspecte estem totalment a favor, afegir un plus i una obligació, i una seguretat més, 
sempre  és  important;  sobretot  a  través  de  la  inspecció  d’empreses  que  són 
homologades,  estan  constatades,  i  que  es  dediquen  a  aquestos  menesters. 
Independentment d’això també pense que Oliva, sobretot el cas urbà, a causa de la 
seua  extensió,  creiem  que  fa  falta  un  mapa  de  riscos,  amb  totes  aquelles 
instal·lacions  públiques  que  utilitzen  els  usuaris,  per  vore  en  quines  condicions 
estan, i tots aquells que poden suposar un perill clar per als usuaris; per tant jo crec 
que això s’haurà d’anar un poc més enllà independentment de la moció que ací es 
planteja,  i  s’haurà d’elaborar el  mapa de riscos per previndre i tindre en compte 
qualsevol  element  que  puga ocasionar,  o  puga ser  motiu  d’ocasionar,  qualsevol 
incident, i sobretot de cara el futur perquè es mantinguen en les millors condicions 
possibles. Ahí entraria efectivament qualsevol espai públic i fins i tot jardins. Però 
ajustant-nos al que és la moció, pense que és una moció que s’ha de refrendar i per 
part de Gent d’Oliva votarem a favor d’ella.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “En  principi  jo  no  crec  que  la  responsable  o  delegada 
d’Educació no prenga les mesures; no crec que el responsable de Parcs i Jardins, del 
Grup Municipal Socialista, no prenga les mesures, a pesar que cauen alguns arbres; 
però li dic que aquest responsable que li parla, és el que planteja la moció, sí que 
assumeix la seua responsabilitat en el fet que les instal·lacions estiguen correctes. De 
totes formes, com deia el Sr. Salazar, a la millor és que s’ha de demanar un plus,  
afegir un plus, però no només a les instal·lacions i jardins, també a les llicències 
d’activitat,  a vore si és que se n’està passant-se’n alguna i no es tramiten bé les 
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llicències; o a la millor a les llicències d’obra, a la millor s’hauria de fer un informe, 
amb  una  empresa  imparcial,  que  ens  diga  si  les  llicències  d’obra  que  s’estan 
concedint estan donant-se bé o estan donant-se malament. A la millor això també 
seria convenient. Per això dic que estem demanant en una moció manar-nos feina 
que per si l’ajuntament té l’obligació de fer des del principi; sí o sí. Ara, nosaltres no 
votarem en contra d’aquesta moció; ens abstindrem, perquè no li veiem cap sentit, 
perquè entenem que la seguretat va implícita en la responsabilitat dels regidors, però 
aqueix  afegir  un  plus  que  deia  el  Sr.  Salazar,  de  categoria;  però  també  en  la 
tramitació de les llicències, i en les llicències d’obra; a la millor s’ha de buscar una 
empresa de fora que ens diga si estem tramitant bé les llicències d’obra o no; per què 
no?  quan  més  sucre,  més  dolç;  doncs  endavant.  Per  tant  el  nostre  vot  serà 
l’abstenció,  però  sobretot  recorde,  seguretat  i  responsabilitat  per  damunt  de  tot; 
almenys des d’aquest grup municipal.” 

 Sra. alcaldessa accidental: “Jo consumiré també el segon torn de paraula, perquè jo 
crec que en una cosa tan bàsica, que ha estat dictaminada prèviament, dictaminada 
no, debatuda, en la Junta de Portaveus, jo crec que no se li ha de donar tampoc més 
pes del que té; és una proposta que fa el Partit Popular i jo crec que és una proposta 
en ares de la seguretat i de millorar els serveis; i si es poden fer, per què no hem de  
fer? Jo no entraré en polèmiques, perquè jo crec que cadascú sap quines són les 
seues  funcions,  i  cada  regidor  cobrem per  a  això,  per  fer  i  exercir  les  nostres 
funcions; qui les fa bé, i qui no les fa al cap i a la fi és la seua responsabilitat. Em 
reitere amb el que he dit. Jo crec que és una proposta que fa el Partit Popular des de 
l’oposició, i jo crec que ben rebuda està, i sobretot per als qui estem ací en el Grup 
socialista l’acollim, l’agarrem, i farem tot el possible perquè al cap i a la fi el que 
ens preocupa a nosaltres és la seguretat, i si podem millorar les coses, per què no.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo pense que aquesta acta el Sr. Peiró haurà de rellegir-se-
la, perquè de la boca d’aquesta portaveu per a res a eixit cap acusació, ni per a ell 
com a regidor, ni per al Sr. Santacatalina, ni per a la Sra. Torres, que de fet hui no 
està entre nosaltres. Simplement nosaltres continuem treballant. No acusem ningú; 
fem una proposta; i la proposta estem en el dret. A vosté sé que no li agraden les 
mocions; les nostres, les seues sí que li agraden; però bé, jo no vull perdre el temps, 
i ací per a res aquesta moció no va ni d’obres, ni de res; a qui li faça falta unes 
palmes  per  sentir-se  agradable,  jo  si  vol  li  les  faig  deu  vegades;  però  jo  tinc 
claríssim, tinc molt clar que aquest ajuntament no té cap aparell per comprovar les 
càrregues, no té cap aparell d’amidament d’espessors per ultrasons, per comprovar 
corrosions i altres; però no és que no el tinga l’Ajuntament d’Oliva, és que no el té  
cap ajuntament. per tant, jo no sé què li dol tantíssim. I perdone, però dubte que 
vosté puge i baixe tots les dies les escaletes de la piscina per comprovar en quin 
estat estan. Ni tampoc, perquè he preguntat els informes que hi havia, demanar els 
informes. Pot dir el que vulga ací en aquest plenari. S’ha sentit dolgut? Doncs és 
qüestió seua; simplement ha de revisar l’acta i vore el que he dit jo. El Partit Popular 
treballem des de la responsabilitat, treballem en positiu, i ho fem de forma seguida i 
reiterada.  Per tant,  vist  el que havíem vist,  sabent que aquest ajuntament,  ni  cap 
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ajuntament, té aparells d’aqueix tipus perquè no tenim per què tindre’ls, que seria 
una  despesa  milionària  que  no  tenim  per  què,  sent  que  aquesta,  diguem-ne, 
assegurança és molt barata; hi ha un estudi que puc passar, hi ha tot s els documents 
de l’empresa de a què es dediquen. I simplement és una proposta per acollir-nos, 
perquè  totes  les  instal·lacions,  tant  siguen  esportives,  com  d’engrunsadores  de 
xiquets, com d’arbrat, siguen el més segures; amb inspeccions, amb revisions, amb 
els  aparells  que  estan  homologats  per  les  normes  europees,  com  he  dit,  i  que 
nosaltres  no tenim,  ni tenim per què tindre;  però pensem que sí  que necessitem 
aqueixa seguretat. I això simplement és el que hem demanat. I res més enllà de tot el 
discurs, la veritat que crec que populista que ha fet el Sr. Peiró.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Jo crec que ja hem parlat molt, i crec que hauríem de 
votar ja la moció.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 17 vots favorables, 7 (del Grup PP) , 5 (del 
Grup  Socialista),  4  (del  Bloc-Compromís),  1  (del  Grup  Gent  d’Oliva)  i  amb  2 
abstencions (del Grup Projecte Oliva), ACORDA:

PRIMER.- Aprovar  la  moció  transcrita  anteriorment,  i  en  conseqüència  elevar  les 
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

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

SISÉ.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL QUART 
TRIMESTRE DE 2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 17 de febrer de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT
En la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s’establixen  
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’establix l’obligació dels  
interventors i els tresorers d’elaborar informes trimestrals en relació al compliment dels terminis  
de pagament, i remetre’ls al Ple de la corporació.

Per tot allò, es dona compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat.

PROPOSTA D’ACORD

A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda:

PRIMER.- Donar  compte  al  Ple  i  prèviament  a  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  dels 
informes de morositat del quart trimestre de l’any 2014.
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“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE:  INFORME  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DELS  TERMINIS  DE  PAGAMENT  DE 
L’AJUNTAMENT D’OLIVA
La funcionària  que subscriu en  l’exercici  de  les  funcions previstes  en l’article  196 del  Reial  Decret  
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, i article 5  
del  Reial  Decret  1174/1987,  de  18 de setembre,  pel  qual  es  regula  el  règim jurídic dels  funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:

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

NORMATIVA APLICABLE
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004.
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

ANTECEDENTS DE DRET
L’article  4.3  de  la  Llei  15/2010  disposa  que  “Els  tresorers  o,  si  no  n’hi  ha,  interventors  de  les 
corporacions locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu 
esta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat Local, que inclourà necessàriament el nombre 
i quantia global de les obligacions pendents en què s’estiga incomplint el termini.”
Segons allò que es disposa en l’article 4 de la 3/2004 “el termini de pagament que haja de complir el  
deutor, si no haguera estat fixat data o termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals 
després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis.”

CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES PER A L’OBTENCIÓ DE LES DADES APORTADES EN 
EL PRESENT INFORME
A  continuació  s’assenyalen  les  premisses  de  què  s’ha  partit  per  a  l’obtenció  de  les  dades  de  la  
comptabilitat municipal:
- Únicament  s’ha  inclòs  despeses  corresponents  als  capítols  2  i  6  (despeses  corrents  i  serveis  i  

inversions),  ja que la  Llei  15/2010 fa referència  a  les  operacions  comercials,  i  estes  bàsicament  
s’apliquen a estos capítols. Per tant no s’inclouen despeses de personal, subvencions o altres que no 
corresponguen a estos capítols.

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

- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de comptabilitat, 
en la qual no es pren com a referència la data de factura sinó la data de la seua recepció.

Informe quart trimestre 2014
Atenent  a  les  consideracions  assenyalades  anteriorment,  i  segons  les  dades  que  es  desprenen  de 
l’aplicació de comptabilitat,  corresponents  a  despeses  imputables als capítols 2 i  6 del  pressupost  de 
l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament, a data 31 de desembre del 2014, un total de 858 
factures la quantia global de les quals puja a 900.328,32 €.

En l’annex I d’este informe s’inclou una llista resum d’estes factures pendents de pagament en què es 
diferencien  les  que es  troben  dins  del  període  legal  de pagament  (791 factures  per  829.110,15 €),  i 
aquelles que estan fora del període legal de pagament (67 factures per 71.218,17 €)
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L’annex II de l’informe, és una llista de pagaments realitzats en el trimestre, en el qual es diferencien els  
que s’han realitzat dins del període legal de pagament (1042 factures per 1.151.725,56 €) d’aquells que ho 
han estat fora del termini legal de pagament (199 factures per 151.673,28 €).
L’annex III  fa referència als interessos de demora que s’han pagat en este trimestre, que pugen a un 
import total de 6.218,56 euros.

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

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

Els efectes de l’incompliment de terminis s’establixen en l’article 200 bis de la Llei  30/2007, que es 
transcriu a continuació:

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

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

Cosa que s’informa als efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent.

Oliva, 22 de gener de 2015. La tresorera. Mª Dolores Pozuelo Acayos.”

“INFORME D’INTERVENCIÓ

ASSUMPTE.- Informe trimestral fins al 31/12/2014 sobre les factures o documents justificatius respecte 
als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures i no s’han 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’haja justificat per l’òrgan gestor  
la seua absència de tramitació.

L’article  5,  apartat  4,  de la Llei  15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la Llei  3/2004, de 29 de 
desembre,  per la que s’establixen mesures de lluita contra la morositat  en les operacions comercials,  
obligava - i així es realitzava - a què s’elaborara un informe de les factures o documents justificatius  
respecte als quals havien transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures  
de la Intervenció Municipal  i  no s’havia reconegut  l’obligació ni  s’havia realitzat  per  l’òrgan  gestor 

Pàgina: 20



AJUNTAMENT D’OLIVA

objeccions  al  reconeixement  de  l’obligació,  i  que  el  dit  informe  havia  d’incorporar-se  a  l’informe 
trimestral  que elabora la Tresoreria  Municipal, per a elevar-se al Ple de l’Ajuntament; i  el Ple, en el  
termini de 15 dies comptats des del dia de la sessió en què tinguera coneixement de la dita informació,  
publicava un informe agregat de la relació de factures i documents que se li havien presentat agrupant-los  
segons el seu estat de tramitació.

El dit precepte va ser derogat per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i  
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i substituït per l’article 10 d’esta Llei, el  
text del qual és el següent:

Article 10. Actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat.
Els  òrgans  o  unitats  administratives  que  tinguen  atribuïda  la  funció  de  comptabilitat  en  les 
Administracions Públiques:
1.-  Efectuaran  requeriments  periòdics  d’actuació  respecte  a  les  factures  pendents  de  reconeixement 
d’obligació, que seran dirigits als òrgans competents.
2.- Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte als quals hagen transcorregut 
més de tres mesos des que van ser anotades i no s’haja efectuat  el reconeixement de l’obligació pels 
òrgans competents. Este informe serà remés dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de  
l’any a l’òrgan de control intern.

En el cas de l’Ajuntament d’Oliva, la comptabilitat municipal es troba centralitzada en la Intervenció, des  
d’on s’efectuen requeriments periòdics d’actuació verbals i escrits respecte a les factures pendents de 
reconeixement d’obligació, dirigits als òrgans competents, i s’elabora l’informe trimestral amb la relació  
de les factures respecte als quals hagen transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no  
s’haja efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents.

Afig l’article 12.2 de l’Esmentada Llei 25/2013, de 27 de desembre, que anualment, l’òrgan de control 
intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat.

Basant-se en l’anteriorment exposat, es relacionen en annex adjunt les factures o documents justificatius 
que  al  final  del  trimestre,  d’acord  amb  els  criteris  establerts  en  el  programa  de  comptabilitat,  han 
transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures, i no s’ha tramitat el  
corresponent  expedient  de  reconeixement  de  l’obligació,  per  un  import  total  de  0.-€  en  funció  dels 
següents estats de tramitació bàsics previs al reconeixement de l’obligació:

ESTAT DESCRIPCIÓ
VF Factura d’altres exercicis pendents de REX 2014
C Comptabilitzada
V Verificada

S’ha d’advertir que que per part de l’empresa de manteniment del programa de comptabilitat T-SYSTEM 
s’ha elaborat un mòdul per al càlcul i la impressió dels informes de morositat, seguint el model elaborat  
pel Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtingudes respecte a les factures pendents 
d’aprovar s’extrauen del dit mòdul.

No obstant  això,  esta  Intervenció  vol  fer  constar  que,  si  bé les  dades  han  estat  revisades  i  semblen 
adequar-se  a  la  legislació  d’aplicació,  el  mòdul  corresponent  a  la  morositat  ha  patit  constants 
modificacions/actualitzacions,  per  la  qual  cosa  les  dades  que  se’n  desprenen  no  tenen  la  seguretat 
desitjada per a la informació requerida pel Ministeri.
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És tot  el  que he d’informar  en compliment  de les meues funcions,  traslladant el  present informe els  
efectes oportuns.”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast dels informes transcrits.

SETÉ.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT. QUART 
TRIMESTRE DE 2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 17 de febrer de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  PERIODE  MITJÀ  DE 
PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introduïx el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que 
totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el  
seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna.

El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el  
retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte 
del període legal de pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre,  per  la  qual  s’establixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions 
comercials.  Este mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu,  
tant en les operacions pagades com en els pendents de pagament, si l’Administració paga abans 
de  que  hagen  transcorregut  trenta  dies  naturals  des  de  la  presentació  de  les  factures  o 
certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han  
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, eixos trentes dies.

Es tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que consten en el  
registre  comptable  de  factures  o  sistema  equivalent  i  les  certificacions  mensuals  d’obra 
aprovades a partir de la mateixa data.

La  disposició  transitòria  única  del  Reial  Decret  635/2014  establix  que:  "Mientras  no  es  
produïsca la modificació de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, les comunitats autònomes i 
les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text  
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,  
de  5  de  març,  remetran  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  per  a  la  seua 
publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal web, la  
informació a què es referix l’article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals  
publicaran i comunicaran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques esta informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del dit  
trimestre.

La publicació i comunicación trimestral de la informació prevista en este reial decret d’acord a 
la disposición esmentada , referida a l’última trimestre de l’any 2014 tindrà lloc en el mes de  
gener de 2015.
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En l’apartat 2 de l’article 6 del Reial Decret 635/2014, establix l’obligació de les corporacions 
locals de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el que es 
preveja en l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació 
relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al mes o al  
trimestre anterior. Disposant l’article 4 de l’esmentada Orde, que la remissió de la informació 
economic-financera corresponent  a la totalitat  de les unitats  dependents de cada Corporació 
Local  se  centralitzarà  a  través  de  la  intervenció  o  unitat  que  exercisca  les  seues  funcions. 
Aquesta Intervenció Municipal ha complit en la seua obligación de remissió de la información 
trimestralment referida al periode mitjà de pagament corresponent al quart trimestre de 2014,  
dins de termini i en la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada 
en la "Oficina Virtual de les Entitats Locales", consta en l’expedient el justificant de la remissió.  
si  bé, tal com es fa constar en l’informe emés per la Interventora municipal,  després de les  
actualitzacions del programa i ajustos realitzats amb motiu del tancament de la comptabilitat de  
l’exercici 2014, la dada que es desprén ha resultat menor, havent-se procedit ja a sol·licitar al 
Ministeri instruccions per a procedir a la rectificació d’aquesta informació

En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se  
compte al Ple de la Corporació.

A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda:

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció Periode mitjà de pagament corresponent al quart trimestre de 2014, que s’adjunta 
a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ
PMP QUART TRIMESTRE 2014

El legislador ha redefinit el principi de sostenibilitat financera en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, incloent no només el control del deute 
públic financer, sinó també el control del deute comercial.

Amb este propòsit, esta Llei  introduïx el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del 
temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les administracions 
públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que 
hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna que el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,  
ve a concretar. El període mitjà de pagament definit en este reial decret mesura el retard en el pagament  
del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte del període legal de pagament  
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu  
3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establixen mesures de 
lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials.  Este  mesurament  amb  criteris  estrictament 
econòmics pot prendre valor negatiu si l’administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies 
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons corresponga.

Així  mateix,  el  legislador  va  incloure  també  en  l’esmentada  llei  orgànica  un  conjunt  de  mesures 
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automàtiques i progressives destinades a garantir el compliment per les administracions públiques de la 
normativa en matèria de morositat.  Estes  mesures,  si  no hi  ha altre  remei,  contemplen la facultat  de 
l’Administració General de l’Estat per a retindre recursos dels règims de finançament corresponent davant 
de l’incompliment  reiterat  per  les  comunitats  autònomes  i  corporacions  locals  del  termini  màxim de 
pagament,  a fi de pagar directament als proveïdors d’estes administracions.  Este Reial Decret  635/14 
especifica les condicions en què es poden efectuar les mencionades retencions.

Per al càlcul econòmic del període mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es 
tindran  en  compte  les  factures  expedides  des  de  l’1  de  gener  del  2014  que  consten  en  el  registre 
comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de la  
mateixa data.
La periodicitat del càlcul i publicació del PMP serà mensual, excepte per a les entitats No incloses en el  
model de cessió de tributs, en les que el càlcul serà trimestral.

Als efectes  del  càlcul  del  període mitjà  de pagament  global,  que per  al  Municipi  d’Oliva,  només es  
considera el de l’Ajuntament, el període mitjà de pagament de cada entitat es calcularà d’acord amb la 
fórmula següent:

Període mitjà de pagament de 
cada entitat = 

ràtio operacions pagades * import total pagaments realizats + ràtio operacions pendents de 
pagament * * importe total pagaments pendents
importe total pagaments realizats + import total pagaments pendents

Per als pagaments realitzats en el trimestre, es calcularà la ràtio de les operacions pagades d’acord amb la 
fórmula següent:

Ràtio de les operacions pagades = Σ (nombre de dies de pagament * import de l’operació pagada)
importe total de pagaments realizats

S’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:

Els trenta posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons conste en el  
registre  comptable  de  factures  o  sistema  equivalent,  o  des  de  la  data  d’aprovació  de  la  certificació 
mensual d’obra, segons corresponga, fins a la data de pagament material per part de l’administració. En 
els  supòsits  en  què no hi  haja obligació  de  disposar  de  registre  administratiu,  es  prendrà  la  data  de 
recepció de la factura.

De les dades que es desprenen de la comptabilitat  resulta un total d’operacions pagades en trimestre  
d’1.543.559,38 i una ràtio d’operacions pagades de 6,22.

Per  a  les  operacions  pendents  de  pagament  al  final  del  trimestre  es  calcularà  la  ràtio  d’operacions 
pendents de pagament d’acord amb la fórmula següent:

Ràtio de les operacions pendents 
de pagament = Σ (nombre de dies pendents de pagament * import de l’operació pendent de pagament)

importe total de pagaments pendents

S’entendrà per nombre de dies pendents de pagament,  els dies naturals transcorreguts des dels trenta 
posteriors  a  la data d’anotació de la factura  en el  registre  administratiu,  segons conste en el  registre  
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, 
segons corresponga, fins a l’últim dia del període a què es referixen les dades publicades. En els supòsits 
en què no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció de la 
factura.
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De les dades que es desprenen de la  comptabilitat  resulta  unes operacions pendents de pagament  de 
883.582,42 € i una ràtio d’operacions pendents de pagament de -15,35.

Del que s’ha exposat anteriorment, resulta un PMP de l’entitat de -1,63.

No obstant això, s’ha d’advertir que amb data 30 de gener, dins del termini, es va incorporar en l’oficina  
virtual de les corporacions locals la dada del PMO del quart trimestre de l’exercici 2014 de 4.XX, que era  
la dada que aleshores  resultava  de les llistes  de programa;  ara bé,  després  de les actualitzacions del 
programa i ajustos realitzats amb motiu del tancament de la comptabilitat de l’exercici 2014, la da a que  
se’n desprén ha resultat menor, i s’ha procedit ja a sol·licitar al ministeri instruccions per procedir a la 
rectificació d’esta informació.

S’ha d’assenyalar que per part de l’empresa de manteniment del programa de comptabilitat T-SYSTEM 
s’ha elaborat un mòdul per al càlcul i la impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model  
elaborat pel Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtingudes respecte a les factures  
pendents d’aprovar s’extrauen del dit mòdul.

No obstant  això,  esta  Intervenció  vol  fer  constar  que,  si  bé les  dades  han  estat  revisades  i  semblen 
adequar-se  al  RD  365/14  d’aplicació,  el  mòdul  corresponent  al  PMP  ha  patit  constants 
modificacions/actualitzacions,  per  la  qual  cosa  les  dades  que  se’n  desprenen  no  tenen  la  seguretat 
desitjada per a la informació requerida pel Ministeri.”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.  I es 
produeix la manifestació que tot seguit s’indica:

 Sra.  alcaldessa  accidental: “Ací  sí  que  vaig  a  fer  un  incís,  com  a  regidora 
d’Hisenda, perquè crec que es reflecteix molt bé en l’informe el període mitjà de 
pagament  que  té  l’Ajuntament  d’Oliva  respecte  als  proveïdors  del  nostre 
ajuntament; és aproximadament de vint-i-vuit dies el temps que transcorre per pagar 
als nostres proveïdors. Sí que és cert  i  faig la matisació públicament ací, que en 
aquest  primer  trimestre,  o  aquestos  mesos  de l’any estem tenint  un poc més  de 
problemes per pagar perquè el canvi de programa de comptabilitat, els períodes de 
transició són molt complicats, està produint i provocant la ralentització del temps de 
pagament;  però  al  llarg  de  la  setmana  que ve  estarà  pagat  totes  les  factures  de 
l’exercici, pràcticament, 2015.”

VUITÉ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL NOU PLA 
D’AJUST REVISAT. QUART TRIMESTRE DE 2014.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 17 de febrer de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT NOU PLA D’AJUST REVISAT 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014
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Mitjançant acord Plenari de data 17 de juny de 2014, aquest Ajuntament d’acord amb la seua 
situació econòmica,  va  sol·licitar  acollir-se  a  una reducció del  tipus  d’interés  en 140 punts 
bàsics,  que  es  referix  la  Resolució  de  13  de  maig  de  2014,  de  la  Secretaria  General  de 
Coordinació Autonòmica i Local, que publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per 
a  Assumptes  Econòmics,  de  24  d’abril  de  2014,  per  la  qual  s’establix  la  modificació  de 
determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al  
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals i així mateix 
aprofitant  que  les  instruccions  del  Ministeri  permetien  confirmar  el  Pla  d’ajust  existent  o  
elaborar un nou Pla d’Ajust que atenguera a la situació econòmica actual i les previsions de 
futur, va aprovar en eixa mateixa sessió Plenària, un nou Pla d’Ajust revisant l’anteriorment  
aprovat. 

El  Ministeri  d’Administracions  Públiques,  a  través  de  la  secretària  general  de  coordinació 
autonòmica i local, en data 14 de juliol de 2014 va emetre un informe favorable al nou Pla 
d’Ajust  revisat  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  i  conseqüentment  a  modificar  les  condicions 
financeres de l’operació de préstec a llarg termini formalitzada en aplicació del Reial Decret  
Llei 4/2012, en els termes sol·licitats."

D’acord  amb  l’article  10  del  Reial  Decret  Llei  7/2012,  de  març,amb  caràcter  general,  les 
Entitats locals que concerten les operacions d’endeutament previstes en este Reial Decret Llei,  
hauran  de  presentar  trimestralment  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  un 
informe sobre l’execució dels plans d’ajust previstos en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, 
de 24 de febrer. D’aquest informe es donará trasllat al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, mitjançant la plataforma telemática habilitada pel propi Ministeri.

Considerant  que,  de conformitat  amb aquest  article,  de l’informe de l’interventor es donarà  
compte al Ple de la Corporació Local.

PROPOSTA D’ACORD

A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda:

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció de seguiment del nou Pla d’Ajust revistat corresponent al quart trimestre de 2014, 
que s’adjunta a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ

COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT 
D’INFORMACIÓ  DE LA LLEI 2/2012 LOEPSF,  DESENVOLUPADA  PER L’ORDE HAP/21 
05/2012.

QUART TRIMESTRE 2014

PRIMER.- Legislació aplicable
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La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’ara en 
avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les Administracions 
Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per a contribuir 
a generar confiança en funcionament correcte del sector públic. La importància d’este principi ha portat al 
legislador a establir en l’article 6 de la citada LOEPSF, l’obligació de les Administracions Públiques de 
subministrar tota la informació necessària per al compliment de les disposicions de l’Esmentada Llei, i de 
les normes i acords que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i  
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.

El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el Ministeri  
d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret, 
sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha arreplegat en l’article 16.

Els articles 14 i 16 de l’Orde, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació  
de les comunitats autònomes i  les corporacions locals,  han entrat  en vigor l’1 de gener del  2013, de 
conformitat amb la disposició transitòria única de l’Orde, imposant en l’article 4 la centralització del  
compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació "En les corporacions locals, la intervenció 
o unitat que exercisca les seues funcions."

SEGON.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenrotllament  
del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret amb el contingut dels articles 
4  i  16  de  la  mateixa,  la  Intervenció  Municipal  ha  complit  amb  la  seua  obligació  de  remissió  de  
subministrament de la informació trimestral corresponent al QUART trimestre de 2014, dins del termini i  
la  forma  escaient.  Havent-se bolcat  la  totalitat  de  la  informació  requerida  pel  Ministeri  d’Hisenda  i  
Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la "Oficina Virtual de les 
entitats locals", consta en l’expedient el justificant de la remissió.

TERCER.- Justificació de l’informe i del seu coneixement pel Ple.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació s’haja de donar compte al 
Ple de la corporació, en la informació del 3r trimestre, el formulari F.3.5 "Comunicació de dades i firma 
d’informe d’Avaluació compliment d’objectius Llei Orgànica 2/2012", de la web i de la Guia realitzada  
pel  Ministeri,  expressament  deia  que  l’informe  d’avaluació  ha  de  tindre  coneixement  el  Ple  d’esta  
corporació. No obstant això la dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat per a  
este trimestre.

No  obstant  això,  la  Llei  d’Hisendes  locals  (art.  207  del  RDLEG.  2/2004,  de  5  de  març),  establix  
l’obligació de remetre al Ple de l’entitat la informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de  
la Tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació,  
en els terminis i  amb la  periodicitat  que el  Ple establisca,  havent-se elevat  al  Ple la informació dels 
trimestres anteriors remesa al Ministeri.

Per allò que s’ha exposat es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la  
corporació si es considera oportú, amb els formularis remesos, i s’annexen al present informe els més 
significatius de l’ajuntament i de la consolidació (estat execució, calendari  i pressupost de tresoreria i  
romanent  de  tresoreria  de  l’Ajuntament,  així  com  informe  d’estabilitat,  regla  de  gasto  i  informe 
d’avaluació).

D’altra  banda,  el  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de  novembre,  que  desenvolupava  la  Llei  18/2001, 
d’Estabilitat Pressupostària, establia en l’article 16.2 l’obligatorietat d’emetre un informe d’intervenció de 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar compte al Ple en els supòsits d’expedients de modificació 
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de  crèdits.  En  l’actualitat  després  de  l’entrada  en  vigor  de  la  LOEPSF  i  l’Ordre  Ministerial  de 
desenvolupament sobre les obligacions de subministrament d’informació, segons contestació emesa per la 
Subdirecció General  d’Estudis i  Finançament  de les entitats locals a pregunta de Cosital  Network, la 
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de gasto no és requisit previ necessari  
per a l’aprovació dels expedients de modificació, sinó que procedix l’actualització trimestral de l’informe 
d’intervenció de compliment dels objectius a què es referix l’Orde HAP2105/2012. Càlcul de què pot  
derivar-se de manera preceptiva l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer per incompliment d’objectius, 
encara  que  actualment  el  Ministeri  sosté  que  només  si  es  constata  l’incompliment  en  la  liquidació 
pressupostària és obligatori elaborar i aprovar formalment un pla econòmic financer.

QUART.- Contingut de la informació
La informació  a subministrar  per  a  complir  a  l’obligació  de remissió,  és  part  de què s’arreplega  en 
l’article  16  de  l’Orde  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  i  s’ha  materialitzat  en  els  formularis  que  ha 
dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’entitats locals emplenats a través de l’Oficina 
Virtual abans citada, que no ha arreplegat el total de la informació detallada en l’article citat.

CINQUÉ.- ASPECTES MÉS IMPORTANTS
El calendari  i  pressupost  de  tresoreria,  el  deute  viu i  previsió  de venciments  de  deute i  el  perfil  de 
venciment del deute en els pròxim 10 anys, han sigut emplenats d’acord amb les dades facilitades per la 
Tresoreria. En finalitzar el present trimestre i en la previsió del següent, hi ha un excedent de tresoreria,  
per la qual cosa no serà necessari acudir a concertar operacions de tresoreria.

Romanent de tresoreria
Es correspon amb les xifres obtingudes del programa de comptabilitat al final del trimestre. S’ha efectuat  
el càlcul del cobrament dubtós, i dels excessos de finançament afectat,  d’acord amb les dades que es 
desprenen  de  la  comptabilitat  municipal,  que  llevat  d’algun  ajust  pendent  que  es  realitze  abans  del  
tancament, no suposarà canvis significatius en la xifra final del Romanent de Tresoreria.

Resum anàlisi estabilitat pressupostària
Encara realitzant els ajustos corresponents en termes de comptabilitat nacional, els ingressos no financers  
són superiors als gastos no financers, per la qual cosa es complix l’objectiu d’estabilitat.

Cal assenyalar que els ingressos i gastos no financers són els que s’obtenen de la comptabilitat municipal,  
que llevat d’algun ajust pendent ajust pendent que es realitze abans del tancament, no suposarà canvis 
significatius, i per tant permetran el compliment de l’estabilitat pressupostària al final de l’exercici. 

Resum anàlisi regla de gasto
En este trimestre, la diferència entre el “límit de la Regla de Gasto” i el “Gasto computable previst per a  
l’exercici 2014” és positiva, i calculada segons l’objectiu del Pla Econòmic - Financer per a este exercici,  
la diferència entre el “Límit màxim de gasto objectiu 2014 previst en el Pla Econòmic Financer vigent” i  
el  “Gasto  computable  Pressupost  2014”  és  positiva  igualment,  complint  esta  Corporació  Local  amb 
l’objectiu de la Regla de Gasto, segons el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

SISÉ.- CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ
Amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de desembre del 2014, amb les estimacions i 
càlculs realitzats basant-se en els mateixos, i  amb les excepcions efectuades anteriorment,  tal com es 
desprén dels formularis del Ministeri, l’Ajuntament d’Oliva:

Complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

Complix amb l’objectiu de regla de gasto
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Per  tot  això,  el  present  informe  es  trasllada  Regidora  Delegada  d’Economia  i  Hisenda  perquè,  per 
conducte de l’Alcaldia, es procedisca - si ho considera oportú - a la seua elevació al Ple de la corporació 
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

NOVÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  DEL 
COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de 
data 17 de febrer de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 

“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE SUMINISTRE  D’INFORMACIÓ  DE  LA LLEI 
2/2012 LOEPSF, DESENVOLUPADA PER L’ORDRE HAP 21/05/2012.

QUART TRIMESTRE DE 2014
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
d’ara en avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les 
Administracions Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la  
gestió pública per a contribuir a generar confiança en funcionament correcte del sector públic.  
La  importància  d’este  principi  ha  portat  al  legislador  a  establir  en  l’article  6  de  la  citada 
LOEPSF,  l’obligació  de  les  Administracions  Públiques  de  subministrar  tota  la  informació 
necessària  per  al  /cumplimiento  de les  disposicions de l’Esmentada Llei,  i  de  les  normes  i  
acords que se /  adopten en el  seu desenrotllament,  i  garantir  la  coherència de les normes  i  
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les 
dades.

El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el  
Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  a  través  de  l’Orde  HAP/2105/2012,  d’1 
d’octubre, i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha  
arreplegat en l’article 16. Els articles 14 i 16 de l’Orde, sobre obligacions mensuals i trimestrals 
de subministrament d’informació de les comunitats autònomes i les Corporacions Locals, han 
entrat  en vigor l’1  de gener de 2013,  de conformitat  amb la disposició transitòria única de 
l’Orde,  imposant  en l’article 4 la centralització del  compliment de l’obligació de remissió i  
recepció d’informació "En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat que exercisca els  
seus funciones”.

De  conformitat  amb  allò  que  s’ha  regulat  en  l’article  4  de  la  Llei  2/2012,  LOEPSF,  i  el  
desenrotllament del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret amb 
el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, la Intervenció Municipal ha complit amb la seua 
obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral corresponent al QUART 
trimestre  de  2014,  dins  del  termini  i  la  forma  escaient.  Havent-se  bolcat  la  totalitat  de  la 
informació  requerida  pel  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  a  través  de  la 
plataforma  telemàtica  habilitada  en  la  "Oficina  Virtual  de  les  Entitats  Locales",  consta  en 
l’expedient el justificant de la remissió.
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En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se  
compte  al  Ple  de  la  Corporació,  en  la  informació  del  Tercer  trimestre,  el  formulari  F.3.5  
"Comunicación de dades i firma d’Informe d’Avaluació compliment d’objectius Llei Orgànica 
2/2012",  de  la  web i  de  la  Guia  realitzada  pel  Ministeri,  expressament  deia  que  l’Informe 
d’avaluació  ha  de  tindre  coneixement  el  Ple  d’esta  Corporació.  No  obstant  això  la  dita 
observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat d’aplicació per aquest trimestre. 
No obstant això, Llei d’Hisendes Locals (art. 207 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març) , establix  
l’obligació de remetre al Ple de l’Entitat la informació de l’execució dels pressupostos i del  
moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost  
i de la seua situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple establisca, havent-se elevat  
al Ple la informació dels trimestres anteriors.

A  la  vista  del  que  s’exposa  anteriorment  i  en  virtut  de  les  atribucions  conferides  ,  previ  
coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda, es formula la següent:

PROPOSTA D’ACORD
 
PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció de compliment de les obligacions trimestrals de suministre d’informació de la Llei  
2/2012  LOEPSF,  desenvolupada  per  l’Ordre  HAP  21/05/2012  corresponent  al  QUART  r 
trimestre de 2014, que s’adjunta a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ

COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT 
D’INFORMACIÓ  DE LA LLEI 2/2012 LOEPSF,  DESENVOLUPADA  PER L’ORDE HAP/21 
05/2012.

QUART TRIMESTRE 2014

PRIMER.- Legislació aplicable
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’ara en 
avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les Administracions 
Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per a contribuir 
a generar confiança en funcionament correcte del sector públic. La importància d’este principi ha portat al 
legislador a establir en l’article 6 de la citada LOEPSF, l’obligació de les Administracions Públiques de 
subministrar tota la informació necessària per al compliment de les disposicions de l’Esmentada Llei, i de 
les normes i acords que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i  
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.

El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el Ministeri  
d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret, 
sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha arreplegat en l’article 16.

Els articles 14 i 16 de l’Orde, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació  
de les comunitats autònomes i  les corporacions locals,  han entrat  en vigor l’1 de gener del  2013, de 
conformitat amb la disposició transitòria única de l’Orde, imposant en l’article 4 la centralització del  
compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació "En les corporacions locals, la intervenció 
o unitat que exercisca les seues funcions."

Pàgina: 30



AJUNTAMENT D’OLIVA

SEGON.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenrotllament  
del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret amb el contingut dels articles 
4  i  16  de  la  mateixa,  la  Intervenció  Municipal  ha  complit  amb  la  seua  obligació  de  remissió  de  
subministrament de la informació trimestral corresponent al QUART trimestre de 2014, dins del termini i  
la  forma  escaient.  Havent-se bolcat  la  totalitat  de  la  informació  requerida  pel  Ministeri  d’Hisenda  i  
Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la "Oficina Virtual de les 
entitats locals", consta en l’expedient el justificant de la remissió.

TERCER.- Justificació de l’informe i del seu coneixement pel Ple.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació s’haja de donar compte al 
Ple de la corporació, en la informació del 3r trimestre, el formulari F.3.5 "Comunicació de dades i firma 
d’informe d’Avaluació compliment d’objectius Llei Orgànica 2/2012", de la web i de la Guia realitzada  
pel  Ministeri,  expressament  deia  que  l’informe  d’avaluació  ha  de  tindre  coneixement  el  Ple  d’esta  
corporació. No obstant això la dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat per a  
este trimestre.

No  obstant  això,  la  Llei  d’Hisendes  locals  (art.  207  del  RDLEG.  2/2004,  de  5  de  març),  establix  
l’obligació de remetre al Ple de l’entitat la informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de  
la Tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació,  
en els terminis i  amb la  periodicitat  que el  Ple establisca,  havent-se elevat  al  Ple la informació dels 
trimestres anteriors remesa al Ministeri.

Per allò que s’ha exposat es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la  
corporació si es considera oportú, amb els formularis remesos, i s’annexen al present informe els més 
significatius de l’ajuntament i de la consolidació (estat execució, calendari  i pressupost de tresoreria i  
romanent  de  tresoreria  de  l’Ajuntament,  així  com  informe  d’estabilitat,  regla  de  gasto  i  informe 
d’avaluació).

D’altra  banda,  el  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de  novembre,  que  desenvolupava  la  Llei  18/2001, 
d’Estabilitat Pressupostària, establia en l’article 16.2 l’obligatorietat d’emetre un informe d’intervenció de 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar compte al Ple en els supòsits d’expedients de modificació 
de  crèdits.  En  l’actualitat  després  de  l’entrada  en  vigor  de  la  LOEPSF  i  l’Ordre  Ministerial  de 
desenvolupament sobre les obligacions de subministrament d’informació, segons contestació emesa per la 
Subdirecció General  d’Estudis i  Finançament  de les entitats locals a pregunta de Cosital  Network, la 
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de gasto no és requisit previ necessari  
per a l’aprovació dels expedients de modificació, sinó que procedix l’actualització trimestral de l’informe 
d’intervenció de compliment dels objectius a què es referix l’Orde HAP2105/2012. Càlcul de què pot  
derivar-se de manera preceptiva l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer per incompliment d’objectius, 
encara  que  actualment  el  Ministeri  sosté  que  només  si  es  constata  l’incompliment  en  la  liquidació 
pressupostària és obligatori elaborar i aprovar formalment un pla econòmic financer.

QUART.- Contingut de la informació
La informació  a subministrar  per  a  complir  a  l’obligació  de remissió,  és  part  de què s’arreplega  en 
l’article  16  de  l’Orde  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  i  s’ha  materialitzat  en  els  formularis  que  ha 
dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’entitats locals emplenats a través de l’Oficina 
Virtual abans citada, que no ha arreplegat el total de la informació detallada en l’article citat.
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CINQUÉ.- ASPECTES MÉS IMPORTANTS
El calendari  i  pressupost  de  tresoreria,  el  deute  viu i  previsió  de venciments  de  deute i  el  perfil  de 
venciment del deute en els pròxim 10 anys, han sigut emplenats d’acord amb les dades facilitades per la 
Tresoreria. En finalitzar el present trimestre i en la previsió del següent, hi ha un excedent de tresoreria,  
per la qual cosa no serà necessari acudir a concertar operacions de tresoreria.

Romanent de tresoreria
Es correspon amb les xifres obtingudes del programa de comptabilitat al final del trimestre. S’ha efectuat  
el càlcul del cobrament dubtós, i dels excessos de finançament afectat,  d’acord amb les dades que es 
desprenen  de  la  comptabilitat  municipal,  que  llevat  d’algun  ajust  pendent  que  es  realitze  abans  del  
tancament, no suposarà canvis significatius en la xifra final del Romanent de Tresoreria.

Resum anàlisi estabilitat pressupostària
Encara realitzant els ajustos corresponents en termes de comptabilitat nacional, els ingressos no financers  
són superiors als gastos no financers, per la qual cosa es complix l’objectiu d’estabilitat.

Cal assenyalar que els ingressos i gastos no financers són els que s’obtenen de la comptabilitat municipal,  
que llevat d’algun ajust pendent ajust pendent que es realitze abans del tancament, no suposarà canvis 
significatius, i per tant permetran el compliment de l’estabilitat pressupostària al final de l’exercici. 

Resum anàlisi regla de gasto
En este trimestre, la diferència entre el “límit de la Regla de Gasto” i el “Gasto computable previst per a  
l’exercici 2014” és positiva, i calculada segons l’objectiu del Pla Econòmic - Financer per a este exercici,  
la diferència entre el “Límit màxim de gasto objectiu 2014 previst en el Pla Econòmic Financer vigent” i  
el  “Gasto  computable  Pressupost  2014”  és  positiva  igualment,  complint  esta  Corporació  Local  amb 
l’objectiu de la Regla de Gasto, segons el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

SISÉ.- CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ
Amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de desembre del 2014, amb les estimacions i 
càlculs realitzats basant-se en els mateixos, i  amb les excepcions efectuades anteriorment,  tal com es 
desprén dels formularis del Ministeri, l’Ajuntament d’Oliva:

Complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

Complix amb l’objectiu de regla de gasto

Per  tot  això,  el  present  informe  es  trasllada  Regidora  Delegada  d’Economia  i  Hisenda  perquè,  per 
conducte de l’Alcaldia, es procedisca - si ho considera oportú - a la seua elevació al Ple de la corporació 
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

DESÉ.-  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DEL NÚM. 247/15 AL 476/15.

La Sra. secretària dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 275/15, 
de 2 de febrer de 2015, fins el Decret núm. 476/15, de 18 de febrer de 2015.
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Una  vegada  conclós  l’examen  dels  assumptes  inclosos  en  l’ordre  del  dia,  i  abans 
d’entrar en l’apartat de precs i preguntes, el regidor Sr. González Martínez, portaveu del 
Grup Municipal de Bloc-Compromís, manifesta que tenen una proposta per tractar-la 
amb caràcter urgent i que lliura a la Sra. alcaldessa accidental, la qual manifesta:

 Sra. alcaldessa accidental:  “Des d’aquesta Presidència, vist el títol del document 
que s’ha presentat, i jo incórrec en motius d’abstenció, no estaré present en aquest 
punt, per tant m’absente de la sessió plenària i el càrrec de la Presidència l’assumirà 
el segon tinent d’alcalde, Sr. Vicente Santacatalina. Jo m’absente.”

La Sra. Morell Gómez s’absenta del saló de sessions, i el Sr. Santacatalina Sanchis, 
segon tinent d’alcalde, assumeix accidentalment la Presidència, i manifesta:

 Sr. president accidental: “La Sra. secretària ens llegirà l’article sobre les mocions 
que es presenten al Ple.”

 Sra. secretària: “Article 91 del Reglament Orgànic Municipal. Especialitats de les 
mocions per raons d’urgència. 91.1. Els portaveus dels grups polítics municipals i 
els regidors no adscrits podran presentar, al Registre General d’Entrada Municipal, 
mocions  per  raons  d’urgència  fins  a  les  catorze  hores  del  dia  immediatament 
anterior a la sessió plenària en què es pretenguen debatre. 91.2. Excepcionalment, 
quan  la  urgència  de  la  situació  a  què  es  refereix  la  moció  faça  impossible  la 
presentació  d’esta  a  l’esmentat  Registre  General,  la  Presidència  admetrà  la  seua 
formulació escrita o oral en la mateixa sessió plenària en què es pretenga debatre.”

 Sr. alcalde accidental: “Per tant aquesta Presidència no assumeix el motiu de la 
urgència  d’aquesta  moció,  i  no  passa  a  debatre’s.  Donem  pas  a  l’entrada  altra 
vegada de la Sra. alcaldessa.”

La Sra. Morell Gómez es reincorpora a la sessió i assumeix novament la Presidència. 
Alhora, els regidors Sr. González Martínez, Sr. Canet Llidó, Sr. Roig Tomás, Sra. Ibiza 
Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado, abandonen la sessió 
plenària.

La Sra. alcaldessa accidental manifesta:
 
 Sra. alcaldessa accidental: “Per favor, açò no és el marcat.  Demane un poc de 

tranquil·litat. Com en la sessió plenària no es veuen les imatges. Per favor, pregue 
un poc de tranquil·litat que açò no és el mercat, torne a dir que és una sessió plenària 
de  l’Ajuntament  d’Oliva.  Demane  un poc de  tranquil·litat  i  de  silenci.  Com els 
regidors no han manifestat res, i ací no hi ha imatges visuals, vaig a explicar un poc 
que hi ha regidors que s’han absentat de la sessió plenària; és el Sr. Salazar, els 
quatre  regidors  de  Bloc-Compromís,  i  els  dos  regidors  de  Projecte  Oliva  han 
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abandonat  la  sessió  plenària  ordinària,  i  s’han  absentat  d’aquest  plenari.  Sra. 
Escrivá, si vol fer cap manifestació al respecte.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Com a portaveu del Grup Popular vull manifestar que se’ns 
ha donat un document molt extens, de nou fulls, encara que ací posa que hi ha annexos 
del full 9 i 10, però el full 10 no apareix. Que tenim clar que tant el Sr. David González, 
com el  Sr.  Salazar  que ho firmen,  com el  Sr.  de Projecte  Oliva,  saben el  que està 
parlant-se en aquest Ple,  i  del que està parlant-se ara,  però que el  Grup Popular no 
sabem de què està parlant-se. Això és el que volem manifestar. Estem quedant-nos un 
poc a quadres de tot. És vergonyós el que està passant i volem fer els nostres precs i  
preguntes si ens ho permet. I ja està. Nosaltres no hem arribat a llegir res, ni sabem res 
de res. Com s’ho guisen i s’ho mengen, que també vull dir-ho, ací Bloc-Compromís, 
Salazar i  Projecte Oliva van junts de la mà,  deuen haver fet  algun pacte d’aquestos 
d’ultra-ràdio,  perquè  després  diuen  que  ací  pacten  els  altres,  doncs  bé.  Vull  dir 
simplement  això,  que  nosaltres  continuem  treballant  i  que  volem  fer  els  precs  i 
preguntes si vosté ens ho permet.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Per suposat, Sra. Escrivá, jo crec que ací estem per 
treballar,  per  respecte  a  la  institució,  per  respecte  als  ciutadans,  i  per  respecte  a  la 
normativa, que al cap i a la fi ací el que s’ha fet és complir la normativa, el que anem a 
fer és continuar la sessió plenària, que per a això estem i per a això cobrem. La resta 
s’absenta, i al cap i a la fi em fa molta pena per ells.”

PRECS I PREGUNTES

 Sra. Escrivá Herraiz: “Lamente  que hagen abandonat  al  Saló de Plens,  perquè 
teníem uns prec i preguntes dirigits a certs regidors que han abandonat el plenari, però 
bé, supose que es llegiran l’acta i que després ens la contestaran; o a la millor no sé si  
han abandonat per no respondre aquestes preguntes. Al Partit Popular ens sembla del tot 
vergonyós, i així ho hem denunciat en premsa, i ho farem de forma reiterada, i anem a 
recordar-li i voldríem que el Sr. David González ens esclaresca en el proper plenari, si 
és que vénen, el que ha passat en les butaques del Teatre Olímpia. El Partit Popular 
considerem que no som ciutadans de segona, ni de tercera. Som ciutadans de primera, 
d’un poble d’uns  30.000 habitants,  on els  ciutadans  mereixen  el  millor,  exactament 
igual que els de la resta de pobles, per tant no entenem que es comprem butaques de 
segona  mà,  Tampoc  entenem  que  aqueixes  butaques  s’aparaulen  amb  un  contracte 
verbal; això és il·legal en un ajuntament. No entenem que ara es diga que no saben si 
van a quedar-se-les o si van a tornar-les, perquè m’agradaria que el Sr. David González 
escoltara,  o  llegira  en  l’acta,  que  per  a  que  aqueixes  butaques  que  tenim 
emmagatzemades en un magatzem particular, d’algú que ens ha deixat o que li ha deixat 
a ell, que aqueixes butaques van costar molta feina i molts diners a aquest ajuntament;  
homes perquè les portaren, camions, i molts dies, per a aqueix menester; per tant és 
alguna cosa que no entenem. I voldríem que ens esclarira. Si van a quedar-se; si va a 
tornar-les, perquè clar ell és qui ha fet un contracte verbal; també, si es queden, de quina 
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partida va a pagar-les. Si això pertany a Cultura, perquè ens seiem al Teatre Olímpia; no 
ho sabem. Ens agradaria que ens ho esclarira. Però és que al mateix temps continuem 
sent ciutadans, de segona no, continuem sent el poal del fem de la resta de comarques, 
on s’ha posat una parada de l’estació d’autobús, amb un mobiliari urbà que pertanyia a 
l’Ajuntament de Dénia; fins a l’extrem que l’escut que apareixia era el de l’Ajuntament 
de Dénia, i davant les protestes s’ha llevat. Considerem que no som el poal del fem. 
Volem que es facen les coses bé. No sabem què és el que està passant. Aqueixa és una 
pregunta. La segona, el Sr. González ens va vendre crec que a tots els ciutadans d’Oliva 
que tota la reforma de l’entrada de l’ajuntament, aqueixos diners que anaven destinats 
per a la Cambra Agrària, per a tots els llauradors d’Oliva se’ls va gastar ahí perquè tots 
els tècnics anaven a treballar ahí, anava a ser molt rendible i anaven a tindre molt, molt 
bé als ciutadans. A hores d’ara, ahí està l’obra, sembla una pista de tennis i no hi ha res.  
Volem saber quan va a traslladar-se treballadors perquè estiguen tan summament a gust, 
perquè treballen per als  nostres ciutadans.  I la tercera pregunta va dirigida,  o anava 
dirigida al Sr. Vicent Canet, i m’agradaria dir-li que no sabem el que està passant, si ell 
comença la casa per la teulada o què és el que passa. No ens agrada. El Grup Popular 
som els primers que volem, que creiem que cada ciutadà és responsable que les seues 
vivendes estiguen en les situacions adequades, pel bé d’un mateix i pel bé de la resta de 
veïns i de ciutadans del poble. El que no entenem és que es facen, es prenguen mesures 
dolentes, sense tindre previsions per a tals mesures. A què em referesc? Em referesc al 
fet que el Sr. Canet ha enviat requeriments als ciutadans perquè facen reformes en les 
seues façanes, façanes que no tenen cap perill, i que tenen un cost molt elevat. Aqueix 
cost, si aqueixa reforma no es porta a cap en el termini de vint-i-cinc dies, aquest senyor 
automàticament comença a posar multes coercitives. Una multa coercitiva és la que es 
posa de forma reiterada dia rere dia. en el cas d’una de les persones que coneixem, la 
multa era de 900 euros, si no feia la reforma que li demanaven que era picar tota la 
façana, pintar-la, i posar les baixants i canonades de zinc. Aleshores, durant deu dies li 
passaria una multa cada dia de 90 euros. Tampoc sabem quin és el criteri que segueix el 
Sr. regidor d’Urbanisme, i a qui li envia aqueixos requeriments, perquè hi ha façanes 
perilloses,  amb ordres  de demolició  d’aquest  ajuntament,  que el  Sr.  Canet  ha donat 
ordres perquè siga amb els diners de tots els ciutadans, que s’arreglen. Aleshores volem 
saber el criteri i què és el que està passant. I bé, ja cap pregunta més.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Jo vaig a fer una pregunta també, com a portaveu del 
Grup Socialista.  Anava adreçada a la regidora de Modernització,  perquè m’ha cridat 
l’atenció vore una factura de 31 d’octubre de 2014, en què sabem i som conscients que 
l’Ajuntament  d’Oliva  ha  rebut  una  subvenció  de  la  conselleria,  al  voltant  de  2.600 
euros, per fer unes consultes populars. La factura es justifica la subvenció per un curs de 
formació  de  carpeta  ciutadana,  per  a  xarxes  socials  i  per  a  cursos.  A nosaltres  ens 
agradaria saber quan s’ha fet el curs, quin dia, en quin lloc i a quina hora, i quins han 
sigut els assistents al curs de formació, del qual l’Ajuntament d’Oliva ha pagat 2.698,91 
euros. Llancem aquesta pregunta a la regidora de Modernització. Com que les preguntes 
van dirigides a regidors que se n’han anat i no ens han dit res, ni s’han acomiadat; sí que 
m’agradaria acomiadar la sessió plenària, primer dient que hui he firmat el decret de la 
liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Oliva i ens ix una liquidació positiva, amb 
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superàvit,  de més d’un milió i  mig d’euros, hem liquidat  l’exercici  de 2014. També 
m’agradaria dir que gràcies a les tasques que s’han fet des de la delegació d’Hisenda, el 
nivell d’endeutament de l’Ajuntament d’Oliva actualment és al voltant de 43%, i la llei 
marca un endeutament màxim del 110%. És a dir, en aquestos anys, en època de crisi, i 
sense pujar impostos als ciutadans d’Oliva, hem baixat l’endeutament, de més d’un 70% 
a un 43%. Per tant, vull felicitar a tot el departament d’Hisenda per totes les tasques que 
ha fet, del qual jo em sent molt orgullosa. I ara sí, per finalitzar –és que ja ha passat el 
torn de preguntes, Sra. Virginia– i per no allargar-ho més, com a alcaldessa en funcions 
d’aquest ajuntament vull agrair en nom propi i de la corporació, a la Federació de Moros 
i Cristians, que ha acollit l’assemblea de la UNDEF a la ciutat d’Oliva, i amb orgull i  
satisfacció  tots  els  assistents  han  quedat  meravellats  de  la  gran  tasca  que  ha  fet  la 
Federació de Moros i Cristians, deixant Oliva en un pedestal ben alt. També agrair a 
l’Associació  i  Festers  de  sant  Vicent,  perquè  també  han  col·laborat  d’una  forma 
magnífica, i a l’Associació Artístico Musical d’Oliva que van oferir als membres de la 
UNDEF un concert inoblidable. Per tant, en nom propi i en nom de tota la corporació,  
felicitar públicament a la Federació de Moros i Cristians d’Oliva. Gràcies, bona nit i 
s’acaba la sessió.”

I no havent més assumptes a tractar, la senyora presidenta accidental 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 de 
la senyora presidenta.

 Vist i plau
La presidenta
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