
Acta núm. 12/2014

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 17 DE JUNY DE 2014.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.45 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE

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

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SR. INTERVENTOR:
JORGE GARCIA HERNÁNDEZ 

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma  de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  alcalde, 

SALVADOR  FUSTER  MESTRE, 

en  primera  convocatòria,  els 

membres  expressats  al  marge,  els 

quals  integren  la  totalitat  de 

l’Ajuntament, per dur a terme sessió 

extraordinària i pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.-  DICTAMEN  CI  EXTRAORDINÀRIA  D’HISENDA  SOBRE 
ADHESIÓ  A  LES  MESURES  PREVISTES  EN  LA  RESOLUCIÓ  DE  13  DE 
MAIG  DEL  2014  DE  LA  SECRETÀRIA  GENERAL  DE  COORDINACIÓ 
AUTONÒMICA I LOCAL, AMB L’APROVACIÓ DEL NOU PLA D’AJUST.

Informats  del  dictamen  de la  Comissió  Informativa  extraordinària  d’Hisenda i  Béns 
municipals de data 11 de juny del 2014, en relació amb l’assumpte de l’epígraf diu: 

“ADHESIÓ A LES MESURES PREVISTES EN LA RESOLUCIÓ DE 13 DE MAIG DEL 
2014  DE  LA  SECRETARIA  GENERAL  DE  COORDINACIÓ  AUTONÒMICA  I 
LOCAL, AMB APROVACIÓ DEL NOU PLA D’AJUST

Mitjançant  Resolució  de  13  de  maig  del  2014,  de  la  Secretaria  General  de  Coordinació 
Autonòmica i Local, es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 
Econòmics,  de  24  d’abril  del  2014,  per  la  qual  s’estableix  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.

El dit Acord ha establert tres paquets de mesures a què es poden acollir les entitats locals que 
van  formalitzar  préstecs  en  el  marc  de  la  primera  fase  del  mecanisme  de  pagaments  a  
proveïdors,  que  es  va regular  mitjançant  el  Reial  Decret  Llei  4/2012,  de 24  de  febrer.  Els 
conjunts de mesures estan constituïts per:

– Ampliació del període d’amortització a 20 anys i del de carència en 2 més i reducció del  
tipus d’interés en els termes que fixa aquell Acord.

– Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint l’inicial d’amortització de 10 
anys, i reducció del tipus d’interés en els termes que fixa aquell Acord.

– Una major reducció, respecte dels casos anteriors, del tipus d’interés en els termes que fixa 
aquell Acord, mantenint els inicials períodes d’amortització i de carència.

Per a l’Ajuntament d’Oliva, atesa la seua situació econòmica, pot acollir-se a les dos últimes 
mesures. Concretament, es considera més beneficiós per a l’ajuntament l’última d’elles: Una 
major reducció, respecte dels casos anteriors, del tipus d’interés en els termes que fixa aquell  
Acord, mantenint els inicials períodes d’amortització i de carència. És a dir, reducció màxima  
del  tipus d’interés en uns 140 punts bàsics,  a la qual  es descomptarà el possible cost de la  
intermediació  bancària  per  canvi  d’operativa  i  contractes,  mantenint-se  els  actuals  períodes 
d’amortització i de carència (segons manifestacions del Ministeri en el Tutorial d’informació 
més rellevant).
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Per  a  acollir-se  a  les  dites  mesures,  el  Ministeri  obliga  a  adoptar  una  sèrie  de mesures  de 
condicionalitat general.

D’altra banda, les instruccions del Ministeri permeten elaborar un nou Pla d’Ajust o confirmar  
l’existent. Per això, i atés que el Pla d’Ajust elaborat inicialment es va realitzar l’any 2012, amb 
la situació econòmica derivada de la liquidació de l’exercici 2011 i de la conjuntura del dit any,  
havent  transcorregut  dos  anys,  sembla  oportú  realitzar  un nou Pla  d’Ajust  que  atenga  a  la 
situació econòmica actual i les previsions de futur.

La Comissió d’Hisenda, amb el vot favorable de Sra. Ana Mª Morell Gómez (representant del  
PSOE, 6 vots), Sr. Vicent Roig Tomás (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), i l’abstenció 
de Sra. Violeta Manea (representant del PP, 7 vots),  Sr. Blai Peiró Sanchis (representant de  
Projecte  Oliva),  Sr.  José  Salazar  Cuadrado  (representant  de  Gent  d’Oliva,  1  vot)  ES 
DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- SOL·LICITUD
En virtut del que disposa la Resolució de 13 de maig del 2014, de la Secretaria General de  
Coordinació Autonòmica i Local, en la qual es publica l’Acord de la Comissió Delegada del  
Govern  per  a  Assumptes  Econòmics,  de  24  d’abril  del  2014,  per  la  qual  s’estableix  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, 
SOL·LICITAR la reducció màxima del tipus d’interés en els termes que fixa l’esmentat Acord,  
mantenint els inicials períodes d’amortització i de carència.

SEGON.- CONDICIONALITAT GENERAL
L’Ajuntament d’Oliva es compromet a adoptar els acords corresponents per al compliment de 
les Condicions generals establertes pel Ministeri, i que es concreten en:

1. L’adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 
General de l’Estat, d’acord amb el que preveu 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.

2. Adhesió automàtica  a la  plataforma Emprende  en 3 prevista  en l’Acord del  Consell  de 
Ministres per a impulsar i agilitzar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial de 24 de  
maig del 2013.

3. Procedir  a  la  substitució immediata,  almenys,  d’un  30% de les  vigents  autoritzacions  i 
llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables, d’acord amb el que 
preveu la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, i elaborar un  
informe d’avaluació de les normes de l’entitat local que han de modificar-se per resultar 
incompatibles amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre, d’acord amb les directrius fixades pel 
Consell  per  a  la  unitat  de  mercat.  Consta  en  l’expedient  un  informe  dels  Serveis  
d’Actuacions municipals i d’Activitats en què s’acredita el compliment d’esta condició.

TERCER.- NOU PLA D’AJUST REVISAT
Aprovar el nou Pla d’Ajust revisat, les dades del qual consten com a annex a esta proposta”.
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En l’expedient consta:

• Proposta d’acord de la regidora Delegada d’Hisenda, de data 5 de juny del 2014.

• Informe  de  la  Intervenció  Municipal,  de  data  5  de  juny  del  2014,  en  el  qual 
s’informa favorablement la proposta, sense perjudici del que resulte dels informes 
de seguiment que es realitzen sobre el compliment de les mesures i del pla d’ajust.

• Taules facilitades pel Ministeri per al subministrament d’informació, així com altres 
confeccionades per a l’estimació d’ingressos i despeses.

• Informe  de  l’Enginyer  Tècnic  Industrial  Municipal  adscrit  al  Departament 
d’Activitats, de data 17 de juny del 2014.

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

 Sra. Morell Gómez: “Intentaré fer una explicació per damunt, prou fàcil, per poder 
entendre  per  què  presentem  un  nou  pla  d’ajust,  una  nova  proposta  que  puga 
substituir el pla d’ajust que es va aprovar el passat 2012. Amb aquesta Resolució de 
13 de maig, se’ns dóna la possibilitat als ajuntaments, d’acollir-nos a una série de 
mesures que milloren la situació econòmica; una série de mesures econòmiques; i 
cada administració pot acollir-se en funció d’uns paràmetre que puga complir, o no. 
El nostre ajuntament, després de la liquidació que vam tindre en l’exercici 2013, 
crec que considerem oportú la mesura a la qual acollir-nos siga una reducció del 
tipus  impositiu,  la  reducció  màxima  en  140  punt,  i  mantindre  els  períodes 
d’amortització i  els períodes de carència.  Per poder acollir-nos a aquest tipus de 
mesures, que beneficien a la nostra administració, s’ha de ratificar; s’ha de fer una 
série de coses. Primera, o ratificar-se en un pla d’ajust que es va fer en 2012, o fer 
una nova proposta, amb noves mesures; com a regidora d’Hisenda, considere que és 
important, arribats a aquest punt, dos exercicis després, que coneixem una série, la 
situació econòmica de l’ajuntament és l’actual, no és la de 2012, es considera oportú 
plantejar noves mesures;  perquè,  ja en aquell  moment ho vam manifestar,  el  pla 
d’ajust que es va proposar era un pla d’ajust sobredimesionat, i que tenia un impacte 
negatiu pràcticament sobre un únic tribut, un únic impost, que era l’IBI urbana. La 
previsió d’ingrés  que hi  havia  només  amb aquest  concepte  era  al  voltant  de 26 
milions d’euros en 10 anys; i consideràvem, i així ho vam manifestar, que era una 
barbaritat, perquè això suposaria, en els ciutadans, un increment d’un 43% en els 
rebuts directes de la contribució, del que la gent coneix com a contribució. Ja en 
l’oposició vam votar en contra, el Grup Socialista, perquè consideràvem que no era 
el pla que necessitava la nostra administració, ni el nostre ajuntament, i per tant, una 
vegada se’ns ha donat l’oportunitat de poder redactar una nova proposta, un nou pla, 
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crec que ha sigut convenient posar unes noves mesures, perquè al cap i a la fi en el 
pla anterior hi havia una série de mesures que no s’anaven a complir, ja sabíem que 
no es complirien, com ara el tema dels MUPIs, perquè no hi havia cap empresa que 
donara la quantitat que es preveia en aquell pla d’ajust. Què hem volgut aconseguir 
amb una nova proposta? El que hem volgut és corregir les deficiències que tenia 
l’anterior  pla,  i  que  no  suposara  una  càrrega  directa  sobre  les  butxaques  dels 
ciutadans.  S’han  substituït  mesures  que  es  plantejaren  en  2012,  impossibles  de 
complir. S’ha disminuït la càrrega fiscal en la previsió d’ingressos. S’ha redistribuït 
de  forma  més  equitativa  la  càrrega  per  a  evitar  l’excessiu  impacte  sobre  l’IBI 
urbana. I s’han incorporat noves mesures d’estalvi i de control de la despesa; perquè 
la idea no és ingressar més, sinó tindre menys despesa, reduir la despesa. Per tant, el 
que volem és garantir la sostenibilitat del nostre ajuntament, però que tinga el mínim 
impacte sobre les butxaques dels ciutadans. Si establírem un poc de comparativa 
entre el pla d’ajust de 2012 i el nou pla d’ajust, només per l’IBI, ja havia dit, que del 
2014 a 2022, l’anterior  pla suposava un ingrés de 25.875.000 euros i  el nou pla 
d’ajust suposa un ingrés d’11.500.000 euros; és a dir, és un 55% menys d’impacte 
sobre l’IBI urbana. Què suposa en termes econòmics del ciutadà? Per exemple, de 
pagar 500 euros, en 2022 acabarien pagant 719 euros i era un increment d’un 43%; 
amb el nou programa, el nou pla, es preveu un increment total d’IBI, fins el 2022, 
entre un 16% i un 20%, que és el que correspon a una actualització de l’IPC, entre  
un dos i un tres per cent anual. El que volem és que l’administració no castigue els  
ciutadans fent un increment desorbitat com es va plantejar en 2012. S’han fet noves 
incorporacions,  com  és  tindre  en  compte  l’IBI  rústica;  l’any  passat  ja  es  va 
incrementar  el  tipus  impositiu  de  l’IBI  rústica,  del  0.4  al  0.5,  per  una  raó 
fonamental, a partir d’enguany, els disseminats, o les cases fora d’ordenació, deixen 
de tributar en urbana, que el tipus impositiu és del 9.91 i passen a tributar en rústica; 
és a dir, que a més de ser cases fora d’ordenació, tindran beneficis fiscals; per això 
s’ha  fet  una  previsió  d’increment  d’ingressos  en  aquestos  anys,  que  afecte  els 
disseminats, però no afectaran en cap moment aquelles parcel·les que només tenen 
cultiu. Com tenim un altre torn, crec que continuaré l’explicació en el segon torn.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Ens alegra que hui estiguem tractant la possibilitat de tirar 
endavant un nou pla d’ajust, tot i que he de dir que efectivament, Gent d’Oliva, o els 
regidor que els parla, no li agraden els plans d’ajustos. Si s’ajusta alguna cosa és 
perquè alguna cosa, en un moment determinat, s’ha desajustat i per tant s’ha hagut 
de requerir l’ajuda en un moment donat, com tots sabem, el famós decret del govern 
central, per poder fer front a una série d’obligacions econòmiques. En aquest sentit 
he de dir que no m’agraden els plans d’ajust, encara que efectivament el pla d’ajust 
que hui ens proposa la regidora d’Hisenda ens agrada molt més que el que es va 
aprovar en març de 2012. És evident que la situació econòmica que tenim hui és 
millor que la que teníem; això s’ha de reconéixer, gràcies a les liquidacions dels dos 
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últims pressupostos en positiu, i això ha fet que l’economia local, la de l’ajuntament, 
haja  millorat  considerablement;  i  per  tant,  en aquest  sentit,  estem en disposició, 
efectivament,  fent  una  previsió  a  través  d’aquest  nou  pla  d’ajust,  molt  menys 
gravosa que la que tenia l’anterior; però molt menys. Per tant, en aquest sentit, és 
evident que és d’agrair, encara que torne a dir, és una situació econòmica vinguda, 
que per suposat aquest grup polític no és responsable d’aqueixa situació; també he 
dit que no m’agraden els plans d’ajust, encara que aquest siga molt millor; i es feia 
necessari, atesa la situació econòmica, fer una revisió a la baixa, i per tant és evident 
que els nostres conciutadans no pagaran les conseqüències tan gravoses, com les que 
proposava,  o  proposa l’anterior  pla,  aprovat  en 2012.  Per  tant,  en aqueix  sentit, 
mostre satisfacció però torne a dir el mateix, de moment, com que no m’agraden els 
plans d’ajust, encara que aquest m’agrada més que l’anterior, i per coherència amb 
el que vaig votar i vaig dir en anteriors vegades, en aquest pla d’ajust, el vot de Gent 
d’Oliva serà d’abstenció.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc dir que Projecte Oliva, el grup municipal, ens 
abstindrem en aquest punt. Vam comentar en la Comissió d’Hisenda la possibilitat, 
cosa que se’ns va dir que no podia ser, de deslligar algun dels punts que van en 
aquest acord, del punt concret de l’aprovació del nou pla d’ajust. Com saben vostés, 
en maig de 2012, Projecte Oliva es va abstindre en el pla d’ajust; en aquell moment 
consideràvem que no era el pla d’ajust que nosaltres hauríem fet. Hui reiterem el 
mateix, aquest pla d’ajust, entenem que els terminis i la premura que s’ha marcat, 
aquestes dates que hem fet una comissió extraordinària per passar-lo, i la falta de 
temps per poder valorar les mesures que s’han plantejat,  o de consensuar amb la 
regidora  d’Hisenda  si  aquestes  són  més  adequades,  o  unes  altres  serien  més 
adequades, fa que nosaltres, la nostra postura siga d’abstenció. Abstenció no vol dir 
llavar-nos les mans; vol dir que a nosaltres ens agrada participar i jugar amb unes 
regles de joc, sempre que se’ns deixe,  diguem-ne, la possibilitat  de col·laborar,  i 
almenys aportar a aqueix pla d’ajust algun plantejament nostre, de Projecte Oliva. 
Entenc perfectament que la delegació d’Hisenda la porta la nostra companya Ana 
Morell; des d’aquest grup municipal tot el màxim suport a aqueixa delegació; crec 
que  ho  hem  manifestat  en  moltes  ocasions,  i  així  treballem  en  les  nostres 
delegacions, sempre supeditats a les directrius que des d’Hisenda se’ns marquen; 
però  en  aquest  cas,  el  tema  del  pla  d’ajust,  hem de  dir  que  Projecte  oliva  ens 
abstindrem, per les raons que hem manifestat. I per suposat, amb la resta de punts 
posteriors  sí  que  hem de  dir,  com vam dir  en  la  Comissió  d’Hisenda,  donarem 
suport a aqueixes mesures concretes i puntuals que apareixen en els altres punts de 
l’ordre del dia; però en el cas concret del que és el pla d’ajust, el nostre vot serà  
l’abstenció.”
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 Sr. González Martínez: “Nosaltres, des del Grup Municipal de Bloc-Compromís, 
votarem a  favor  a  ala  revisió  del  pla  d’ajust;  principalment  per  dos  motius,  un 
perquè és una proposta també nostra, és una proposta conjunta que en el seu dia, en 
concret a finals de 2013, octubre de 2013, els grups municipals de Bloc-Compromís 
i el Partit Socialista, de l’Ajuntament d’Oliva, vam presentar a través d’una moció 
que es va debatre  i es va votar favorablement en el ple d’octubre de 2013, i perquè 
pensem que  els  números,  sempre  poden  haver  variacions;  efectivament,  un  pla 
d’ajust a deu anys per davant, no deixen de ser previsions, però pensem que els 
números són molt més ajustats o molt més reals que l’anterior pla d’ajust. Això és 
possible,  aquesta  revisió  del  pla  d’ajust,  perquè  com  s’ha  dit  ací,  el  ministeri,  
mitjançant resolució de 13 de març de 2014, ha donat la possibilitat als ajuntaments 
d’acollir-se a una série de mesures, entre les quals es troba la revisió del pla d’ajust.  
Nosaltres, en el seu dia, tampoc vam donar el nostre vot favorable al pla d’ajust de 
2012, aprovat i proposat pel govern del Partit Popular en aquell  moment; allò fàcil  
hauria sigut votar en contra, i després votar a favor de demanar el préstec, però vam 
considerar  que no havíem tingut  temps  suficient,  i  per  això,  per  una qüestió  de 
responsabilitat, vam optar per no donar el nostre recolzament, no estàvem d’acord, 
però tampoc havíem tingut temps suficient ni havíem pogut proposar alternatives 
com ara; insistesc, allò fàcil hauria sigut votar en contra, i després votar a favor de 
demanar el préstec, però la situació en què hauríem deixat l’ajuntament hauria sigut 
més que preocupant. Per tant ara, que s’ha tingut l’oportunitat es fa la revisió del pla 
d’ajust; nosaltres també, i aquest portaveu ja va dir en el seu dia que al llarg de la 
discussió del pla d’ajust de 2012, que es parlava de moltes mesures, aquest portaveu, 
i  aquest  grup polític,  insistíem que  el  95% del  pla  d’ajust  era  pràcticament  els 
impostos directes, sobretot  l’IBI, i per tant aquesta revisió del pla d’ajust permetrà 
tindre marge de maniobra en el tipus impositiu de l’IBI; és a dir que es pot revisar,  
com  ja  vam  dir  en  el  seu  dia,  aqueix  increment  del  10%  que  ja  va  tindre  a 
conseqüència de la revisió cadastral;  això permetrà suavitzar  aqueix increment,  i 
només per això, nosaltres ja pensem que val la pensa votar aquest pla d’ajust. Ens 
hauria agradat que el ministeri, a banda d’aquestes mesures, n’haguera incorporat 
d’altres, que jo crec que l’Ajuntament d’Oliva entre altres també es mereixia per 
haver fet els deures, com per exemple donar la possibilitat que aquells ajuntaments 
que  acabaren  amb  romanent  positiu  de  tresoreria,  i  complira  tota  la  série  de 
paràmetres, com ara estalvi net positiu, etc.   haguérem pogut invertir, com a mínim 
part d’aqueix romanent en coses molt necessàries per a les persones, com poden ser 
un pla d’ocupació,  o mesures d’emergència social.  Per desgràcia hem de dedicar 
aqueix  romanent  a  amortitzar  deute,  per  damunt  de  les  obligacions  que  teníem 
compromeses, i pensem que amb això el ministeri està sent molt  injust, sobretot 
perquè impedeix a ajuntaments, com el d’Oliva, a dedicar aqueix romanent per a 
cobrir  necessitats  bàsiques  de  les  persones.  Dit  això,  jo  he  acabat  la  meua 
intervenció.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup Popular volem sol·licitar a la ponent del dictamen 
d’aquest  primer  punt,  a  la  tinent  d’alcalde  delegada  d’Hisenda,  Sra.  Ana  Maria 
Morell, la separació, la diferenciació, com es va demanar en la Comissió d’Hisenda. 
Per una banda, que estiguera l’adhesió a les mesures previstes en la Resolució   de 
13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, i 
per altra banda l’aprovació del nou pla d’ajust. Això, simplement per tres motius 
molt  clars;  un  és  per  facilitar-nos,  almenys  a  aquest  grup,  l’exercici  del  càrrec 
públic;  en  segon  lloc  per  ser  objecte  de  qüestions  totalment  diferents;  i  per  no 
lesionar els nostres drets a la participació política, per poder manifestar-nos i votar 
en cada punt com considerem. Per tant, ens agradaria que ací mateix, que es pot fer, 
vosté separara aquestos dos punts del tot diferenciats en aquest dictamen i que per 
portar-los en el mateix dictamen hem de votar-los de forma conjunta.”

 Sra. Morell Gómez: “Respecte a la consulta plantejada, va eixir la qüestió en la 
mateixa comissió, i va ser el mateix interventor qui va adir que no era possible; és a 
dir va lligat el nou pla d’ajust; o et ratifiques amb l’anterior, o fas un de nou, i això,  
per poder-te acollir a la reducció de 140 punts, estàs obligat, en el mateix moment, a 
adherir-te al programa emprendre 3 i a la factura electrònica.  Li ho va dir el Sr. 
interventor;  no  és  un  posicionament  de  la  regidora  d’Hisenda,  ni  de  la  tinença 
d’Alcaldia; el mateix interventor va fer allí la seua exposició.”

 Sra.  Escrivá Herraiz: “Mire,  respecte  al  que  acaba  de dir,  Sr.  Morell,  i  al  Sr. 
interventor també em dirigiria, dir-li que no entenem per què hem fet les consultes 
pertinents, perquè als altres ajuntaments sí que ha pogut ser, anar per separat; a més 
vosté acaba de caure en una incongruència, i és dir que també hauria d’anar el que 
és la facturació electrònica, i la plataforma emprendre en 3. Per tant no entenem què 
està  fent.  A més  hi  ha una justificació,  i  és  dir-li  que davant  d’un jutjat  es  pot 
impugnar la part que es considere d’un acord, i no la totalitat, si no es considera; no 
entenem  per  què  no  es  pot  fer  ací,  segons  vosté,  i  acaba  d’entrar  en  una 
incongruència, una contradicció, per facilitar-nos la postura a aquest grup.”

 Sra. Manea: “Em referiré a l’Ordre 966, d’11 de juny, que inclou les condicions 
generals per a l’aplicació de la Resolució de 13 de maig. En el punt seté, apartat a, 
posa que els ajuntaments, o l’interventor de l’ajuntament, ha de presentar un acord 
plenari com que tots estem d’acord amb les mesures que anem a prendre, o siga la 
rebaixa dels interessos que hem decidit en la Comissió d’Hisenda; i a banda  d’això, 
emetre  còpia  de  l’adhesió  al  pla  emprendre  en  3,  i  la  llista  de  llicències  o 
autoritzacions d’inici d’activitat que es canviaran per declaracions responsables, i 
també el compromís de posar en pràctica factura electrònica, a partir del dia següent 
de la presentació de l’ordre. Després, en el mateix punt seté, apartat d, fa referència 
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al pla d’ajust. O siga que són coses diferents, que pots modificar, revisar; el nou pla 
d’ajust  ha  d’estar  reflectit  com  influiran  aquestes  condicions  que  s’aplicaran, 
interessos que estalviarem, i despeses que  tindrem. Perquè ens obliguen a canviar 
un  30%  de  les  llicències  d’activitats  econòmiques  existents  per  declaracions 
responsables.  D’altra  banda volia  preguntar,  perquè és una condició que s’ha de 
complir i està prevista, si cobrarem o no a les empreses per aquest canvi de llicència 
per  declaració  responsable,  perquè  és  una  cosa  que  ha  de  constar  en  les 
bonificacions que hi ha. Respecte al pla d’ajust està clar que el pla d’ajust anterior 
no pot estar més pròxim de la realitat que aquest, perquè s’ha fet una revisió de la 
ponència de valors; com bé sabem, molts immobles han vingut mal valorats; no és 
que nosaltres hàgem fet pitjor el pla d’ajust;  però  no podem aprovar favorablement 
aquest pla d’ajust, perquè al nostre parer conté moltes irregularitats; em referesc al 
LIC, que és un impost que d’acord amb l’ordenança, cap impost es pot ajornar a més 
de divuit mesos, cosa que considerem que és un greuge comparatiu amb la resta de 
ciutadans per fer a una empresa que no és del poble aquest favor d’ajornar-lo a deu 
anys. Demanem l’aval que s’ha fet, per ser un import major de 9.000 euros, i els 
interessos que s’han de pagar, que han de ser, almenys, el cinc per cent. Això per fer 
referència només a un punt del pla d’ajust.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Jo  crec  que  en  la  Comissió  d’Hisenda  va  quedar  clar; 
l’interventor va haver de fer l’exposició que va haver de fer; el que facen la resta 
d’ajuntaments no té res a veure amb el que fa el nostre ajuntament, perquè jo no 
mire el que fa la resta per fer jo la feina; ho dic, i ho he dit moltes vegades, al cap i a  
la fi,  la meua forma d’actuar  és la de fer cas als  tècnics,  tant  jurídicament  com 
d’intervenció  i  fiscalització,  que  són  els  qui  fan  la  tasca  i  els  qui  defensen  els 
interessos jurídics d’aquest ajuntament. Jo faig cas als tècnics jurídics municipals; 
no  mire  el  que  fa  un  altre  ajuntament,  perquè  podem  mirar  moltíssimes 
administracions, com la mateixa conselleria, i crec que ningú volem que el nostre 
ajuntament i la nostra ciutat siga l’exemple i el reflex on vore’ns en la conselleria; 
per  tant,  el  que  facen  les  altres  administracions  és  responsabilitat  de  les  altres 
administracions; nosaltres ens ajustem al que diuen els tècnics municipals, que al 
cap i a la fi són els qui tenen al competència i l’autoritat per poder defensar els 
interessos  del  nostre  ajuntament.  Arribats  a  aquest  punt,  sí  que  m’agradaria 
continuar un poc amb el contingut del pla d’ajust, perquè s’han incorporat una série 
de noves mesures, com pot ser l’ocupació  del domini públic pels caixer automàtics, 
que és una cosa que fa temps que anem darrere per vore com ho podem regular, no 
és important  la previsió d’ingrés, però sí el sentiment de justícia; s’ha incorporat la 
inspecció de guals, perquè tampoc té sentit que alguns ciutadans estiguen pagant per 
un servei i altres no paguen pel mateix servei; també s’ha incorporat, sempre amb 
criteri de prudència, la concessió de xiringuitos, de quioscos, de mercadets, i s’ha fet 
una previsió d’ingrés en 2014 de 140.000 euros, i a partir de 2015 de 160.000 euros; 
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dic que hem marcat el criteri de prudència, perquè ja la nova adjudicació d’enguany 
dels  xiringuitos,  ja hem superat  els  150.000 euros.  Per tant,  hem tingut  aqueixa 
prudència. Després hi ha un apartat de renegociació de contractes, que crec que és 
molt important, perquè ja ho he dit abans, no és ingressar més sinó al cap i a la fi 
controlar  la  despesa.  Per  tant,  què  hem aconseguit  amb aquesta  nova proposta? 
Garantir l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament d’Oliva, tindre unes directrius i un 
full  de  ruta  per  poder  marcar  quins  són  els  camins  que  s’han  de  seguir 
econòmicament per a garantir aqueixa sostenibilitat; hem rebutjat un increment del 
43  sobre  l’IBI  dels  nostres  ciutadans,  no  anàvem  a  consentir-ho,  i  no  ho  hem 
consentit,  i  això  és  el  reflex  d’una  realitat;  i  hui  es  porta  ací  la  proposta;  i  es 
redistribueix la càrrega fiscal en altres conceptes, i no directament sobre la butxaca 
dels ciutadans d’una forma generalitzada. Això respecte del pla d’ajust en si. Ja ho 
dic, jo sí que com a regidora d’Hisenda, en aquell moment vaig votar en contra, i el 
meu grup va votar en contra, perquè consideràvem que no era el que necessitava la 
nostra ciutat. Per tant, jo per finalitzar, només demanar; no són mesures fora de la 
rutina,  fora  del  normal,  són  mesures  que  entren  dins  de  la  lògica,  de  la 
responsabilitat.  Ja s’ha dit el posicionament dels vots, però jo sí que demane una 
reconsideració, perquè al cap i a la fi és el que necessita el nostre ajuntament.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo vaig a justificar  el  vot del Grup Popular;  però abans 
m’agradaria dir-li que està clar que el Sr. interventor va justificar, amb la inclinació 
pertinent, el que es volia; i no és altra cosa que forçar, ajuntant aquestos dos punts, 
forçar un vot positiu; s’haurien de diferenciar. La seua intervenció, Sra. Morell, és 
del tot, a banda de curiosa, sorprenent i no ajustada a la realitat, perquè sap vosté 
que hem estat una setmana tirant mà de la resta d’administracions, de tot tipus, per 
saber què és el  que havíem de fer  en tema dels xiringuitos;  per tant,  pense que 
aqueixa  intervenció  sí  que  se l’hauria  d’haver  estalviat,  com diu  que  fa  cas  als 
tècnics; fa cas si considera que ha de fer cas, i si no busquem i rebusquem. A mi no 
m’importa buscar i rebuscar; no som més tontos per fer-ho tot el contrari. També 
dir-li que allò del LIC no ha tingut resposta, i esperem que la tinga, perquè és una 
irregularitat prou grossa; prou grossa i no sé com la justificarà a nivell legal.  I vaig 
a  dir-li  que  per  tindre  aquest  grup  un  vot  totalment  diferent  en  cadascun  dels 
apartats, i per considerar-los del tot diferents, i davant la negativa de la separació, 
que no  ve ajustada ni argumentada a llei, ens veiem en la responsabilitat de votar 
que no; i és alguna cosa que ens sembla molt greu. És, com li he dit abans, vulnerar  
els nostres drets, i simplement és no facilitar-nos l’exercici del càrrec públic, i la 
participació política.”   
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 Sr. Salazar Cuadrado: “És que en realitat hauríem d’haver començat tots la roda 
duna altra vegada; per això m’he quedat  un poc en fora de joc. Jo no repetiré el que  
ja he dit; efectivament, els plans d’ajust és perquè s’ha d’ajustar alguna cosa que es 
va desajustar en el seu moment. No som culpables d’aqueixa situació de desajust. I  
torne a dir el mateix, en aquest sentit, efectivament aquest pla d’ajust que proposa la 
regidora d’Hisenda és molt menys gravós que l’anterior, molt menys; però amb tot i 
això, no ens agrada i per tant no votarem a favor, perquè a més està basat en una 
série de pujades, d’increments, molt inferiors a l’anterior, això també s’ha de dir, i 
per tant pensem que no. Sí que és veritat, també, que m’adheresc a la petició que 
s’ha fet, que ens agradaria votar per separat, tant a la plataforma d’emprendre en 3, 
com també el tema de les factures electròniques; no tenim la possibilitat. Dos temes 
en què estic  totalment  d’acord,  però clar,  això no fa  que al  final,  en el  còmput 
global, el pla d’ajust mesclat amb aquestes dues propostes, a la fi decante el meu vot 
a favor; així seria si es votaren per separat aquestes dues propostes; a favor de les 
dues  totalment.  En  aquest  sentit  m’agradaria,  però  no  pot  ser,  i  he  de  votar 
abstenció, perquè com he dit, no m’agraden els plans d’ajust.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Jo vull felicitar-me, perquè el plantejament que es fa ací de la 
separació dels punts de l’ordre del dia, en les Comissions d’Hisenda, que no són 
públiques i la gent no sap a la fi el que allí es parla, però aquest portaveu va ser la 
persona que  va  posar  sobre  la  mesa  la  necessitat  i  voluntat  que  aqueixos  punts 
pugueren separar-se. Per tant, vull que això també quede clar, perquè de vegades el 
que es parla en la comissió es queda en la comissió, i després ací cadascú manté una 
postura distinta. Dir que, com va dir en la comissió aquest portaveu, vull que conste 
en acta  que la nostra postura serà abstenció,  tenint en compte que si s’hagueren 
separat els punts d’aquest primer acord, el punt primer que és el de sol·licitar  la 
reducció màxima del tipus d’interés, Projecte Oliva hauria votat a favor; que el punt 
segon, que parla  de l’adhesió automàtica  de les  factures  al  tema de les  factures 
electròniques, aquest grup municipal hauria votat a favor; i que la part segona del 
punt segon, que parla de l’adhesió automàtica a la plataforma emprendre 3, aquest 
grup municipal també hauria votat  a favor. Per tant,  dir  que el  nostre vot, en el  
còmput total de l’acord serà l’abstenció, però sí que volem que conste en acta la 
necessitat que ens hauria agradat. I hauríem volgut, que els punts s’hagueren votat 
de forma independent, i així haver donat recolzament i unanimitat de la majoria de 
la corporació, davant el ministeri, en coses tan importants com és la reducció del 
tipus d’interés.”
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 Sra. Morell  Gómez: “M’havia deixat  per contestar,  efectivament,  el  tema de la 
DIC. No és una decisió d’aquesta regidora aqueix fraccionament en deu anys; és que 
hi ha un acord de la Junta de Govern Local, si no m’equivoque de l’any 2012 o 
2013, no sé amb exactitud la data, que es va acordar això. Jo he reproduït un acord 
que està pres; jo no he pres cap decisió, ni de fraccionament, ni absolutament de res. 
He reproduït un acord. Respecte a  no sé què s’havia dit de la ponència, de si mal  
valorada, no sé quines coses més, jo crec que sí; tots sabíem que la revisió cadastral 
s’havia de produir; s’ha fet en tots els immobles de la nostra localitat; s’ha fet tot er 
tal  que  hi  haja  un  menor  perjudici  als  nostres  ciutadans;  es  va  baixar  el  tipus 
impositiu al 0.91, que estava en 1.01; i de totes formes s’ha pogut comprovar com 
en el 80% de la població,  l’IBI en 2014 ha baixat;  i  ha baixat perquè en aquell 
moment,  en 2013, els  qui estàvem ací en el  govern,  vam decidir  baixar el  tipus 
d’interés per poder compensar l’increment dels valors cadastrals. Torne a dir-ho i ja 
per acabar, m’ha sorprés moltíssim això de forçar a l’interventor. Mai en la vida, ni 
he forçat a cap tècnic, ni per suposat, estic convençuda, cap tècnic d’aquesta casa es 
deixarà forçar. És que ja són moltes vegades que escolte en aquest plenari els atacs 
als tècnics de la casa, i sobretot en aquest cas a l’interventor és la tercera vegada que 
es produeix; ací no s’ha forçat a ningú, i si algú pensa que s’ha forçat i té proves, 
que vaja als jutjats; però torne a dir que per a mi la credibilitat dels tècnics d’aquesta 
casa és importantíssima. Unes vegades les puc compartir, unes altres vegades no les 
puc compartir, però per a mi la credibilitat està intacta i per tant demane que no es 
parle d’aqueixa forma tan lleugera, de si es força o no es força als tècnics de la casa. 
Respecte a vulnerar l’exercici del càrrec públic, no; si ací votarem el pla d’ajust; si 
anem a votar els tres punts dins de les propostes que diu el ministeri. Si tots alçarem 
la mà, i qui no vol alçar la mà, que no l’alce. El mateix dic, qui vulga adherir-se a  
l’emprendre 3, o a la factura electrònica, que és el punt de després, podrà exercir 
també el seu vot en els punts de després, que ja no és un compromís,  ja és una 
adhesió. No està vulnerant-se el dret de votació, perquè tot el món pot votar en els 
tres punts que vénen hui al plenari.”

 Sr. alcalde: “Sra. Escrivá, ha tingut ja quatre intervencions del seu grup. Jo a més 
pense que com que hi ha dos punt més,  després pot intervindre,  si ho considera 
oportú.” 

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb onze vots a favor ( 6 del Grup Socialista, 5 del 
Grup Bloc-Compromís), 3 abstencions (2 de Projecte Oliva i 1 de Gent d’Oliva), i 7 
vots  en  contra  (Grup  P.  Popular)  ACORDA,  aprovar  el  dictamen  transcrit  i  en 
conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.
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SEGON.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA D’HISENDA SOBRE ADHESIÓ 
AL PUNT GENERAL D’ENTRADA DE FACTURES  ELECTRÒNIQUES DE 
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT.

Informats  del  dictamen  de la  Comissió  Informativa  extraordinària  d’Hisenda i  Béns 
municipals de data 11 de juny del 2014, en relació amb l’assumpte de l’epígraf diu: 

“ADHESIÓ  PUNT  GENERAL  ENTRADA  FACTURES  ELECTRÒNIQUES  DE 
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

Mitjançant  Resolució  de  13  de  maig  del  2014,  de  la  Secretaria  General  de  Coordinació 
Autonòmica i Local, es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 
Econòmics,  de  24  d’abril  del  2014,  per  la  qual  s’estableix  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.

Per  a  acollir-se  a  les  dites  mesures,  el  Ministeri  obliga  a  adoptar  una  sèrie  de mesures  de 
condicionalitat  general  i  de  condicionalitat  addicional.  Entre  les  mesures  de  condicionalitat 
general  es  troba  adherir-se  al  Punt  general  d’entrada  de  Factures  electròniques  de 
l’Administració General de l’Estat, que permet la remissió de factures en format electrònic a 
aquells  organismes  de  les  administracions  que  accepten  la  recepció  de  factures  en  format 
electrònic i que estiguen prèviament donats d’alta en el sistema.

Com  hem  dit,  el  sistema  permet  a  proveïdors  la  remissió  de  les  factures  a  les  oficines 
comptables  de  les  Administracions  Públiques  que  tinguen  la  possibilitat  de  rebre  factures 
electròniques a través de la plataforma. El sistema remitent la factura electrònica a l’oficina  
comptable destinatària, simplificant als proveïdors l’enviament de les mateixes, en unificar el 
format  de  factura  electrònica  i  en  centralitzar  en  un  únic  punt  tots  els  organismes  de 
l’Administració General de l’Estat i els organismes d’aquelles Administracions Públiques que 
trien com a punt general d’entrada de les seues factures a FACe. 

El sistema permet als proveïdors: 

• Remissió de factures en format electrònic

• Consulta de l’estat de les factures presentades

• Sol·licitud d’anul·lació de factures electròniques presentades a través de FACe 

La plataforma permet als organismes rebre en les factures destinades a les seues unitats. Ja siga 
a través de sistemes automàtics de recepció per mitjà de Web Services o per mitjà de l’accés del  
personal de les seues oficines comptables al portal que FACe posa a la seua disposició per a la  
descàrrega de les factures i per a l’actualització dels estats de les mateixes, a fi de notificar al  
proveïdor l’estat de tramitació de les mateixes. 
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La  Comissió  d’Hisenda,  per  UNANIMITAT  dels  seus  membres  DICTAMINA 
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Adherir-se al Punt general d’entrada de Factures electròniques de l’Administració 
General de l’Estat.

SEGON.- Que es realitzen els tràmits necessaris per a l’adhesió a la dita plataforma”. 

En l’expedient consta:

Proposta  d’acord de  la  Regidora  Delegada d’Hisenda de data  5 de juny del  2014 i 
informe de la Intervenció Municipal de data 5 de juny del 2014, en el qual s’informa 
favorablement la proposta, sense perjudici del que resulte dels informes de seguiment 
que es realitzen sobre el compliment de les mesures i del pla d’ajust.

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

 Sra.  Morell  Gómez: “Només  dir  que  ara  és  el  moment  d’exercir,  de  poder 
continuar exercint el càrrec públic, i la responsabilitat pública; i tot el món pot, ara, 
manifestar la seua adhesió o no.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Sra. Morell, pense que la sorna en aquest plenari que acaba 
de dir, pense que està fora de lloc; i per no allargar-me molt més, i sí que vaig a 
contestar-li al que vosté ha dit, pense que hauria d’escoltar les paraules que jo he dit; 
si a vosté en aquest moment li convé dir que jo he atacat al Sr. interventor, diga el  
que vulga, però que isca de la seua boca; però no pose en boca meua paraules que jo 
no he dit. Per tant, com que hi ha una gravació, vosté se l’escolta. La sorna per a qui  
exerceix el  dret  està clar que independentment  que a aquest grup se li  ha llevat 
moltíssimes vegades, anem a exercir-lo; i no tenim cap inconvenient  d’anar a la 
justícia perquè no se’ns vulnere, com s’ha fet moltíssimes vegades per part de vostés 
i el seu, que era, grup de pacte, que això ja s’ha trencat.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA, aprovar el dictamen transcrit i en 
conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple l’Ajuntament.
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TERCER.-  DICTAMEN  CI  EXTRAORDINÀRIA  D’HISENDA  SOBRE 
ADHESIÓ A LA PLATAFORMA “EMPRENDE 3”

Informats  del  dictamen  de la  Comissió  Informativa  extraordinària  d’Hisenda i  Béns 
municipals de data 11 de juny del 2014, en relació amb l’assumpte de l’epígraf diu: 

“ADHESIÓ A LA PLATAFORMA “EMPRENDE 3”

Mitjançant  Resolució  de  13  de  maig  del  2014,  de  la  Secretaria  General  de  Coordinació 
Autonòmica i Local, es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 
Econòmics,  de  24  d’abril  del  2014,  per  la  qual  s’estableix  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.

Per  a  acollir-se  a  les  dites  mesures,  el  Ministeri  obliga  a  adoptar  una  sèrie  de mesures  de 
condicionalitat  general  i  de  condicionalitat  addicional.  Entre  les  mesures  de  condicionalitat 
general es troba adherir-se a la plataforma “Emprende en 3”.

“Emprende en 3” forma part d’un conjunt d’iniciatives aprovades per Acord del Consell  de 
ministre del 24 de maig del 2013, per a impulsar i agilitar els tràmits per a l’inici de l’activitat  
empresarial.  L’objectiu  de  “Emprende  en  3”  és  la  reducció  dels  terminis  per  a  la  creació 
d’empreses per mitjà de: 
 
• L’aplicació del règim de substitució de llicències per declaracions responsables, en l’àmbit de 
la  Llei  12/2012,  de  26  de  desembre,  de  mesures  urgents  de  liberalització  del  comerç  i  de 
determinats serveis, i les seues successives modificacions 

•  La  possibilitat  de  realitzar  els  tràmits  electrònicament,  per  mitjà  d’unificació  de  les  
plataformes tecnològiques existents.

Les condicions d’ús per a les entitats locals són les següents:

1. Acceptar  i  utilitzar  el  model  de  declaració  responsable  de  la  Llei  12/2012  i/o  de  la  
normativa autonòmica aplicable.

2. Adaptar  els  seus  ordenances  municipals  en conformitat  a  la  Llei  12/2012 i/o  legislació 
autonòmica aplicable.

3. Col·laborar amb l’Administració General de l’Estat, amb les respectives Administracions 
autonòmiques i  amb la Federació Espanyola de Municipis i províncies, en tot el  que és 
necessari per a l’òptim funcionament de la plataforma electrònica «Emprende en 3» 

4. Compromisos  de  Qualitat  de  Servei  en  Emprende  en  3:  Obertura  de  la  Declaració 
Responsable  rebuda de  forma  electrònica,  esmena  d’errors  de  forma,  i  tramitació de  la 
informació de pagament en menys de 3 dies.

5. El control administratiu es realitzarà a posteriori, aplicant-se el règim sancionador vigent, i  
serà responsabilitat del mateix Ajuntament.
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La  Comissió  d’Hisenda,  per  UNANIMITAT  dels  seus  membres  DICTAMINA 
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Adherir-se a la plataforma “Emprende en 3” parell les entitats locals

SEGON.- Que es realitzen els tràmits necessaris per a l’adhesió a la dita plataforma“.

En l’expedient consta:

Proposta  d’acord de  la  Regidora  Delegada d’Hisenda de data  5 de juny del  2014 i 
informe de la Intervenció Municipal de data 5 de juny del 2014, en el qual s’informa 
favorablement la proposta, sense perjudici del que resulte dels informes de seguiment 
que es realitzen sobre el compliment de les mesures i del pla d’ajust.

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

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Simplement  dir,  com ja  he  manifestat  anteriorment,  que  el 
nostre vot  serà a favor; com diu bé la regidora d’Hisenda, ací estem votant l’acord, 
allí estàvem votant el compromís. Jo hauria volgut votar l’acord i el compromís, les 
dues coses. Però bé, vote l’acord. Nosaltres votarem, que sí.” 

 Sra. Escrivá Herraiz: “Al Grup Popular li agrada aquesta mesura, exactament igual 
que l’anterior,  allò de la facturació  electrònica,  perquè d’aquesta forma ja no es 
liquidarà en positiu deixant factures al calaix; i això és molt important, sobretot, més 
que  per  als  grups  polítics,  per  a  tots  els  subministradors,  proveïdors  d’aquest 
ajuntament.  I possiblement el que farà serà que en un futur, prou llunyà,  no ens 
hàgem de vore a haver de fer més plans d’ajust.”

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

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  president  alça  la  sessió  a  l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s’estén aquesta acta, cosa que, com a secretari, certifique, amb el vist i plau del senyor 
president.

 Vist i plau
El president
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