
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 18/2014

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  I  URGENT  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014.

HORA  DE  COMENÇAMENT:  14.15  HORES;  HORA  D’ACABAMENT:15.15 
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

SR. SECRETARI ACTAL:
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma  de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  alcalde, 

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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PRIMER.-  RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA  EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT..

El  Ple  de l’Ajuntament,  per  unanimitat  acorda  ratificar  la  convocatòria  de la  sessió 
extraordinària i urgent, i en conseqüència continua el desenvolupament de l’ordre del 
dia. 

SEGON.-  DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS: PROPOSTA DE 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Informats  del  dictamen  de la  Comissió  Informativa  extraordinària  d’Hisenda i  Bens 
Municipals: de data  7 de novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  DE  L’IMPOST  SOBRE  BÉNS 
INMOBLES

Realitzada la tramitació establida, i, en compliment del que disposa el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.

La  Comissió  d’Hisenda,  en  sessió  celebrada  el  dia  23  d’octubre  de  2014,  va  dictaminar 
favorablement la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre  
Béns  Inmobles.  Posteriorment,  en  sessió  plenaria  del  dia  30  d’octubre  el  Grup  Municipal  
Projecte Oliva va presentar esmena verbal al dictamen abans anomenat i es va deixar este punt  
sense debatre ni votació.

El dia 31 d’octubre el grup municipal de Projecte Oliva presenta per escrit la esmena abans 
assenyalada en la que proposa que en el quadre de bonificacions per a famílies nombroses, el 
tram d’ingressos del 70 % de l’IPREM, en el supòsit general passe del 40% al 50%.

Esta regidoria vol proposar que també es modifique el supòsit per a famílies amb un o més  
membres  amb  discapacitat  superior  al  33%.,  en  el  mateix  tram  d’ingressos  del  70  %  de  
l’IPREM, passant del 50% al 60%.

La Comisió dHìsenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell  Gómez (representant del 
PSOE, 6 vots) , D. David González Martinez (representant de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Blai 
Peiró Sanchis (representante de Projecte Oliva, 2 vots) i D. José Salazar Cuadrado(representant 
de Gent d’Oliva, 1 vot) i l ‘abstenció de  Dª. Violeta Manea (representant del PP, 7 vots se  
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la siguiente PROPOSTA D'ACORD
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PRIMER.-  Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal  reguladora de l'impost  sobre béns 
inmobles amb la redacció que a continuació s'arreplega:

• 1ª Modificació
Art. 12é. Tipus de gravamen i quota.
1. De conformitat amb el que estableix l'article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5  

de març, el tipus de gravamen serà:
a) En el cas que es tracte de béns de naturalesa urbana, 0.86 per cent.
b) En el cas que es tracte de béns de naturalesa rústica, 0,55 per cent.
c) En el cas que es tracte d’immobles de característiques especials:

- Autopistes, carreteres i túnels de peatge: 1,3 per cent.
- Resta de categories de bens immobles de característiques especials:  0.95 per 

cent.

• 2ª Modificació
Article 13é. Bonificacions 
Bonificació a les famílies nombroses.
Tindran dret a una bonificació de la quota integra de l'impost corresponent a la seua vivenda 
habitual, els subjectes passius que tenint la condició de titulars de famílies nombroses en la 
data de meritació corresponent al període impositiu d'aplicació, quan el valor cadastral de 
l’immoble no supere els 180.000 euros.

A  aquest  efecte  s’entendrà  per  vivenda  habitual  aquella  unitat  urbana  d’ús  residencial  
destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i  
la seua família, en la qual hauran de figurar empadronats tots els membres de la família  
nombrosa en la data de meritació de l’impost, llevat els supòsits de separació o divorci amb 
custòdia  compartida  dels  fills  en  què  només  serà  imprescindible  l'empadronament  del 
subjecte passiu 

La quantia d’aquesta bonificació dependrà:
- De l’existència d’un o més membres amb un grau de discapacitat superior al 33%.
- Del fet que la suma dels ingressos anuals totals dels membres integrants de la família  

nombrosa, dividits entre el nombre dels seus membres, no superen els següents llindars 
en relació amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual de 14 
pagues que es publique cada any a través de la Llei de Pressupostos de l’Estat:

TRAM D’INGRESSOS
(Ingressos unitat familiar/nombre 

membres)

Tipus de família nombrosa

Amb un, o més membres, 
amb discapacitat superior 

al 33%

Supòsit general

200% de l’IPREM 10%
130% de l’IPREM 20%
100% de l’IPREM 40% 30%
70% de l’IPREM 60% 50%
40% de l’IPREM 90% 80%
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Documentació a aportar:
- Autorització perquè l’Ajuntament d’Oliva obtinga de l'Agència Estatal d'Administració 

Tributària les dades necessàries per a determinar els rendiments íntegres percebuts per  
la unitat familiar.

- Certificat  de  rendes  dels  membres  de  la  unitat  familiar  minusvàlid/s,  expedit  per  
l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

La bonificació haurà de sol·licitar-se abans de la finalització de l’any en què haja de tindre  
efecte i sols es podrà aplicar a una vivenda per cada títol de família nombrosa.

• 3ª Modificació
Afegir aquest nou punt a l’article 13ª Bonificacions.

8. Totes   aquestes   bonificacions  seran  aprovades  per resolució   d’Alcaldia,  una  vegada 
    comprovat el compliment de tots els requisits.

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 
relacionats amb este assumpte.”

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

 Sra. Morell Gómez: “Per explicar un poc les modificacions que es presenten hui al 
plenari, respecte a l’ordenança que regula l’IBI. Hi ha tres modificacions que són les 
més substancials. La primera modificació és el canvi del tipus impositiu que regula 
la urbana i la rústica. En l’any 2014 la urbana té un tipus impositiu de 0.91, i es 
planteja la reducció al 0.86. Un dels objectius que sempre hem tingut com a govern, 
des que vam fer la moció de censura, va ser intentar trencar amb el pla d’ajust que el 
Partit  Popular  havia  aprovat,  perquè  no  estàvem  d’acord  amb  les  mesures  que 
s’incloïen en el pla d’ajust, sobretot en l’efecte que tenia sobre la contribució dels 
nostres  ciutadans,  perquè  suposava  un  increment,  en  deu anys,  al  voltant  de  26 
milions d’euros en total.  Nosaltres, el Grup Socialista,  en aquell  moment ja vam 
votar en contra, perquè no estàvem d’acord amb aqueix pla d’ajust, i ens marcàrem 
el nou govern, com a objectiu, modificar i canviar els tipus impositius. Així, és el 
que  hem  fet  i  hem  complit,  dos  anys  consecutius  baixant  el  tipus  impositiu,  i 
passarem al 0.86. En rústica hi ha un increment del 0.5 al 0.55%. això és a causa que 
hi ha un canvi de normativa, que provoca que les vivendes fora d’ordenació deixen 
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de tributar en urbana i passen a tributar en rústica; per tant es beneficien d’un tipus 
impositiu  més  baixet.  Considerem que  això  és  un  poc  injust  i  per  tant  anem a 
distribuir  la  càrrega  fiscal  també  en  aquestes  vivendes.  Si  en  algun  moment  es 
planteja si tindrà efectes sobre les parcel·les agrícoles, o cent per cent agrícoles, no; i 
això  és  per  causa  que  els  valors  cadastrals  de  les  parcel·les  agrícoles  són  tan 
summament baixets respecte a les parcel·les que tenen construcció, que l’efecte del 
0,5% no serà gens significatiu. Una altra de les modificacions més importants que 
s’han produït és que tornem a modificar les bonificacions en famílies nombroses; 
vull recordar que en l’exercici 2014, per a entrar en vigor en l’exercici 2014, ja vam 
modificar la nostra ordenança; anteriorment  només les bonificacions per famílies 
nombroses es regulaven a través del valor cadastral, i considerava que era un poc 
injust que aquest criteri fóra el que regulara les bonificacions, perquè no regula o no 
està  subjecte  a  la  capacitat  econòmica  de  les  famílies.  Així  ho  vam fer,  i  vam 
modificar el criteri i el vam deixar vinculat a la renda per capita; la renda per capita 
és un criteri que des de les associacions de famílies nombroses han lluitat sempre, 
no tindre en compte els ingressos en unitat familiar sinó en renda per capita; perquè 
no és el mateix esforç fiscal, o el mateix esforç si tens quatre membres, o cinc, o sis, 
o set; per tant, la renda per capita regula aqueix esforç en funció del nombre de 
membres  que  habiten  en  la  unitat  familiar.  També  ens  hem  adonat,  perquè  en 
canviar el criteri, des de l’ajuntament no teníem una base de les rendes, de la renda 
econòmica de les famílies;  el  que s’ha fet,  una vegada ho hem tingut,  hem vist 
l’efecte que s’ha produït en les famílies nombroses de la nostra ciutat, i hem pogut 
comprovar que aquesta ordenança, amb aquest criteri, es pot millorar, i és el que 
s’ha fet, s’han incrementat els llindars, i s’han incrementat les bonificacions per a 
incorporar a un major nombre de famílies  nombroses;  per tant en benefici  de la 
nostra ciutadania es canvies els límits que regulen aquesta ordenança. I un altre punt 
molt important, que també pense que és una qüestió pionera d’aquest ajuntament és 
que els dos progenitors d’una família que està separada o divorciada, podran optar 
íntegrament i totalment a les bonificacions de família nombrosa; és a dir no hem de 
triar, ni està subjecte a la pàtria potestat, ni als mesos que estan amb un progenitor o 
amb un altre; no, cada membre, de forma totalment independent, podrà accedir a les 
bonificacions amb els criteris que estan establerts en l’ordenança. Per tant, considere 
que són molt  positives aquestes bonificacions,  i crec que tot el que siga millorar 
l’efecte o la situació del nostres ciutadans, crec que ho hem de rebre de forma molt 
positiva.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que tot el que siga no gravar més la butxaca 
de les  famílies  i  els  ciutadans  d’Oliva  sempre  ens  sembla  bé;  és evident  que la 
proposta  que hui  tenim sobre la  mesa,  ajornada del  plenari  passat,  que  ha estat 
millorada;  crec que paga la pena haver fet  l’ajornament.  Per tant pensem que és 
positiu, perquè no augmenta la pressió fiscal, i tot això, torne a repetir, és important. 
Per tant, en aqueix aspecte ens alegra. És evident que tot això està marcat, supeditat 
al pla d’ajust que es va aprovar en el seu moment; que això, d’una forma o altra, ha 
sigut el que marca les directrius d’una pressió fiscal prou alta d’ací al 2022, de la 
qual  cosa sempre  hem estat  totalment  en contra,  d’aquell  pla  d’ajust  com es va 
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aprovar, i del qualsevol pla d’ajust que d’una forma o altra els ciutadans estiguen 
obligats a quantificar gravosament la seua economia. Per tant, en principi, m’alegre 
que d’una vegada per totes vinga aquesta  modificació,  amb aquestes condicions, 
perquè  com  he  dit,  s’ha  millorat,  i  esperem  que  en  futures  ocasions  continue 
millorant-se més, perquè la càrrega fiscal dels ciutadans d’Oliva vaja en descens, 
que jo pense que és allò que hem d’aspirar els qui governem aquest ajuntament i els 
que  tenim la  consideració  d’una  situació  econòmica  dolosa  per  a  tots,  per  a  la 
majoria de les famílies, i per tant en aqueix aspecte hem de ser conscients i hem 
d’anar treballant perquè vaja minorant aqueixa càrrega fiscal, que crec que és prou 
important ací a Oliva. Per tant, torne a dir el mateix. Satisfet en principi, pense que 
encara es pot fer més,  es pot  treballar  més en aquest  sentit,  i  hem de continuar 
aspirant  a  millorar  en aqueix  aspecte  aqueixa  càrrega.  En principi  pense que és 
positiu, i el vot de Gent d’Oliva serà totalment favorable a aquesta proposta que es 
porta hui ací al plenari extraordinari.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc, des del Grup Municipal Projecte Oliva volem 
agrair  a l’Alcaldia  el  compliment  del compromís  que vam agarrar tots  els  grups 
municipal que faríem un plenari extraordinari per tal de passar aquesta ordenança; 
pensàvem que era possible, i efectivament el temps ens ha donat la raó, amb la bona 
voluntat  de  l’Alcaldia  de  fer  aquest  Ple  extraordinari.  Nosaltres,  des  del  grup 
municipal volem recalcar tres coses; estem parlant d’una modificació de l’ordenança 
que afecta tres punts, un d’ells és el de la baixada del tipus impositiu de la urbana; 
considerem i recolzem sense cap dubte el fet que passe del 0.91 al 0.86. pensem que 
la nova valoració cadastral que ens ha portat a tot el poble un poc a incrementar el  
valor  de  les  vivendes,  d’alguna  forma  aquesta  baixada  del  tipus  impositiu  pot 
pal·liar, en la mesura de les possibilitats l’increment que suposava el valor cadastral, 
els nous valors; per tant donem el nostre suport a aqueixa modificació, el nostre vot 
serà afirmatiu. També en el mateix sentit dir que estem d’acord, i pensem que és 
així, de justícia, que es puge del 0.0050 al 0.0055 els valors, o el tipus impositiu en 
la  rústica,  ja  que  d’alguna  forma  facilitarem  que  les  vivendes  fora  d’ordenació 
tinguen un gravamen un poc superior, perquè suposem que tots els grups valorem 
negativament que aquestes vivendes, a més d’estar fora d’ordenació, que tributen 
menys. Per tant aquestes dues línies les recolzarem per suposat. També el cas dels 
immobles de característiques especials a l’1.3, com són les autopistes i carreteres. 
Per  tant  en  aquest  sentit  el  nostre  suport  màxim  a  la  proposta  de  modificació. 
Referent  a  la  bonificació  de  les  famílies  nombroses,  volem agrair  des  del  Grup 
Municipal  el  fet  que Bloc-Compromís  i  Gent  d’Oliva  recolzaren  des  del  primer 
moment la nostra esmena que es va presentar verbalment en el Ple, i posteriorment 
també agraïm a la Delegació d’Hisenda que la proposta que vam fer per escrit, en el 
registre d’entrada,  per tal  que passara a comissió i dictamen es fera; per tant,  el 
nostre agraïment en aqueix sentit. I a la fi el que ens demostra aquest tema és que 
treballant  tots  els  membres  que  portem  delegació,  creiem  que  això  millora  la 
situació dels ciutadans. Dir que el Grup Municipal Projecte Oliva vam presentar en 
el Ple de 30 d’octubre una esmena per millorar i ampliar les ajudes a les famílies 
nombroses, sobretot a la franja de famílies nombroses mitjanes, mileuristes; el Grup 
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Municipal Projecte Oliva amb aquesta esmena a l’acord que plantejava la Delegació 
d’Hisenda, Ana Morell, i que s’havia d’aprovar en el Ple, buscava, sobretot, no fer 
enfrontaments sinó que s’ampliaren les ajudes no només a les famílies que fregaven 
el llindar de la pobresa sinó que també es pugueren beneficiar d’aqueixa reducció de 
l’IBI a totes les famílies possibles nombroses, en la classe mitjana-baixa del nostre 
poble.  Mentre la proposta presentada per la Delegació d’Hisenda que dirigeix la 
socialista  Ana  Morell  plantejava  una  bonificació  inicial  de  40%  a  les  famílies 
nombroses amb ingressos de 14.000 a 26.000 euros, la regidora de Projecte Oliva, 
Yolanda Pastor, va proposar que aqueixa bonificació s’incrementara fins el 50%. 
Això implicava que totes aquestes famílies se’ls recolzaria reduint la contribució a al 
meitat, perquè la gent ho entenga, al 50%. Des que en 2013 la Delegació d’Hisenda 
que dirigeix Ana Morell va modificar aquestes ajudes, i entenem que s’ha fet una 
rectificació tant en l’IPREM i en la forma de valorar-les, cosa que agraïm i valorem,  
i considerem que és bo tindre-ho en compte; en aquell moment no va comptar amb 
el suport de Projecte Oliva. Yolanda Pastor, des d’aleshores va començar a treballar, 
va contactar amb l’associació de famílies nombroses, saben que és membre d’ella, 
per tant és una de les membres que tenia molt d’interés que l’associació es sentira 
ací en el Ple; Ana Morell i l’alcalde, i la regidora Yolanda Pastor es van reunir, i van 
buscar les bases per plantejar una millora i una ordenança que puguera donar un 
caràcter molt més de suport a aquestes famílies. Aquesta proposta i esmena verbal 
de Projecte Oliva va comptar, des de l’inici,  com he dit, amb el suport de Bloc-
Compromís i Gent d’Oliva; a més s’ha aprofitar aquesta esmena per introduir, per 
part del Grup Socialista, una millora del 10% en el tram de les famílies que tenen 
algun  membre  amb  minusvalidesa;  una  millora  que  a  nosaltres  ens  sembla 
excel·lent.  Ara  l’acord  del  plenari  comptarà  amb  el  suport  de  tots  els  grups 
municipals del govern, i estem satisfets que el treball s’ha fet bé, ha sigut beneficiós, 
per a recolzar i ajudar a les famílies nombroses, i d’això hem de felicitar-nos tots.  
Vull acabar la meua intervenció sol·licitant a la Delegació d’Hisenda, que ens deixe 
a  Projecte  Oliva,  i  la  resta  de  grups  municipals,  que  portem  delegacions,  a 
col·laborar amb ells i portar les nostres propostes de millora en tot allò que afecta a 
la situació econòmica de l’ajuntament.  Els grups que col·laborem amb el govern 
municipal, hem de disposar de tota la informació prèvia amb anterioritat a l’emissió 
dels dictàmens de la comissió, per tal de consensuar mesures raonades, valorades, i 
coherents  amb  els  ciutadans.  Aqueixa  tasca  és  de  la  delegada  d’Hisenda  i  del 
president, que és l’Alcaldia.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, des de Bloc-Compromís, ja anunciem el nostre 
vot favorable a aquesta proposta, i  l’anunciem que votarem a favor per diversos 
motius;  en primer lloc m’he de remuntar al plenari  de 31 d’octubre de 2013, en 
aquell moment es va presentar una moció per part del Grup Socialista i per part del 
Grup  Bloc-Compromís,  que  van  recolzar  altres  formacions  polítiques  com Gent 
d’Oliva i Projecte Oliva, en la qual proposàvem la incoació d’un expedient per a la 
revisió  del  pla  d’ajust,  aprovat  com s’ha  dit  ací,  pel  govern  anterior,  del  Partit 
popular. En aquest sentit, nosaltres pensàvem que els ingressos previstos en aqueix 
pla d’ajust, al final del període de la seua aplicació, al voltat de 27 milions d’euros, 
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eren  excessius  per  a  les  necessitats  d’aquest  ajuntament.  Per  tant,  com  que 
consideràvem que la quantitat a recaptar era superior a la realment necessitada, en 
aquell moment ja vam proposar una série de mesures, com ara la no aplicació del 
5% de pujada previst en l’anterior pla d’ajust per a enguany, i la rebaixa per a 2015 
del tipus de gravamen de l’IBI del 0.91 al 0.86 que és precisament el que hui es 
recull en aquesta proposta que se’ns presenta entre d’altres. Finalment la revisió del 
pla d’ajust va ser possible en juny de 2014, ja que legalment va haver una resolució 
del Ministeri, de 13 de maig, que ja va incloure la possibilitat, a alguns ajuntaments 
que complien uns requisits concrets, la revisió dels seus plans d’ajust, i allí ja es va 
incloure diguem-ne la  rebaixa del  tipus  de gravamen impositiu,  no només  per a 
enguany, o per a l’any que ve, 2015, sinó per al final del període 2022 que arribarà 
segons aqueix pla d’ajust al 0.065%. Això farà que el rebut en 2015, de l’IBI, no 
puge  d’una  forma  tan  accentuada  com la  prevista  a  conseqüència  de  la  revisió 
cadastral, i per tant, només per això nosaltres ja estem a favor. Però a més, pel que 
fa a la modificació dels trams de l’aplicació de la bonificació a famílies nombroses, 
pensem que la proposta que ve hui és una proposta que millora la proposta del Ple 
de 30 d’octubre, i que alhora millora també la proposta de 2013, que s’està aplicant 
en l’actualitat. I la millora no perquè ho diguem nosaltres sinó perquè en la mateixa 
memòria que presenta la regidora d’Hisenda el 14 d’octubre de 2014, es reconeix, 
amb dades concretes, que una vegada va entra en vigor aquesta ordenança, la que 
està actualment en vigor, la de 2014, al remat, tot plegat, l’ajuntament ha bonificat 
un total de 6.300,99 euros; mentre que en 2013, amb l’anterior ordenança, la que es 
va aprovar en 2012, aqueixes bonificacions van pujar a 8.988,91 euros. És a dir, les 
bonificacions  a  famílies  nombroses  es  van  reduir,  per  tant  pensàvem  que  això 
requeria d’una correcció, i d’un reajust; ajust que va vindre en un primer moment en 
la proposta de 30 d’octubre, del plenari passat, i que hui a més està millorada amb la 
proposta, l’esmena, que va fer Projecte Oliva, i després també, com s’ha dit ací ja, 
amb una proposta de la regidora d’Hisenda. Tot plegat tindrà ací una repercussió 
com es diu també en la memòria de 976 euros, sobre una previsió d’ingressos de 8,4 
milions d’euros. Per tant pensem que això, si bé és insignificant, com diu l’informe 
d’Intervenció, de cara al pla d’ajust, perquè entendran vostés que és un percentatge 
molt ínfim respecte a tos els ingressos previstos, pesem que no és gens insignificant 
per a les famílies que es poden vore beneficiades. Per tant nosaltres votem a favor; i 
també ens congratulem que a la fi haja estat possible una entesa.”

 Sra.  Manea: “El  Partit  Popular  votarà  des  de  la  responsabilitat  i  respecte  a  la 
famílies nombroses, però hem de recordar que no hem estat d’acord amb la baixada 
de l’IBI en la vivenda; ens sembla molt poc. No es poden fer modificacions en les 
quotes de l’IBI com un vol sinó que hi ha moment que per la gestió que ha tingut 
l’ajuntament  es  pot  donar  o  no.  Vostés  han  fet  un  pla  per  a  diversos  anys,  de 
rebaixar quatre punts cada any. Ens sembla insuficient pel que li deia. La ponència 
de  valors  ha  determinat  que la  gent  estiga  pagant  més  perquè la  previsió  de  la 
baixada de l’IBI ha sigut insuficient. Pel que fa a les parcel·les rústiques, ens sembla 
que no està bé, perquè els agricultors registren pèrdues i estaran afectats; poc o molt, 
però estaran afectats. El nostre vot serà que sí, i ja li he dit quins són els motius.”
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 Sra. Morell Gómez: “Començaré per darrere. Respecte a l’IBI, i respecte al fet que 
li  sembla  insuficient  al  Partit  Popular,  aquesta  baixada  del  0.91  al  0.86,  vull 
recordar; anem a posicionar-nos perquè un ha de ser conscient de les coses que vota. 
Quan  el  Partit  Popular  va  fer  el  pla  d’ajust  en  l’any  2012,  en  abril  de  2012, 
proposava dues mesures respecte a l’IBI urbà, l’increment del cinc per cent de l’IBI, 
i la revisió cadastral que suposaria mig milió d’euros de més d’ingressos, any rere 
any, fins a l’any 2022. Aqueixa és la proposta que el Partit Popular va proposar al 
plenari i es va acordar ací en el Ple. Dic, el Partit Socialista va ser l’únic partit de 
l’oposició que va votar en contra. No estàvem d’acord amb això, ni amb l’increment 
del cinc per cent, ni amb el fet que per la revisió cadastral s’ingressara mig milió 
d’euros tots els anys. No estàvem d’acord, vam votar que no, i a partir d’ahí, en fer 
la moció de censura i va haver un canvi d’Alcaldia i  un canvi de govern, es va 
provocar un canvi de criteris perquè no compartíem aqueix pla d’ajust; el pla d’ajust 
es va modificar; i el pla d’ajust, sabent que un dels objectius de responsabilitat és 
garantir  la  sostenibilitat  d’aquest ajuntament,  perquè ací no podem dir,  no puge, 
baixe, ho deixem al 0.4, el mínim legal i ací no paga ningú. No; perquè hem de 
tindre sostenibilitat econòmica; i això vol dir que han d’haver ingressos per a poder 
fer despeses, perquè si no hi ha ingressos no podem tindre inversions, no podem 
tindre serveis, i no podem tindre res. Vam treballar per aconseguir aqueix equilibri, 
entre l’ingrés i la despesa. Per tant, el que es va proposar en aqueix nou pla d’ajust, 
que també es va aprovar al si d’aquest plenari, va ser disminuir els tipus impositius, 
incomplir el que el Partit Popular va proposar en el seu pla d’ajust. I és el que hem 
fet. No sé si li servirà, li sembla suficient o no. Però que li assegure que és molt  
millor que el que va presentar el Partit Popular, segur. Ni millor per a nosaltres, sinó 
per  a  la  resta  de  ciutadans  d’Oliva.  Perquè  abans  suposava  un  increment  molt 
significatiu, al voltant d’un 40% de l’IBI, i ací no, ací parlem d’increments d’un dos 
per cent, un tres per cent, que és el que s’equipara a l’IPC. Respecte al regidor Blai 
Peiró, que parla que volen participar i que aquesta regidora li done la informació per 
participar, vull recordar que per a això estan les comissions d’absolutament totes les 
àrees, perquè les comissions són els llocs de treball de tots i cadascun dels regidors, 
on  es  proposa,  on  es  mira,  on  es  participa,  on  s’intercanvia  impressions,  on  es 
presenten  alternatives,  tot  el  que  vulga;  s’analitza,  es  valora,  i  es  trauen  les 
conclusions que es vol. Però si no es treballa en les comissions, i anem al plenari 
amb les propostes treballades els qui treballen en les comissions, el que no es pot fer 
és que el plenari es canvie la seua forma i el lloc de treballar siguen els plenaris. Jo 
vull dir que en aquesta ordenança hi ha coses molt positives, ja apareixien en l’any 
2014, en l’ordenança actual, i ja s’introduïen punts tan positius com la renda per 
capita que he comentat abans. Vull dir, per acabar, que aquest govern sempre ha 
tingut  clar,  i  aquest  grup  sempre  ha  tingut  clar,  que  s’ha  de  treballar  pels  més 
desfavorits; es van crear les línies de subvencions per assumir les plusvàlues, el pla 
de pagament personalitzat,  van incrementar les ajudes d’emergència,  el menjador 
social  també  s’ha  fet,  i  moltes  altres  tasques,  perquè  al  cap  i  a  la  fi  l’objectiu 
d’aquest govern és ajudar els més necessitats.”
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 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  és  evident  que  no  repetirem  les  bonances  de 
l’ordenança que estem tractant; és evident que no. Tots sabem, ja ho han dit tots, que 
tot  allò  que  siga  millorar  l’economia,  en  la  mesura  del  possible,  les  economies 
familiars, en les famílies nombroses, això és positiu, i és evident que és alguna cosa 
que ningú pot estar en contra. Ara bé, jo crec que la Sra. Violeta Manea, i sense cap 
acritud,  crec que hauria de repassar allò  que va aprovar el  Partit  Popular,  el  pla 
d’ajust, en abril de 2012, i crec que se n’adonaria que en aquest cas el Partit Popular 
no pot parlar, perquè si aqueix pla d’ajust s’haguera complit, sí que hauria sigut una 
ruïna per a les butxaques de tots els olivers i oliveres; la convide que se’l repasse, 
se’l mire, i se l’estudie, i que traga conseqüències d’allò que vostés van aprovar en 
el seu moment; i és evident que el que es va aprovar va millorar moltíssim aqueixa 
qüestió, el que es va aprovar després efectivament; nosaltres no vam votar a favor 
perquè ja vam dir que tot allò que siga pla d’ajust, que obligue d’una forma o altra a  
les famílies a tindre una càrrega fiscal important, ens sembla que no és correcte, i 
més en aquest  moment de crisi,  però és evident  que millorava notablement  i  de 
forma  excel·lent  aquell  pla  d’ajust  que  va  aprovar  el  Partit  Popular  en  el  seu 
moment. Per això m’agradaria que se’l mirara, i a partir d’ahí que traga vosté mateix 
les conseqüències del que s’està parlant hui i del que es va parlar en aquell moment. 
Per tant en aqueix aspecte s’ha millorat moltíssim, i a més jo també veig que vostés 
votaran a favor i pense que no serà tan roïna la proposta que es porta hui, perquè 
vostés també voten a favor, si no, allò més fàcil seria que vostés votaren en contra si 
és  que  estigueren  totalment  en  desacord,  o  cregueren  que  no  és  una  proposta 
interessant o necessària per a les famílies, nombroses i no nombroses; tots aquells 
que tenen un bé immoble a Oliva. Per tant, de vegades no s’entenen els discursos 
polítics, que no estem d’acord amb una cosa i acabem votant a favor. Jo crec que 
s’ha de ser coherent. Si estan d’acord voten a favor, si no ho estan s’abstenen o 
voten en contra; i això és alguna cosa que no s’entén.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc vull considerar que  les  paraules  de  la 
regidora d’Hisenda en què manifesta que en les comissions no es treballa, potser 
siga un lapsus o un error; en les comissions treballen tots els regidors. No entenc per 
què fa aqueix comentari; crec que s’ha demostrat clarament que estem treballant, 
que no és la nostra delegació, i així i tot estem ajudant-la amb el que podem aportar, 
propostes; prova d’això és que hui plantegem una proposta que millora la situació. I 
no entenc, ni li accepte el tema que planteja, que no es treballa en les comissions. Sí 
que és  veritat  que nosaltres  estàvem acostumats,  anteriorment,  que  abans de les 
comissions els grups que portaven delegacions feien reunions prèvies, i el que una 
delegació plantejava, que és el que faig en la delegació d’Esports, que parle amb 
Obres i Serveis, parle amb la Policia, i parle amb les delegacions implicades en fer 
un esdeveniment, aqueixes reunions, que no són de comissió sinó que són de gestió 
de govern, la veritat és que el grup municipal les troba a faltar; perquè entenem que 
arribar a una comissió on està ja la proposta decidida per la Regidoria, on estan els 
informes ja emesos, i on has de dir o sí o sí, i si és que sí que no, que anem a vore 
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com ho canviem; pense que la feina s’ha de fer abans, i ho vaig dir l’altre dia, crec  
que  és  una  actitud  de  funcionar;  cadascú  funcionem  d’una  forma  determinada; 
nosaltres  li  preguem  que  aqueixa  forma  de  funcionar  pot  tindre  els  seus 
inconvenients, perquè el que un considera que està bé, en escoltar a deu o dotze pot 
canviar el criteri. Per tant, en aqueix sentit, dir-li que en això divergim, en el tema 
que els regidors no treballem en les comissions. Pense que és un mal favor que fa 
vosté  als  seus socis col·laboradors  en les delegacions.  I  en segon lloc dir-li  que 
efectivament l’ordenança que hui aprovarem tampoc l’ha inventada la Sra. Morell, 
hi ha alguns criteris que hem intentat aportat tots; però que les famílies ara tindran la 
mateixa bonificació que tenien fa dos anys. L’any passat creiem que de molt mala 
forma es va aprovar alguna cosa que no s’hauria d’haver aprovat, i nosaltres no vam 
donar suport, i ara s’ha tornat endarrere i anem a la situació de fa dos anys; per tant, 
tampoc estem inventant res. La millor cosa és si està fent-se bé, copiem i peguem; 
però això que és innovadora, i a no sé què, a la família nombrosa, en bonificar-li el 
50% dirà, sí, com fa dos anys. En coses puntuals ha hagut unes millores, o almenys 
matisacions; però que tampoc ningú s’ha de posar cap medalla. La medalla se l’ha 
de posar la corporació i l’ajuntament en l’esforç que fan tots per intentar beneficiar 
els ciutadans. La resta jo crec que sobra dir més coses.”

 Sr. González Martínez: “A mi m’agradaria repetir les xifres que he dit adés, i que 
no les done jo, estan en memòries; en total en 2014, sobre una previsió d’ingressos 
de  8,4  milions  d’euros,  totes  les  bonificacions  aqueixes  van sumar  6.359 euros. 
També m’agradaria destacar ací que el legislador, i la mateixa legislació, permet que 
fins  al  mateix  plenari  es  presenten  propostes,  per  tant  supose  que  si  el  mateix 
legislador, o la llei, permet presentar propostes als grups municipals fins als plenari, 
sempre és preferible efectivament que els punts arriben si no consensuats sempre 
acordats  amb una majoria  suficient  perquè isquen endavant;  des  del  nostre  grup 
municipal sempre hem entés que aqueix treball és compartit; també qui proposa s’ha 
d’assegurar  també  aqueixes  majories,  i  per  tant  en  aqueix  sentit  també  es  pot 
treballar.  I  simplement,  per  acabar,  vull  dir  que he revisat  els  informes,  i  en la 
proposta que es va presentar el dia 30 al Ple d’octubre, que es proposa un canvi 
global en els cinc grups de l’IPREM, és a dir una proposta de major calat que la que 
es va presentar en el mateix plenari, l’esmena que es va presentar, perquè aquella 
incloïa modificacions en els cinc grups, la que es va presentar en el plenari només 
introduïa modificacions en un dels grups, l’informe de fiscalització d’Intervenció 
deia que s’incrementa la bonificació però que no supera el màxim legal i per tant 
està  dins  dels  supòsits  legals;  que la  dita  modificació  no està  prevista  en el  pla 
d’ajust, però que no afectarà de forma significativa, hui hem sabut que serà poc més 
de  900  euros;  i  atenció,  en  la  tercera  diu  que  resultaria  convenient  quantificar 
l’import addicional que pot superar la modificació; això en la de 30 d’octubre. Jo 
vull recordar-ho perquè precisament l’esmena es va quedar sobre la mesa perquè no 
estava quantificada; l’informe d’Intervenció en la primera proposta ja deia que seria 
convenient quantificar-ho; per tant, de vegades s’ha de tindre en compte aquestes 
coses,  és  a  dir  la  proposta  que  va  vindre  no  venia  quantificada,  l’informe  de 
fiscalització  i  Intervenció  així  ho  deia;  nosaltres  sabíem  quan  estàvem  a  favor 
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d’aqueixa esmena que es presentava, ho intuíem, que si tot plegat un canvi de cinc 
grups era insignificant, un canvi en un grup podria ser encara menys insignificant i 
per tant podria; era una proposta raonable, que és el que vam dir.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “En primer lloc dir que cap grup d’aquesta corporació està ni 
tan sols capacitat per a dir i justificar el que el Partit Popular vol dir i vol votar; això 
en primer lloc. En segon lloc, a vostés no els agraden els plans d’ajust, ni el que va 
fer el Partit Popular, però jo crec que a qui sí que els va agradar moltíssim va ser a  
aquells proveïdors, aquella quantitat  tan enorme de proveïdors que vostés havien 
deixat de pagar-los i quan vam entrar els vam haver de pagar. Tampoc els agrada el 
que hi havia al pla d’ajust, per això n’han fet un altre; i encara que són govern, hi ha 
qui el recolza i hi ha qui no el recolza perquè no és equip de govern; però a mi el  
que no m’agradaria que s’oblidara és qui va fer el cadastràs, i el cadastràs és el que 
perjudica greument als  ciutadans.  Aqueix cadastràs que vostés van fer, i  que ara 
sembla que tot el món ha oblidat, tot el món ha oblidat qui el va fer i qui el va  
signar. I ací sembla que estem amb llacunes mentals o com si vulguérem retrocedir 
en el temps i dir auxili, jo no he sigut. Ací qui l’ha feta, que acoquine amb ella. I 
Això és el que han de fer cadascun de vostés. De totes formes, vaig a dir-los alguna 
cosa, si tant miren pel ciutadà, han de saber que ha sigut admesa la revisió de la 
ponència de valors en pla general pel Tribunal Econòmic Administratiu, tant que 
deien que estava fora de termini. Per tant, encara estan vostés a temps de si volen 
ajudar el  ciutadà retirar-la i  ser conseqüents amb el que diuen,  perquè jo sí  que 
recorde el que van fer i el que van dir; i per què ho van fer i per què ho van dir.”

 Sra. Morell Gómez: “Seré molt breu. Respecte als informes, o el que posava en 
l’informe, que ha dit el portaveu de Bloc-Compromís, de 30 d’octubre, ho he dit 
abans però torne a dir-ho que no tinc cap problema; no hi havia quantificació, no 
perquè no es vulguera, sinó perquè no es podia; per què no es podia? Perquè en 
canviar el criteri de valor cadastral a criteris de renda, no teníem les rendes de cada 
família. L’ajuntament d’Oliva no pot accedir a cap base informàtica, ni res, de cap 
ciutadà  d’Oliva  per  saber  les  seues  rendes;  això  es  fa  a  través  de  l’Agència 
Tributària,  sempre  que  el  ciutadà  firme  l’autorització  perquè  l’ajuntament  tinga 
accés a les seues rendes econòmiques; com que no hi havia no es podia quantificar 
l’impacte d’aquesta mesures; l’any passat ja ho vaig dir en el mateix plenari, no es 
podia  quantificar.  Recorde  que  la  meua  memòria  sí  que  vaig  fer  una  valoració 
estimada;  què vam usar com a base? Vam usar les famílies que havien demanat 
ajudes  familiars  al  Departament  de  Benestar  social,  perquè  consideràvem  que 
aqueixes  famílies  estaven  en  el  rang  d’especial  vulnerabilitat  en  la  mateixa 
ordenança; i això ens servia com un criteri més objectiu; encara que ja ho diem, com 
que  és  un  criteri  nou  i  no  tenim  constància  de  la  quantificació  de  les  rendes 
econòmiques, no podem tindre un estudi detallat de l’impacte d’aquesta mesura. Ara 
sí que hem pogut tindre un estudi econòmic. El Sr. González ho ha dit, la diferència 
de  6.000 euros  i  escaig  a  8.000 euros  i  escaig,  que  és  la  diferència  entre  unes 
famílies que van obtindre la bonificació en 2013, i les mateixes famílies que obtenen 
la bonificació en 2014. Però hi havia una xifra que no s’havia incorporat, que són les 
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noves bonificacions que no s’havien donat d’altra, i era una xifra al voltant de 1.800 
euros. l’impacte negatiu que ha tingut aquesta ordenança està al voltant de 1.000 
euros. però també vull recordar que l’ordenança de l’exercici actual ha tingut un 
impacte molt positiu en aquelles famílies que estan en la pitjor situació econòmica; 
per què? Perquè 25 famílies es van vore el 50% de les bonificacions de 2014 s’han 
incrementat amb més del 50%, estan en llindars del 60%, del 80%, del 90%; als 
màxims  legals;  és  a  dir  que  la  gent  més  desfavorida  econòmicament  s’ha  vist 
beneficiada de l’ordenança que va entrar en vigor i de les bonificacions de 2014; i 
això jo crec que és una cosa molt  positiva.  No entraré en més discòrdia,  perquè 
pense que és una ordenança molt positiva; és cert que les coses no s’inventen; les 
coses estan en la llei,  cal  tindre voluntat  d’aplicar-les. Jo no m’invente que siga 
pionera; jo crec que hi ha una associació ASFANA, de famílies nombroses, que la 
qualifica de pionera. I jo vull agrair-li a la seua vicepresidenta i tot el col·lectiu,  
perquè al cap i a la fi ací qui guanya són les famílies nombroses. I la tasca que s’ha 
fet conjuntament aquest ajuntament i l’associació ha sigut directa; i aquesta regidora 
no ha fet res sense comptar amb el vistiplau de l’associació de famílies nombroses. I 
em quede amb allò positiu.”

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  de 
l’Ajuntament.

TERCER.-  DICTAMEN CI D’HISENDA I BÉNS MUNICIPALS: PROPOSTA 
DE MODIFICACIÓN PRESSUPOSTÀRIA S/04/2014, PER SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS.

Informats  del  dictamen  de la  Comissió  Informativa  extraordinària  d’Hisenda i  Béns 
Municipals, de data 7 de novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA S/01/2014 PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Vist l'expedient número S/04/2014 de modificació de crèdits mitjançant Suplements de Crèdit, 
finançada amb un nou ingrés corresponent a un préstec no previst en pressupost, a concertar per  
a  cancel·lar  totalment  el  deute  pendent  amb el  Fons  per  al  Finançament  dels  Pagaments  a 
Proveïdors, tot això basant-se en allò que s'ha exposat en l'art. 3 del Reial Decret Llei 8/2014, de 
4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

Resultant que, analitzat el gasto específic i determinat que es pretén cobrir amb este suplement  
de crèdit no permet que la seua aplicació es demore a exercicis futurs i es tracta d'un gasto no 
previst inicialment en el vigent pressupost de l'Ajuntament d'Oliva per a l'exercici 2014. 
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Considerant que la modificació proposada és un Suplement de Crèdit, regulat en els arts. 177 
TRLRHL, 35-38 RD 500/90,  base 9.1 de les d'Execució del  pressupost,  finançat  amb nous 
ingressos, tot això de conformitat amb l'art. 36.1.b), segons es fa constar en la memòria. 

Vist l'informe de la Intervenció municipal, de data 3 de novembre del 2014, en el qual es fa  
constar que l'aprovació d'esta modificació està subjecta als mateixos tràmits que l'aprovació del 
Pressupost, tal com consta en la Base 9.1, per la qual cosa la seua aprovació correspondrà al Ple 
de la corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals i en el 
qual s'emet informe favorable, la proposta de modificació de crèdits al Pressupost Municipal de 
2014  per  Suplements  de  Crèdit  finançada  amb  nous  ingressos  procedents  de  l'operació 
d'endeutament en els següents termes, si bé s'advertix que en compliment del que disposa la 
Base 10.5 de les d'execució del pressupost, els crèdits finançats amb este préstecs quedaran en 
situació  de  NO  disponibles  fins  que  es  formalitze  l'operació  d'endeutament  corresponent, 
passant a situació de disponible una vegada formalitzada l'operació i pel seu import, ja que si bé  
es pretén amortitzar totes les operacions concertades basant-se en el RD llei 4/2012, l'operació  
que  ara  es  pretén  concertar  requerix  autorització  del  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions 
Públiques i el pròxim venciment està previst per al dia 29 de novembre del 2014.

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

PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  l'expedient  número  S/04/2014  de  modificacions  al 
pressupost  municipal  mitjançant  suplement  de  crèdit  en  l'aplicació  pressupostària  que  es 
relaciona, que es finançarà amb nous ingressos procedents del préstec a concertar basant-se en 
el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la  
competitivitat i l'eficiència:

SUPLEMENTS:
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA

ANTERIORS
MODIFICA
ACTUALS

PRESSUP.
DEFINITIU

01100.-9130000 Deute públic-Amortizació Préstecs 
L/P, fora S. Públic

1.837.000,00 0,00 2.546.871,34 4.383.871,34

TOTAL AUGMENTS 2.546.871,34

INGRESSOS:
CONCEPTE DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

INICIAL
MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA 
ACTUALS

PRESSUPOST 
DEFINITIU

91301 Préstecs rebuts L/P, 
entitats fora S. Públic 700.000,00 0,00 2.546.871,34 3.246.871,34

 TOTAL AUGMENTS 2.546.871,34

SEGON.- Exposar al  públic l’expedient  en el  tauler  d’anuncis i  en el Butlletí  Oficial de la 
Província durant 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la seua publicació en el BOP, 
posant a disposició del públic la documentació corresponent i podent, durant este termini, els  
interessats presentar reclamacions davant del Ple.
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TERCER.- En cas que no es presenten reclamacions en termini, se considerarà definitivament 
aprovat l’acord provisional.

QUART.- L’acord  definitiu  i  el  resum per  capítols  de  la  modificació  acordada  s’haurà  de  
publicar en el Butlletí Oficial de la Província.

CINQUÉ.- De l’expedient definitivament aprovat es remetrà còpia a l’administració general de 
l’estat i de la comunitat autònoma.”

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

 Sra. Morell Gómez: “Vaig a lligar la meua intervenció del punt tercer i el punt 
quart,  perquè van lligats.  Perquè les persones presents tinguen una idea del  que 
estem plantejant  és  que  nosaltres,  aquest  ajuntament,  en  2012  vam demanar  un 
préstec,  al  voltant  de  2,6  milions  d’euros,  a  través  d’un  pla  de  pagament  a 
proveïdors  que va fer  el  ministeri,  amb l’objectiu  que els  ajuntaments  tingueren 
certa comoditat i flexibilitat per fer front a les factures amb els proveïdors que cada 
ciutat  tenia,  o  havia  concertat.  L’objectiu  d’aquesta  modificació  de  crèdit  és 
concertar un altre préstec bancari, perquè amb aqueixos diners, 2,6 milions d’euros 
o un poc menys perquè han passat dos anys i s’ha amortitzat alguna cosa de préstec, 
amb aqueix nou préstec amortitzar el préstec que es va concertar en l’any 2012. Què 
guanyem?  Guanyem  reduir  interessos,  perquè  l’interés  de  l’any  2012  serà  prou 
superior  al  del  nous  interessos  que  estan  oferint  les  entitats  bancàries.  Per  tant, 
l’objectiu  és estalviar,  reduint els interessos bancaris.  Concertem un préstec nou, 
substituïm el préstec de l’any 2012, i l’única diferència és que els interessos seran 
més baixets.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “En el seu moment, quan es va fer l’aprovació del préstec 
ja  va  haver  cert  debat  perquè  pensàvem  que  una  operació  d’aquestes 
característiques,  pel  seu  alt  interés,  no  era  massa  beneficiós,  i  parlàvem 
d’alternatives, de crèdits com ara es proposa, perquè el que era els interessos era 
inferior als que ens proposava el ministeri  a través d’aquest tipus de préstec.  És 
evident que en aquell moment, sense tindre cap responsabilitat en cap factura, ni 
mitja  ni  cap,  de  les  que  van  quedar  pendent,  pensàvem  que  efectivament  els 
proveïdors que havien prestat o havien fet algun tipus de servei a l’ajuntament, no 
tenien cap culpa que s’haguera quedat aqueixa quantitat de factures per pagar, i per 
tant, l’única cosa que havíem de fer era fer front i pagar a totes aquelles persones 
que havien fet algun servei o subministrament a aquest ajuntament. Torne a repetir 
que en aquell moment pensàvem que la fórmula no era la més adequada, perquè 
efectivament  incrementava  els  costos  d’aquest  préstec  a  conseqüència  dels 
interessos que es proposaven. Ara, efectivament, ve una modificació de crèdit per 
poder optar a poder fer front, a través d’un préstec extraordinari, per poder pagar o 
cancel·lar el que teníem abans, que es va aprovar en el seu moment, precisament per 
això, perquè és molt més econòmic, sobretot tenint en compte que els interessos han 
anat decreixent com decreixien durant aquest temps; i per tant en aquest moment es 
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fa summament atractiu i necessari poder formular un nou préstec per poder saldar el 
que ja teníem abans, que gravava amb els interessos de forma important l’economia 
del nostre ajuntament. En aquest sentit, tot allò que siga per estalviar, d’una forma 
sensible,  l’economia  municipal,  qualsevol  proposta  sempre  és  benvinguda;  i  en 
aquest  cas,  pensem,  ja  pensàvem i  ara  ratificat  amb  el  temps,  que  és  més  que 
necessari que l’ajuntament busque els seus mitjans de finançament pel seu compte 
per poder pagar molt  menys  interés del que es va proposar i es va fer en el seu 
moment. En aquest sentit,  torne a dir, tot allò que siga important per estalviar, o 
gravar  menys  l’economia  municipal,  o  estalviar  quantitats  econòmiques  per  als 
nostre ajuntament, qualsevol proposta que vaja en aqueix sentit sempre és important, 
i  no  tenim  més  que  votar  a  favor  d’aquesta  proposta  per  poder  modificar  i 
suplementar crèdit per saldar el préstec anterior.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En principi dir que Projecte Oliva donarem suport a aquesta 
proposta d’acord, i així ho vam manifestar en la comissió; en aquell moment també 
vam plantejar en la comissió que es fera una xicoteta modificació en la redacció del 
dictamen, i així ho ha fet la delegada d’Hisenda, cosa que agraïm també. Tot el que 
siga  per  donar  claredat  a  les  ofertes  dels  bancs  crec  que  és  important.  Dir  que 
aquesta modificació de crèdit, que va lligada al que és le punt següent, simplement 
és una forma de traslladar al pressupost, o que tinguem en compte en el pressupost, 
encara que no aparesca reflectit com va dir la interventora, el tema del préstec que 
acordarem en el pròxim punt. Dir que jo entenc que és simplement un pas més del 
que vam aprovar en juny quan el ministeri ens va donar la possibilitat d’acollir-nos a 
aqueixes  mesures  de millora  financera,  i  entenc  jo  que en aquell  moment  es  va 
acordar acollir-nos al tema de rebaixar l’ajuda financera; entenc que és així. Ara es 
planteja aquesta millora i la possibilitat que l’ajuntament baixe el tipus d’interés, 
refinance el  préstec que té,  i  per tant nosaltres,  en aqueix sentit,  té tot  el  nostre 
suport la Delegació d’Hisenda.”

 Sr.  González  Martínez: “Nosaltres  votarem  a  favor  d’aquesta  modificació 
pressupostària  perquè  és  la  que  donarà  cobertura  comptable  al  pròxim punt,  la 
pròxima proposta, que és la concertació de l’operació de crèdit; el ministeri ha tret 
una resolució i ha donat l’oportunitat que els ajuntaments que es van acollir al pla de 
pagament a proveïdors puguen cancel·lar aqueix crèdit lligat al fons de finançament, 
i  puguen concertar  altres  operacions  de  crèdit;  sempre,  exclusivament  destinat  a 
cancel·lar aqueix préstec, com se’ns diu en els informes, i per una quantitat màxima 
total,  pot  ser  parcialment  o  total  de  la  quantitat  pendent  d’amortitzar;  això  pot 
comportar  un estalvi  en interessos  i  una disminució  de la  càrrega  financera  que 
suporta aquest ajuntament, i que suportarà fina a l’amortització; i per tant nosaltres 
aqueixa  proposta  que  ve  després  ens  sembla  bé,  raonable,  ens  sembla  bé,  però 
aqueixa proposta  necessita  de la  modificació  comptable  que done cobertura a  la 
proposta. Per això nosaltres votarem a favor.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Per part  del Grup Popular dir  que està clar que els  alts 
interessos no són beneficiosos per a ningú; en aquell moment els interessos eren els 
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que eren, i el que sí que era beneficiós era pagar a aquells proveïdors que portaven 
moltíssim temps sense cobrar, i pagar factures, gran quantitat de factures. Si no era 
la fórmula més adequada qui la tinguera l’haguera poguda dir a l’estat. El que està 
clar  és  que aquella  fórmula  va permetre  que tots  aquells  proveïdors  cobraren el 
deute que tenien. I ara també, a través de la Llei 8/2014, ha sigut l’estat o el govern 
qui ha permés, o ha autoritzat, o ha facilitat, que puga haver aquest canvi, del qual 
ens beneficiarem tots.”

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  de 
l’Ajuntament.

QUART.-  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS:  PROPOSTA 
D’INICI D’EXPEDIENT PER A LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 
CRÈDIT  DE  SUBSTITUCIÓ  D’AQUELLA  QUE  ES  VA  FORMALITZAR 
SEGONS EL REIAL DECRET-LLEI 4/2012 (ICO 2012).

Informats  del  dictamen  de la  Comissió  Informativa  extraordinària  d’Hisenda i  Béns 
Municipals, de data 7 de novembre de 2014, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“CONCERTACIÓ  D'OPERACIÓ  DE  CRÈDIT  LLARG  TERMINI  PER  A 
CANCEL·LAR EL DEUTE PENDENT AMB EL FONS PER AL FINANÇAMENT DELS 
PAGAMENTS A PROVEÏDORS

El Ple d'esta corporació, després de seguir els tràmits previstos en el Reial Decret Llei 4/2012,  
de 24 de febrer, va acordar, en data 15 de maig del 2012 concertar operació d'endeutament per  
un import de 2.631.879,41 €. El contracte de préstec es va firmar el dia 22 de maig amb l'entitat  
Banc Popular. D'esta operació queda pendent d'amortitzar un import total de 2.544.619,90 €.

Posteriorment,  i  amb  data  19  de  juliol  del  2012,  el  Ple  va  acordar  concertar  una  segona 
disposició de l'operació d'endeutament prevista en el Reial Decret Llei 4/2012, per import de  
2.251,44 €, firmant-se el contracte de préstec el dia 26 de juliol del 2012 amb l'entitat Banc  
Popular.

Ambdós operacions d'endeutament es van concertar a través del Fons per al Finançament per al  
Pagament  a  Proveïdors,  constituït  per  Reial  Decret  Llei  7/2012.  L'import  total  pendent 
d'amortitzar, a data de hui, puja a un total de 2.546.800,98 €. No obstant això, el pròxim 29 de 
novembre venç la següent quota d'amortització, per la qual cosa a partir de l'endemà l'import 
pendent d'amortitzar serà de 2.464.716,47 €.

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'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,  el  Ple  va 
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acordar, amb data 11 de juny del 2014, modificar el pla d'ajust de l'any 2011 i sol·licitar la  
reducció màxima del tipus d'interés en els termes que fixa el dit Acord, mantenint els períodes 
inicials d'amortització i de carència.

El  14  de  juliol  del  2014  la  Secretaria  d'Estat  d'Administracions  Públiques  comunica  a  
l'Ajuntament  l'autorització  per  a  modificar  les  condicions  financeres  de  les  operacions  de 
préstec formalitzades en aplicació del  Reial  Decret  Llei  4/2012.  El  dia 24 de juliol  l'entitat  
financera Banc Popular comunica a l'Ajuntament que esta rebaixa de tipus d'interés s'aplicarà  
automàticament  a  la  liquidació del  període 29/08/2014 a  29/11/2014,  quedant  fixat  el  tipus 
d'interés en el 4,020 %.

L'article 3 del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al  
creixement, la competitivitat i l'eficiència disposa que:

1. Com a excepció al que disposa la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 
de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013, durant l'any 2014 les entitats 
locals podran concertar noves operacions d'endeutament per a cancel·lar parcial o totalment 
el seu deute pendent amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors sempre 
que es complisquen tots els requisits següents:

La nova operació d'endeutament a subscriure tinga, com a màxim, el mateix període 
d'amortització que reste per a la cancel·lació completa de les operacions de crèdit que 
l'entitat Local tinga subscrites amb el mencionat Fons. Els plans d'ajust aprovats i que 
van possibilitar la formalització de les operacions que es cancel·len mantindran la seua 
vigència fins a la total amortització de la nova operació d'endeutament, sense perjudici 
del que establixen els apartats 4 i 5 d'esta disposició.

Amb la nova operació d'endeutament es genere una disminució de la càrrega financera 
que supose un estalvi financer.

Esta operació d'endeutament no podrà incorporar la garantia de la participació en tributs  
de  l'Estat  ni  podran  subrogar-se  les  entitats  de  crèdit  que  concerten  estes  noves 
operacions en els drets que corresponguen al Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors.

Esta operació haurà de destinar-se en la seua totalitat a l'amortització anticipada total o 
parcial  dels préstecs formalitzats amb el  Fons per al  Finançament  dels Pagaments  a  
Proveïdors, complint amb els requisits i condicions establerts en els contractes subscrits 
per les entitats locals amb l'esmentat Fons.”

La  Comissió  d'Hisenda  per  UNANIMITAT  de  tots  els  seus  membres  DICTAMINA 
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Iniciar L'expedient per a la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini, en 
les condicions previstes en el Reial Decret Llei 8/2014, a millorar per les entitats que presenten  
ofertes, havent de sotmetre's l'expedient als tràmits legalment establerts i aprovació de l'òrgan 
municipal competent. A estos efectes se sol·licitarà oferta econòmica a totes aquelles entitats  
financeres en què tinga compte obert esta entitat, i, també, amb aquelles que tinguen oficina 
oberta en esta localitat:
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Quantia de l'operació:……………….. 2.546.800,98 €*
Termini de reintegrament: …………….Fins a 29 maig del 2022
Tipus d'interés:………….…... Diferencial+EURIBOR 3M.**
Amortització………………………….…………Trimestral

 (coincidint amb trimestres naturals)
Mètode amortització……………………….…….Francés
Comissions………………………………………..Cap
Formalització……………….. Document administratiu

* A partir del dia 30 de novembre del 2014 l'import de l'operació serà de 2.464.716,47 €.
** El diferencial oferit haurà de ser inferior a 385 punts bàsics.”

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  de 
l'Ajuntament.

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

 Vist i plau
El president
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