
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 04/2016

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 14 DE MARÇ DE 2016.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.20 HORES
HORA D’ACABAMENT: 15.50 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Srs. REGIDORS:
VICENTE PARRA SALORT
ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH
VICENTE MORERA ROMAGUERA
SALVADOR LLOPIS IBIZA
ROSA POUS MARÍ

VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
ROSANNA MIÑANA MORELL
ENRIC ESCRIVÁ COTS

CARLOS MENGUAL MANZANARES
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSE GABRIEL OLTRA MESTRE
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

A la ciutat d’Oliva, sent el dia, hora i al

lloc  indicat  a  l’encapçalament,  es

reuneixen  sota  la  presidència  que

també  consta,  els  membres  de  la

corporació  expressats  al  marge,  a

l’objecte  de realitzar  la  sessió del  Ple

de  l’Ajuntament,  amb  el  caràcter  i

convocatòria que també consten; actua

com  a  fedatari  públic  la  secretària

general de l’ajuntament.

Disculpen  la  seua  assistència  els

regidors  Sr.  Hilario  Robles  Serrano,  i

Sr. Alfonso Forrat Estévez.

El  Ple  es  constitueix  vàlidament,  per

complir  el  terç  legal  dels  seus

membres,  i  assisteix  el  president  i  la

secretària.

La Presidència declara oberta la sessió,

que  es  desenvolupa  d’acord  amb  el

següent Ordre del Dia: 
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AJUNTAMENT D’OLIVA

PRIMER.  RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT

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

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

SEGON.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT D’HISENDA I BÉNS
MUNICIPALS  SOBRE  EL  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÈDITS REX 01/2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de
data 10 de març de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“RECONEIXIMENT EXTRAJUDICIAL REX 1/2016

Vist que a 31 de desembre de 2015, va quedar pendent d’aprovar, per insuficiencia de crèdit, les
factures que tot seguit es detallen, per import total de 19.954.95 €.

OPAS 2015        

Nº REG FRA PROV FECHA IMPORTE TERCERO CONCEPTO PROGR ECON

F/2015/4533 20150003278 31/08/2015 94,00

CENTRE INFORMATIC 
OLIVA S.L. MODULO RAM PORTATIL 2GB DDR2 (IBX) OFICINA JUVENTUD 32701 2210000

F/2015/4657 2014/16 11/12/2014 786,50

AVILA AGUILERA 
TIRSO JOSE

REX 2015 HONORARIOS REDACCION PRECALCULO DE LA CLIMATIZACION DEL 
TEATRO OLIMPIA DE OLIVA. 33400 2270000

F/2015/5254 O-1 73 16/10/2015 12.109,56

PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A.

Unidades adicionales ejecutadas en el Trinquet de Oliva, no vinculadas al proyecto de 
ejecución. 34100 6227000

F/2015/5896 2015 116 26/10/2015 1.403,60 SAFOR EVENTS, S.L.
XII TROBADA DE BOIXETES 2015"" EL 25/10/15 ALQUILER 700 SILLAS 130 MESAS 5 
TABLEROS MONTAJE Y DESMONTAJE EN CENTRO POLI 92400 2269900

F/2015/5951 4/000350 20/12/2014 242,00

GENTE DE LA SAFOR 
EDITORIAL S.L.

REX 2015 POR INSERCION ANUNCIO EN SEMANARIO Nº 1297 ESPECIAL DE NAVIDAD 
CABALGATA DE REYES. 33800 2269900

F/2015/6039 508107520 15/11/2015 186,29

COMERCIAL 
ELECTRICA 
COELECTRIC S.L.

ALBARAN R-502118653 FECHA 05/11/2015 REF: ESCUELA SANTA ANA REF. AUX: / 
INSECMATIC 2X15W AL 32301 2210000

F/2015/6501 20150004736 30/11/2015 84,23

CENTRE INFORMATIC 
OLIVA S.L.

GRAPADORA PETRUS 226 NEGRA -CAPACIDAD 30 / PORTARROLLO SOBREMESA Q-
CONNECT PLASTICO Y OTROS URBANISMO 15100 2200000

F/2015/6542 A/14 04/12/2015 598,81

LLOPIS BERTOMEU 
VICENTE

ALQUILER SOLAR AÑO 2014 C/JOAN ROIG CORELLA AV. MORER. REF. 9924110YJ41925 
(650 M2) 43110 2000000

F/2015/6623 60 01/12/2015 7,50

MANUEL MARTINEZ 
PEREZ Y OTROS C.B. ADQUISICION DUPLICADO LLAVES CPC 92402 2130000

F/2015/6694 A-1220 30/11/2015 41,04

MATERIALES SANCHIS,
S.L. ADQUISICION MATERIALES OBRAS COLEGIOS 32301 2210000

F/2015/6701 103 09/11/2015 332,75

LLECHES TOMAS 
VICENTE PONER SUPLEMENTOS PARA CHAPADO PARED COMEDOR C.P. LUIS VIVES 32301 2120000

F/2015/6703 104 09/11/2015 136,73

LLECHES TOMAS 
VICENTE

SELLAR Y COLOCAR TAPAJUNTAS MARCO VENTANA PABELLÓN PÁRVULOS.- C.P. LA 
CARRASCA 32301 2120000

F/2015/6704 105 09/11/2015 231,92

LLECHES TOMAS 
VICENTE

CAMBIAR FORROS POMOS, GIRAR PUERTA Y PONER SUPLEMENTOS PARA 
TAPAJUNTAS PUERTA PSICÓLOGA C.P. SANTA ANA- 32301 2120000

F/2015/6769 FACT/ 270 30/10/2015 500,00

PERSIANAS ANTONIO 
PEREZ MILLA S.L. REPARACIÓN PERSIANA, CAMBIO LISTONES C.P. SANTA ANA 32301 2120000

F/2015/6798 15 00001452 09/12/2015 117,01

CALEFACCIÓN Y 
FONTANERÍA 
CAMACHO S.L.

PARQUE EDUCACION VIAL / COLOCAR PORTARROLLOS Y TAPA WC / MANO DE OBRA: 
JUANLU: 02/12/15 / PORTARROLLOS PYP MOD. KIRÓ / T 13200 2130000

F/2015/6799 15 00001457 10/12/2015 365,42

CALEFACCIÓN Y 
FONTANERÍA 
CAMACHO S.L.

C.P. LA CARRASCA / MANO DE OBRA: AGUSTIN CAMACHO: 26/11/15 / CAMBIAR 
FILTROS OSMISOS DIRECTA / MEMBRANA OSMOSIS MERLIN / 32301 2130000

F/2015/6853 15 00001439 04/12/2015 73,81

CALEFACCIÓN Y 
FONTANERÍA 
CAMACHO S.L.

C.P. LA CARRASCA / MANO DE OBRA: AGUSTIN CAMACHO: 26/11/15 / INTERRUPTOR 
PARO-MARCHA / ETIQUETO I-O 32301 2130000

F/2015/6907 A-1257 11/12/2015 27,73

MATERIALES SANCHIS,
S.L. CEMENTO CP ALFADALÍ 32301 2210000

F/2015/6908 A-1258 11/12/2015 152,77

MATERIALES SANCHIS,
S.L. ARENA ROJA, CEMENTO, PLANCHÉ,... CP HORT PALAU 32301 2210000
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F/2015/6954 1970 09/12/2015 22,99 HERRAMI S.L. ADQUISICION ROLLO CUERDA ALUMBRADO PUBLICO. 16500 2210000

F/2015/6968 5561202520 15/12/2015 769,56 REPSOL DIRECTO S.A.
REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: EXCMO AYUNTAMIENTO DE OLIVA 
C/ ALFADALI (COLEGIO ALFADALI) 46780 OLIVA Va 32301 2210000

F/2015/7009 S 2015/0017442 30/11/2015 36,81

EDITORIAL PRENSA 
VALENCIANA S.A.

Suscripción: LEVANTE Servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/11/2015 - 30/11/2015 HOGAR 
JUBILADOS. 23100 2200000

F/2015/7046 15 00001510 17/12/2015 58,14

CALEFACCIÓN Y 
FONTANERÍA 
CAMACHO S.L.

CENTRE SOCIAL SAN FRANCESC / MANO DE OBRA: JUANLU: 15/12/15 / JUEGO 
TORNILLOS WC ROCA 23101 2130000

F/2015/7047 15 00001511 17/12/2015 46,72

CALEFACCIÓN Y 
FONTANERÍA 
CAMACHO S.L.

CENTRE SOCIAL SAN VICENT / MANO DE OBRA: JUANLU: 15/12/15 / Alargadera marsella 
pulida 1/2-2 cm / Tapon 290 b.1/2 / Junt 23102 2130000

F/2015/7051 C-160395 22/12/2015 84,77 CLOUD BUILDERS S.A. HOST.OLIVA.ES 89.248.106.36 SERVIDOR CLOUD VMware DEL 22/12/15 AL 22/01/16. 92300 2160000

F/2015/7056 15G/1.252 14/04/2015 67,48 AIR FEU S.L. MANTENIMIENTO ANUAL 11EXTINTORES CASA MAYANS MUSEO 33301 2130000

F/2015/7085 Emit- 26 30/12/2015 654,26 BAMASA S.A.
ALQUILER DE UN SOLAR aparcamiento público de vehículos PASEO ALCALDE JUAN 
SANCHO, Nº 8 DE OCT-NOV-DIC'15 43110 2000000

F/2015/7086 Emit- 27 30/12/2015 722,55 BAMASA S.A.
ALQUILER SOLAR aparcamiento vehículos en C/ GABRIEL MIRO, nº 6 y 8, FONTETA SORIA,
13 GUIL.CASTRO,11 OC-NOV-DIC'15 43110 2000000

   19.954,95     

Vist  que,  igualment,  en  l’exercici  2016 ha  tingut  entrada  en  el  registre  de  factures  de
l’Ajuntament d’Oliva, les factures que també s’indiquen, unes amb data de 2015 i, per tant
corresponents a despeses realitzades en el dit exercici, i altres factures amb data 2016 però que
corresponen a despeses de l’exercici anterior, o sense crèdit adequat en el moment de la seua
realització, per import total totes elles de 82.182,71 €.

Han estat conformades totes i cadascuna d’aquestes factures, almenys, pel regidor de l’àrea.

REX 1/2016         

Nº REG Nº FRA PROV FECHA IMPORTE CIF NOMBRE CONCEPTO PROG ECON

F/2016/4 46181-2015-12-5-N 31/12/2015 9.332,00 Q2866001G

CREU ROJA 
ESPANYOLA-
ASEMB.LOCAL OLIVA

PREST. SERVICIOS PREVENTIVOS SEG. Y SANITARIOS EN 
ACTOS PUBLICOS DEPORTIVOS, FESTIVOS, CULT. DE MAYO 
A DIC'15 13500 2270000

F/2016/5 46181-2015-12-3-N 31/12/2015 2.500,00 Q2866001G

CREU ROJA 
ESPANYOLA-
ASEMB.LOCAL OLIVA

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADAPTADO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA 3ª EDAD 
DIC'15 23100 2270000

F/2016/6 46181-2015-12-4-N 31/12/2015 8.000,00 Q2866001G

CREU ROJA 
ESPANYOLA-
ASEMB.LOCAL OLIVA

SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO Y DE TRANSPORTE 
MUESTRAS SANGRE Y ANALITICAS DE MAYO A 
DICIEMBRE'15 31100 2270000

F/2016/7 3120266650 31/12/2015 467,87 A59376574 SERUNION, S.A.U.
SERVICIO MENJAR A CASA DICIEMBRE'15 (317 COMIDAS 3 
FORTUITA) 23184 2270000

F/2016/12 4001690704 31/12/2015 2.896,27 A83052407

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. SERVICIO CORREOS AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2015. 92000 2220000

F/2016/14 4001689941 31/12/2015 2.616,94 A83052407

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. SERVICIO CORREOS GTT MES DICIEMBRE 2015 92000 2220000

F/2016/18 O-4 9 31/12/2015 762,76 A46015129
PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A.

MATERIAL RETIRADO DE NUESTRA FACTORIA DURANTE EL 
MES DE DICIEMBRE Tm de Rodadura VIAS PUBLICAS 15320 2210000

F/2016/75 20151221010534602 21/12/2015 2.600,68 A95075578

IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U.

Entronque con red de distribucion Refuerzo de Red existente / 
Derecho de Supervisión de instalaciones cedidas. EDIF.MUNI 92000 2269900

F/2016/81 - 2015 SPA 105997 17/12/2015 273,61 B64051741
MC SPA SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN S.L.

CONCIERTO PREVENCION INTEGRAL. PREVENCION 
TECNICA . VIGILANCIA DE LA SALUD DICIEMBRE'15 92000 2270000

F/2016/89 S 2015/0017482 31/12/2015 35,79 A46229290
EDITORIAL PRENSA 
VALENCIANA S.A.

Suscripción: LEVANTE Servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2015 
- 31/12/2015 ( HOGAR JUBILADOS) 23100 2200000

F/2016/90 S 2015/0017483 31/12/2015 35,79 A46229290
EDITORIAL PRENSA 
VALENCIANA S.A.

Suscripción: LEVANTE Servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2015 
- 31/12/2015 ( ALCALDIA) 92000 2200000

F/2016/91 S 2015/0017484 31/12/2015 35,79 A46229290
EDITORIAL PRENSA 
VALENCIANA S.A.

Suscripción: LEVANTE Servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2015 
- 31/12/2015 (BIBLIOTECA TAMARIT) 33210 2200000

F/2016/92 S 2015/0017485 31/12/2015 35,79 A46229290
EDITORIAL PRENSA 
VALENCIANA S.A.

Suscripción: LEVANTE Servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2015 
- 31/12/2015 ( BIBLIOTECA ENVIC) 33210 2200000

F/2016/182 01-2016 1 11/01/2016 28.275,56 19990649S
PEIRO CLOQUELL 
FRANCISCO

1/2016 ( Recurso de apelacion interpuesto por SOMOPAR SA 
seguido ante la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Ad 92000 2269900

F/2016/201 16-000030 22/01/2016 315,04 A46284436 JOAQUIN LERMA, S.A.
COSTE VERTIDO RESIDUOS INERTE LIGERO (EN KG.) EN 
VERTEDERO AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE-2015 43200 2270000

F/2016/207 P 2015/0005723 31/12/2015 326,70 A46229290
EDITORIAL PRENSA 
VALENCIANA S.A.

Publicidad: A0002179686 Tamaño: 2X3 OLIVA - NADAL 2015 - 
PUBLICACION LEVANTE EL 11/12/2015 ( FIESTAS 33800 2269900

F/2016/235 AL 16 / 4 05/01/2016 1.246,30 B97555783
AUDIO-NET ALQUILER 
PROFESIONAL, S.L.

REX ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACIÓN, CON SERV 
TÉCNICO, OBRA ""ADAN Y EVA"" 6-11-2015 33400 2270000

F/2016/273 1 01/01/2016 301,81 19911072H
LLORCA SAVALL 
VICENTE

IBI 2015 ALQUILER TERRENO PSO JOAN FUSTER (PARKING 
CAMIONES) 15320 2000000

F/2016/274 559/15 19/10/2015 1.331,00 A97517379

TELEVISION POPULAR 
DEL MEDITERRANEO 
S.A.

REX 2016 EMISIÓN REPORTAJE Y ENTREVISTA PROGRAMA 
""ANEM DE FESTA"" ENTRADA MORA Y CRISTIANA 21-7-2015 33800 2269900

F/2016/275 F-V/677 21/12/2015 302,50 20001712S
MAÑO FENOLLAR 
VICENTE

REX 2016 CABLEADO Y MANO DE OBRA INSTALACION 
CAMARA DEPOSITO VEHICULOS 13200 2130000

F/2016/276 15/76 17/12/2015 242,00 B98451107 ARTECJOVI, S.L.
REX 2016 PUBLICIDAD PERIÓDICO MES PROP Nº 263 
MERCAT DE NADAL-CELEBREM JUNTS EL NADAL 43110 2269900

F/2016/277 154/2015 30/12/2015 141,57 B46340816

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES 
GREGORI

REX 2016 SOLDAR GRIETA EN BRAZO MÁQUINA JCB 
V95468VE .- VÍAS PB 15320 2130000

F/2016/278 001 / 201500507 15/12/2015 1.633,39 B97432272
VIMAQ, AUTOMOCIÓ 
INDUSTRIAL, S.L.

REX 2016 REPARACIÓN PALA JCB V95468VE VÍAS PB 
(DESMONTAR DIFERENCIAL PARA SUSTITUIR 
RODAMIENTOS) 15320 2130000

F/2016/279 01912/15 31/12/2015 1.723,03 B97732754

LABORATORIOS 
TECNOLOGICOS DE 
LEVANTE, S.L.

REX 2016 ANALÍTICAS AGUAS RESIDUALES NOV-DIC 2015.- 
ALCANTARILLADO 16000 2270000

F/2016/280 001 / 201500528 31/12/2015 2.860,44 B97432272
VIMAQ, AUTOMOCIÓ 
INDUSTRIAL, S.L.

REX 2016 REPARAR BOMBA AGUA Y REPARAR 
RECIRCULACIÓN BARREDORA E0292BCY MFH 16210 2130000

F/2016/281 5G17852 M 31/12/2015 137,70 A28011153 ZARDOYA OTIS SA REX 2016 MANT ASCENSOR CSS FRANCESC DIC 2015 23101 2130000

F/2016/289 33 31/12/2015 484,00 B98639735 MUSIC EVEN 14 S.L.
REX 2016 ACTUACIÓN MÚSICA DE BAILE 31-12-2015 GENT 
GRAN 23104 2269900
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F/2016/290 2045 23/12/2015 113,75 B46811758 HERRAMI S.L.
REX 2016 CAJA GUANTES, GAFAS PROTECCIÓN, 
MASCARILLAS,... PERRERA 31104 2210000

F/2016/296 OM/011720 31/12/2015 101,64 B46257390
JOSE ALAPONT 
BONET, S.L. REX 2016 MANT ASCENSOR DIC 2015 C.P. HORT PALAU 32301 2130000

F/2016/297 15-021681 23/12/2015 147,41 B03494986 DISVALSUR S.L.
REX 2016 COMESTIBLES GUARDERÍA ALBARÁN Nº 15-027179
DEL 22-12-2015 32303 2210000

F/2016/298 R9981215000018 31/12/2015 160,21 F46078986

CONSUM SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
VALENCIANA

REX 2016 COMESTIBLES GUARDERÍA Nº TICKET 2696 7-11-
2015 32303 2210000

F/2016/300 27365742 27/10/2015 847,00 G28029643

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y 
EDITORES

REX 2016  DCHOS AUTOR ORQUESTA TITANIC Y HUMANA EL
23-6-2015.- FIRA Y FESTES 2015 33800 2269900

F/2016/301 27365743 27/10/2015 514,25 G28029643

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y 
EDITORES

REX 2016 DCHOS AUTOR VARIEDADES Y FEELING 20-6-
2015.- FIRA I FESTES 2015 33800 2269900

F/2016/302 27365744 27/10/2015 556,42 G28029643

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y 
EDITORES

REX 2016 DCHOS AUTOR VARIEDADES, SHERIDAN ESP. 
MAGIA Y CANTA AMB NOSALTRES 21-6-2015.- FIRA I FESTES 
2015 33800 2269900

F/2016/303 2015 17/07/2015 3.500,00 73998529P
NADAL SENDRA ANNA 
ISABEL

REX 2016 CONCIERTO 19-6-2015 FIGATELL SHOW (EQUIPO 
SONIDO Y SEGURIDAD) 33800 2269900

F/2016/304 1 008396 04/01/2016 406,56 B97117048 MICROAMBIENTE S.L.
CONTROL CULTIVO LEGIONELLA EXCEP./ HIPERCLOR. 
SISTEMAS ASPERSION EXCEPCIONAL / SERV.FINALES 2015 34100 2270000

F/2016/305 1 008377 04/01/2016 707,85 B97117048 MICROAMBIENTE S.L.

FOTÓMETRO LOVIBOND MD 100 / REACTIVO CLORO LIBRE 
DPD 1 (500 UNIDADES) / REACTIVO CLORO TOTAL (500 
UNIDADES) / PHENOLRED 34100 2210000

F/2016/307 001 / 201500524 22/12/2015 227,36 B97432272
VIMAQ, AUTOMOCIÓ 
INDUSTRIAL, S.L.

REX 2016 REPARACIÓN TRACTOR AGRÍCOLA E2092BBJ 
(LÁTIGO, VÁLVULA PRESIÓN,...) 41900 2130000

F/2016/309 15A/8656 31/12/2015 308,88 B46293783

COMERCIAL 
AGRICOLA SANJUAN Y
CANET SL

REX 2016 MAT PULVERIZAR (RONAR Y HORMOTRADE) 
AGRICULTURA 41900 2210000

F/2016/310 15A/8657 31/12/2015 70,40 B46293783

COMERCIAL 
AGRICOLA SANJUAN Y
CANET SL REX 2016 MAT PULVERIZAR AGRICULTURA (RONAR) 41900 2210000

F/2016/311 2015 138 21/12/2015 121,00 B98547565 SAFOR EVENTS, S.L.
REX 2016 PUBLICIDAD COMERCIO CAMPAÑA MERCADO 
NAVIDAD DIC 2015 43110 2269900

F/2016/312 B 15454 30/12/2015 162,84 B96181268

PUERTAS 
AUTOMÁTICAS 
FRAMASA S.L.

REX 2016 MANT (4º REVISIÓN ) 2 PUERTAS AUTOMÁTICAS 
CORREDERAS MERCADO MPAL 43120 2130000

F/2016/314 A/636 30/11/2015 242,00 B97848071
GRUPO MULTIMEDIA 
GANDIA, S.L.

REX 2016 PUBLICIDAD TURISMO CUÑAS RADIO NOVIEMBRE 
2015 43200 2269900

F/2016/315 A/ 702 31/12/2015 242,00 B97848071
GRUPO MULTIMEDIA 
GANDIA, S.L.

REX 2016 PUBLICIDAD CUÑAS RADIO TURISMO DICIEMBRE 
2015 43200 2269900

F/2016/316 00452_15 24/08/2015 66,32 B85093623 MONDO AGIT S.L.
REX 2016 TRADUCCIÓN DOC ""AGENDA SEPTIEMBRE"" DEL 
CASTELLANO AL INGLÉS 43200 2269900

F/2016/317 2 23/09/2015 1.289,48 53627519Y
ARABI SOLIVERES 
LAURA

REX 2016 TRADUCCIÓN TEXTOS DEL VALENCIANO AL 
INGLÉS Y AL ALEMÁN 43200 2269900

F/2016/318 P5-000412 01/10/2015 239,58 B97187538 PUBLISAFOR S.L.
REX 2016 CUÑAS CADENA COPE SEPTIEMBRE 2015 
TURISMO 43200 2269900

F/2016/319 P5-000454 30/10/2015 239,58 B97187538 PUBLISAFOR S.L.
REX 2016 CUÑAS RADIO CADENA COPE OCTUBRE 2015 
TURISMO 43200 2269900

F/2016/421 OM/011719 31/12/2015 101,64 B46257390
JOSE ALAPONT 
BONET, S.L. REX 2016 MANT ASCENSOR ALMASSERA DICIEMBRE 2015 92000 2130000

F/2016/422 OA/003783 31/12/2015 10,04 B46257390
JOSE ALAPONT 
BONET, S.L.

REX 2016 CAMBIO TUBO FLUORESCENTE ASCENSOR 
ALMASSERA PARTE TRABAJO Nº 052948 25-11-2015 92000 2130000

F/2016/423 OM/011718 31/12/2015 101,64 B46257390
JOSE ALAPONT 
BONET, S.L. REX 2016 MANT ASCENSOR CPC DICIEMBRE 2015 92402 2130000

F/2016/424 A00153649 31/12/2015 111,76 B46626842 GOZALBEZ Y DIAZ SL REX 2016 SERVS MENSAJEROS DICIEMBRE 2015 92000 2230000

F/2016/425 4/15 31/12/2015 210,37 H46928388
CDAD PROPIETARIOS 
VALENCIA Nº 2

REX 2016 GASTOS COMUNIDAD 4º TRIMESTRE 2015 AVDA 
VALENCIA Nº 2, PLANTA BJ Y PUERTAS 13 Y 16 92000 2269900

F/2016/427 OM/011721 31/12/2015 96,80 B46257390
JOSE ALAPONT 
BONET, S.L.

REX 2016 MANT ASCENSOR POLIDEPORTIVO (TRINQUET) 
DICIEMBRE 2015 34100 2130000

F/2016/455 Emit-16013 01/02/2016 2.371,60 B97212211 IN.SER.URBANA S.L.
PARQUES Y JARDINES FEV.BIOSALUDABLES TIRANT LO 
BLANC Aparato biosaludable modelo REMOLINO 17100 6190000

   82.182,71      

Considerant que, actualment es treballa amb el pressupost prorrogat de l’exercici 2015 al 2016,
però que en les aplicacions pressupostàries corresponents hi ha crèdit adequat i suficient per a
atendre aquestes despeses.

Considerant que és competència del Ple el reconeixement extrajudicial de crèdits, amb el vot
favorable de la majoria simple dels seus membres, vistes les atribucions conferides pels articles
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 41 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local i en virtut de la
delegació realitzada en el tinent d’alcalde, delegat d’Hisenda (PD 2111/15).

La Comissió d’Hisenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-
Compromís, 5 vots),  D. Gabriel Oltra Mestre (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4
vots), D. José Salazar Cuadrado (representant de Gent d’Oliva, 1 voto), i D. Álex Salort Rubio
(representant d’Esquerra Unida, 1 voto) i l’abstenció de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant
del PSOE, 4 vots) DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD
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Primer.- Aprovar  el  reconeixement  extrajudicial  REX  1/2016,  per  un  import  total  de
102.137,66 €, corresponent a les factures i despeses que es relacionen en aquest expedient, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen.

OPAS 2015        

Nº REG FRA PROV FECHA IMPORTE TERCERO CONCEPTO PROGR ECON

F/2015/4533 20150003278 31/08/2015 94,00

CENTRE INFORMATIC 
OLIVA S.L. MODULO RAM PORTATIL 2GB DDR2 (IBX) OFICINA JUVENTUD 32701 2210000

F/2015/4657 2014/16 11/12/2014 786,50

AVILA AGUILERA 
TIRSO JOSE

REX 2015 HONORARIOS REDACCION PRECALCULO DE LA CLIMATIZACION DEL 
TEATRO OLIMPIA DE OLIVA. 33400 2270000

F/2015/5254 O-1 73 16/10/2015 12.109,56

PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A.

Unidades adicionales ejecutadas en el Trinquet de Oliva, no vinculadas al proyecto de 
ejecución. 34100 6227000

F/2015/5896 2015 116 26/10/2015 1.403,60 SAFOR EVENTS, S.L.
XII TROBADA DE BOIXETES 2015"" EL 25/10/15 ALQUILER 700 SILLAS 130 MESAS 5 
TABLEROS MONTAJE Y DESMONTAJE EN CENTRO POLI 92400 2269900

F/2015/5951 4/000350 20/12/2014 242,00

GENTE DE LA SAFOR 
EDITORIAL S.L.

REX 2015 POR INSERCION ANUNCIO EN SEMANARIO Nº 1297 ESPECIAL DE NAVIDAD 
CABALGATA DE REYES. 33800 2269900

F/2015/6039 508107520 15/11/2015 186,29

COMERCIAL 
ELECTRICA 
COELECTRIC S.L.

ALBARAN R-502118653 FECHA 05/11/2015 REF: ESCUELA SANTA ANA REF. AUX: / 
INSECMATIC 2X15W AL 32301 2210000

F/2015/6501 20150004736 30/11/2015 84,23

CENTRE INFORMATIC 
OLIVA S.L.

GRAPADORA PETRUS 226 NEGRA -CAPACIDAD 30 / PORTARROLLO SOBREMESA Q-
CONNECT PLASTICO Y OTROS URBANISMO 15100 2200000

F/2015/6542 A/14 04/12/2015 598,81

LLOPIS BERTOMEU 
VICENTE

ALQUILER SOLAR AÑO 2014 C/JOAN ROIG CORELLA AV. MORER. REF. 9924110YJ41925 
(650 M2) 43110 2000000

F/2015/6623 60 01/12/2015 7,50

MANUEL MARTINEZ 
PEREZ Y OTROS C.B. ADQUISICION DUPLICADO LLAVES CPC 92402 2130000

F/2015/6694 A-1220 30/11/2015 41,04

MATERIALES SANCHIS,
S.L. ADQUISICION MATERIALES OBRAS COLEGIOS 32301 2210000

F/2015/6701 103 09/11/2015 332,75

LLECHES TOMAS 
VICENTE PONER SUPLEMENTOS PARA CHAPADO PARED COMEDOR C.P. LUIS VIVES 32301 2120000

F/2015/6703 104 09/11/2015 136,73

LLECHES TOMAS 
VICENTE

SELLAR Y COLOCAR TAPAJUNTAS MARCO VENTANA PABELLÓN PÁRVULOS.- C.P. LA 
CARRASCA 32301 2120000

F/2015/6704 105 09/11/2015 231,92

LLECHES TOMAS 
VICENTE

CAMBIAR FORROS POMOS, GIRAR PUERTA Y PONER SUPLEMENTOS PARA 
TAPAJUNTAS PUERTA PSICÓLOGA C.P. SANTA ANA- 32301 2120000

F/2015/6769 FACT/ 270 30/10/2015 500,00

PERSIANAS ANTONIO 
PEREZ MILLA S.L. REPARACIÓN PERSIANA, CAMBIO LISTONES C.P. SANTA ANA 32301 2120000

F/2015/6798 15 00001452 09/12/2015 117,01

CALEFACCIÓN Y 
FONTANERÍA 
CAMACHO S.L.

PARQUE EDUCACION VIAL / COLOCAR PORTARROLLOS Y TAPA WC / MANO DE OBRA: 
JUANLU: 02/12/15 / PORTARROLLOS PYP MOD. KIRÓ / T 13200 2130000

F/2015/6799 15 00001457 10/12/2015 365,42

CALEFACCIÓN Y 
FONTANERÍA 
CAMACHO S.L.

C.P. LA CARRASCA / MANO DE OBRA: AGUSTIN CAMACHO: 26/11/15 / CAMBIAR 
FILTROS OSMISOS DIRECTA / MEMBRANA OSMOSIS MERLIN / 32301 2130000

F/2015/6853 15 00001439 04/12/2015 73,81

CALEFACCIÓN Y 
FONTANERÍA 
CAMACHO S.L.

C.P. LA CARRASCA / MANO DE OBRA: AGUSTIN CAMACHO: 26/11/15 / INTERRUPTOR 
PARO-MARCHA / ETIQUETO I-O 32301 2130000

F/2015/6907 A-1257 11/12/2015 27,73

MATERIALES SANCHIS,
S.L. CEMENTO CP ALFADALÍ 32301 2210000

F/2015/6908 A-1258 11/12/2015 152,77

MATERIALES SANCHIS,
S.L. ARENA ROJA, CEMENTO, PLANCHÉ,... CP HORT PALAU 32301 2210000

F/2015/6954 1970 09/12/2015 22,99 HERRAMI S.L. ADQUISICION ROLLO CUERDA ALUMBRADO PUBLICO. 16500 2210000

F/2015/6968 5561202520 15/12/2015 769,56 REPSOL DIRECTO S.A.
REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: EXCMO AYUNTAMIENTO DE OLIVA 
C/ ALFADALI (COLEGIO ALFADALI) 46780 OLIVA Va 32301 2210000

F/2015/7009 S 2015/0017442 30/11/2015 36,81

EDITORIAL PRENSA 
VALENCIANA S.A.

Suscripción: LEVANTE Servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/11/2015 - 30/11/2015 HOGAR 
JUBILADOS. 23100 2200000

F/2015/7046 15 00001510 17/12/2015 58,14

CALEFACCIÓN Y 
FONTANERÍA 
CAMACHO S.L.

CENTRE SOCIAL SAN FRANCESC / MANO DE OBRA: JUANLU: 15/12/15 / JUEGO 
TORNILLOS WC ROCA 23101 2130000

F/2015/7047 15 00001511 17/12/2015 46,72

CALEFACCIÓN Y 
FONTANERÍA 
CAMACHO S.L.

CENTRE SOCIAL SAN VICENT / MANO DE OBRA: JUANLU: 15/12/15 / Alargadera marsella 
pulida 1/2-2 cm / Tapon 290 b.1/2 / Junt 23102 2130000

F/2015/7051 C-160395 22/12/2015 84,77 CLOUD BUILDERS S.A. HOST.OLIVA.ES 89.248.106.36 SERVIDOR CLOUD VMware DEL 22/12/15 AL 22/01/16. 92300 2160000

F/2015/7056 15G/1.252 14/04/2015 67,48 AIR FEU S.L. MANTENIMIENTO ANUAL 11EXTINTORES CASA MAYANS MUSEO 33301 2130000

F/2015/7085 Emit- 26 30/12/2015 654,26 BAMASA S.A.
ALQUILER DE UN SOLAR aparcamiento público de vehículos PASEO ALCALDE JUAN 
SANCHO, Nº 8 DE OCT-NOV-DIC'15 43110 2000000

F/2015/7086 Emit- 27 30/12/2015 722,55 BAMASA S.A.
ALQUILER SOLAR aparcamiento vehículos en C/ GABRIEL MIRO, nº 6 y 8, FONTETA SORIA,
13 GUIL.CASTRO,11 OC-NOV-DIC'15 43110 2000000

   19.954,95     

REX 1/2016         

Nº REG Nº FRA PROV FECHA IMPORTE CIF NOMBRE CONCEPTO PROG ECON

F/2016/4 46181-2015-12-5-N 31/12/2015 9.332,00 Q2866001G

CREU ROJA 
ESPANYOLA-
ASEMB.LOCAL OLIVA

PREST. SERVICIOS PREVENTIVOS SEG. Y SANITARIOS EN 
ACTOS PUBLICOS DEPORTIVOS, FESTIVOS, CULT. DE MAYO 
A DIC'15 13500 2270000

F/2016/5 46181-2015-12-3-N 31/12/2015 2.500,00 Q2866001G

CREU ROJA 
ESPANYOLA-
ASEMB.LOCAL OLIVA

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADAPTADO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA 3ª EDAD 
DIC'15 23100 2270000

F/2016/6 46181-2015-12-4-N 31/12/2015 8.000,00 Q2866001G

CREU ROJA 
ESPANYOLA-
ASEMB.LOCAL OLIVA

SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO Y DE TRANSPORTE 
MUESTRAS SANGRE Y ANALITICAS DE MAYO A 
DICIEMBRE'15 31100 2270000

F/2016/7 3120266650 31/12/2015 467,87 A59376574 SERUNION, S.A.U.
SERVICIO MENJAR A CASA DICIEMBRE'15 (317 COMIDAS 3 
FORTUITA) 23184 2270000

F/2016/12 4001690704 31/12/2015 2.896,27 A83052407

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. SERVICIO CORREOS AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2015. 92000 2220000

F/2016/14 4001689941 31/12/2015 2.616,94 A83052407

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. SERVICIO CORREOS GTT MES DICIEMBRE 2015 92000 2220000

F/2016/18 O-4 9 31/12/2015 762,76 A46015129
PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A.

MATERIAL RETIRADO DE NUESTRA FACTORIA DURANTE EL 
MES DE DICIEMBRE Tm de Rodadura VIAS PUBLICAS 15320 2210000

F/2016/75 20151221010534602 21/12/2015 2.600,68 A95075578

IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U.

Entronque con red de distribucion Refuerzo de Red existente / 
Derecho de Supervisión de instalaciones cedidas. EDIF.MUNI 92000 2269900

F/2016/81 - 2015 SPA 105997 17/12/2015 273,61 B64051741
MC SPA SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN S.L.

CONCIERTO PREVENCION INTEGRAL. PREVENCION 
TECNICA . VIGILANCIA DE LA SALUD DICIEMBRE'15 92000 2270000

F/2016/89 S 2015/0017482 31/12/2015 35,79 A46229290
EDITORIAL PRENSA 
VALENCIANA S.A.

Suscripción: LEVANTE Servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2015 
- 31/12/2015 ( HOGAR JUBILADOS) 23100 2200000

F/2016/90 S 2015/0017483 31/12/2015 35,79 A46229290 EDITORIAL PRENSA Suscripción: LEVANTE Servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2015 92000 2200000
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VALENCIANA S.A. - 31/12/2015 ( ALCALDIA)

F/2016/91 S 2015/0017484 31/12/2015 35,79 A46229290
EDITORIAL PRENSA 
VALENCIANA S.A.

Suscripción: LEVANTE Servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2015 
- 31/12/2015 (BIBLIOTECA TAMARIT) 33210 2200000

F/2016/92 S 2015/0017485 31/12/2015 35,79 A46229290
EDITORIAL PRENSA 
VALENCIANA S.A.

Suscripción: LEVANTE Servidos: 30 uds. Dto.:15.00% 01/12/2015 
- 31/12/2015 ( BIBLIOTECA ENVIC) 33210 2200000

F/2016/182 01-2016 1 11/01/2016 28.275,56 19990649S
PEIRO CLOQUELL 
FRANCISCO

1/2016 ( Recurso de apelacion interpuesto por SOMOPAR SA 
seguido ante la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Ad 92000 2269900

F/2016/201 16-000030 22/01/2016 315,04 A46284436 JOAQUIN LERMA, S.A.
COSTE VERTIDO RESIDUOS INERTE LIGERO (EN KG.) EN 
VERTEDERO AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE-2015 43200 2270000

F/2016/207 P 2015/0005723 31/12/2015 326,70 A46229290
EDITORIAL PRENSA 
VALENCIANA S.A.

Publicidad: A0002179686 Tamaño: 2X3 OLIVA - NADAL 2015 - 
PUBLICACION LEVANTE EL 11/12/2015 ( FIESTAS 33800 2269900

F/2016/235 AL 16 / 4 05/01/2016 1.246,30 B97555783
AUDIO-NET ALQUILER 
PROFESIONAL, S.L.

REX ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACIÓN, CON SERV 
TÉCNICO, OBRA ""ADAN Y EVA"" 6-11-2015 33400 2270000

F/2016/273 1 01/01/2016 301,81 19911072H
LLORCA SAVALL 
VICENTE

IBI 2015 ALQUILER TERRENO PSO JOAN FUSTER (PARKING 
CAMIONES) 15320 2000000

F/2016/274 559/15 19/10/2015 1.331,00 A97517379

TELEVISION POPULAR 
DEL MEDITERRANEO 
S.A.

REX 2016 EMISIÓN REPORTAJE Y ENTREVISTA PROGRAMA 
""ANEM DE FESTA"" ENTRADA MORA Y CRISTIANA 21-7-2015 33800 2269900

F/2016/275 F-V/677 21/12/2015 302,50 20001712S
MAÑO FENOLLAR 
VICENTE

REX 2016 CABLEADO Y MANO DE OBRA INSTALACION 
CAMARA DEPOSITO VEHICULOS 13200 2130000

F/2016/276 15/76 17/12/2015 242,00 B98451107 ARTECJOVI, S.L.
REX 2016 PUBLICIDAD PERIÓDICO MES PROP Nº 263 
MERCAT DE NADAL-CELEBREM JUNTS EL NADAL 43110 2269900

F/2016/277 154/2015 30/12/2015 141,57 B46340816

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES 
GREGORI

REX 2016 SOLDAR GRIETA EN BRAZO MÁQUINA JCB 
V95468VE .- VÍAS PB 15320 2130000

F/2016/278 001 / 201500507 15/12/2015 1.633,39 B97432272
VIMAQ, AUTOMOCIÓ 
INDUSTRIAL, S.L.

REX 2016 REPARACIÓN PALA JCB V95468VE VÍAS PB 
(DESMONTAR DIFERENCIAL PARA SUSTITUIR 
RODAMIENTOS) 15320 2130000

F/2016/279 01912/15 31/12/2015 1.723,03 B97732754

LABORATORIOS 
TECNOLOGICOS DE 
LEVANTE, S.L.

REX 2016 ANALÍTICAS AGUAS RESIDUALES NOV-DIC 2015.- 
ALCANTARILLADO 16000 2270000

F/2016/280 001 / 201500528 31/12/2015 2.860,44 B97432272
VIMAQ, AUTOMOCIÓ 
INDUSTRIAL, S.L.

REX 2016 REPARAR BOMBA AGUA Y REPARAR 
RECIRCULACIÓN BARREDORA E0292BCY MFH 16210 2130000

F/2016/281 5G17852 M 31/12/2015 137,70 A28011153 ZARDOYA OTIS SA REX 2016 MANT ASCENSOR CSS FRANCESC DIC 2015 23101 2130000

F/2016/289 33 31/12/2015 484,00 B98639735 MUSIC EVEN 14 S.L.
REX 2016 ACTUACIÓN MÚSICA DE BAILE 31-12-2015 GENT 
GRAN 23104 2269900

F/2016/290 2045 23/12/2015 113,75 B46811758 HERRAMI S.L.
REX 2016 CAJA GUANTES, GAFAS PROTECCIÓN, 
MASCARILLAS,... PERRERA 31104 2210000

F/2016/296 OM/011720 31/12/2015 101,64 B46257390
JOSE ALAPONT 
BONET, S.L. REX 2016 MANT ASCENSOR DIC 2015 C.P. HORT PALAU 32301 2130000

F/2016/297 15-021681 23/12/2015 147,41 B03494986 DISVALSUR S.L.
REX 2016 COMESTIBLES GUARDERÍA ALBARÁN Nº 15-027179
DEL 22-12-2015 32303 2210000

F/2016/298 R9981215000018 31/12/2015 160,21 F46078986

CONSUM SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
VALENCIANA

REX 2016 COMESTIBLES GUARDERÍA Nº TICKET 2696 7-11-
2015 32303 2210000

F/2016/300 27365742 27/10/2015 847,00 G28029643

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y 
EDITORES

REX 2016  DCHOS AUTOR ORQUESTA TITANIC Y HUMANA EL
23-6-2015.- FIRA Y FESTES 2015 33800 2269900

F/2016/301 27365743 27/10/2015 514,25 G28029643

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y 
EDITORES

REX 2016 DCHOS AUTOR VARIEDADES Y FEELING 20-6-
2015.- FIRA I FESTES 2015 33800 2269900

F/2016/302 27365744 27/10/2015 556,42 G28029643

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y 
EDITORES

REX 2016 DCHOS AUTOR VARIEDADES, SHERIDAN ESP. 
MAGIA Y CANTA AMB NOSALTRES 21-6-2015.- FIRA I FESTES 
2015 33800 2269900

F/2016/303 2015 17/07/2015 3.500,00 73998529P
NADAL SENDRA ANNA 
ISABEL

REX 2016 CONCIERTO 19-6-2015 FIGATELL SHOW (EQUIPO 
SONIDO Y SEGURIDAD) 33800 2269900

F/2016/304 1 008396 04/01/2016 406,56 B97117048 MICROAMBIENTE S.L.
CONTROL CULTIVO LEGIONELLA EXCEP./ HIPERCLOR. 
SISTEMAS ASPERSION EXCEPCIONAL / SERV.FINALES 2015 34100 2270000

F/2016/305 1 008377 04/01/2016 707,85 B97117048 MICROAMBIENTE S.L.

FOTÓMETRO LOVIBOND MD 100 / REACTIVO CLORO LIBRE 
DPD 1 (500 UNIDADES) / REACTIVO CLORO TOTAL (500 
UNIDADES) / PHENOLRED 34100 2210000

F/2016/307 001 / 201500524 22/12/2015 227,36 B97432272
VIMAQ, AUTOMOCIÓ 
INDUSTRIAL, S.L.

REX 2016 REPARACIÓN TRACTOR AGRÍCOLA E2092BBJ 
(LÁTIGO, VÁLVULA PRESIÓN,...) 41900 2130000

F/2016/309 15A/8656 31/12/2015 308,88 B46293783

COMERCIAL 
AGRICOLA SANJUAN Y
CANET SL

REX 2016 MAT PULVERIZAR (RONAR Y HORMOTRADE) 
AGRICULTURA 41900 2210000

F/2016/310 15A/8657 31/12/2015 70,40 B46293783

COMERCIAL 
AGRICOLA SANJUAN Y
CANET SL REX 2016 MAT PULVERIZAR AGRICULTURA (RONAR) 41900 2210000

F/2016/311 2015 138 21/12/2015 121,00 B98547565 SAFOR EVENTS, S.L.
REX 2016 PUBLICIDAD COMERCIO CAMPAÑA MERCADO 
NAVIDAD DIC 2015 43110 2269900

F/2016/312 B 15454 30/12/2015 162,84 B96181268

PUERTAS 
AUTOMÁTICAS 
FRAMASA S.L.

REX 2016 MANT (4º REVISIÓN ) 2 PUERTAS AUTOMÁTICAS 
CORREDERAS MERCADO MPAL 43120 2130000

F/2016/314 A/636 30/11/2015 242,00 B97848071
GRUPO MULTIMEDIA 
GANDIA, S.L.

REX 2016 PUBLICIDAD TURISMO CUÑAS RADIO NOVIEMBRE 
2015 43200 2269900

F/2016/315 A/ 702 31/12/2015 242,00 B97848071
GRUPO MULTIMEDIA 
GANDIA, S.L.

REX 2016 PUBLICIDAD CUÑAS RADIO TURISMO DICIEMBRE 
2015 43200 2269900

F/2016/316 00452_15 24/08/2015 66,32 B85093623 MONDO AGIT S.L.
REX 2016 TRADUCCIÓN DOC ""AGENDA SEPTIEMBRE"" DEL 
CASTELLANO AL INGLÉS 43200 2269900

F/2016/317 2 23/09/2015 1.289,48 53627519Y
ARABI SOLIVERES 
LAURA

REX 2016 TRADUCCIÓN TEXTOS DEL VALENCIANO AL 
INGLÉS Y AL ALEMÁN 43200 2269900

F/2016/318 P5-000412 01/10/2015 239,58 B97187538 PUBLISAFOR S.L.
REX 2016 CUÑAS CADENA COPE SEPTIEMBRE 2015 
TURISMO 43200 2269900

F/2016/319 P5-000454 30/10/2015 239,58 B97187538 PUBLISAFOR S.L.
REX 2016 CUÑAS RADIO CADENA COPE OCTUBRE 2015 
TURISMO 43200 2269900

F/2016/421 OM/011719 31/12/2015 101,64 B46257390
JOSE ALAPONT 
BONET, S.L. REX 2016 MANT ASCENSOR ALMASSERA DICIEMBRE 2015 92000 2130000

F/2016/422 OA/003783 31/12/2015 10,04 B46257390
JOSE ALAPONT 
BONET, S.L.

REX 2016 CAMBIO TUBO FLUORESCENTE ASCENSOR 
ALMASSERA PARTE TRABAJO Nº 052948 25-11-2015 92000 2130000

F/2016/423 OM/011718 31/12/2015 101,64 B46257390
JOSE ALAPONT 
BONET, S.L. REX 2016 MANT ASCENSOR CPC DICIEMBRE 2015 92402 2130000

F/2016/424 A00153649 31/12/2015 111,76 B46626842 GOZALBEZ Y DIAZ SL REX 2016 SERVS MENSAJEROS DICIEMBRE 2015 92000 2230000

F/2016/425 4/15 31/12/2015 210,37 H46928388
CDAD PROPIETARIOS 
VALENCIA Nº 2

REX 2016 GASTOS COMUNIDAD 4º TRIMESTRE 2015 AVDA 
VALENCIA Nº 2, PLANTA BJ Y PUERTAS 13 Y 16 92000 2269900

F/2016/427 OM/011721 31/12/2015 96,80 B46257390
JOSE ALAPONT 
BONET, S.L.

REX 2016 MANT ASCENSOR POLIDEPORTIVO (TRINQUET) 
DICIEMBRE 2015 34100 2130000

F/2016/455 Emit-16013 01/02/2016 2.371,60 B97212211 IN.SER.URBANA S.L.
PARQUES Y JARDINES FEV.BIOSALUDABLES TIRANT LO 
BLANC Aparato biosaludable modelo REMOLINO 17100 6190000

   82.182,71      
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En l’expedient  obra informe de la  Interventora de data 7 de març de 2016, del seu
contingut i abast es dóna per assabentada la Corporació.

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

 Sr. Canet Llidó: “Com ha llegit la Sra. secretària, i com fem tots els anys, sobre el
mes de febrer o març, aprovem el reconeixement extrajudicial de crèdits, cada any;
dir  també que el  que motiva  la  urgència d’aquesta  sessió que realitzem,  i  de la
comissió informativa prèvia, és justament aquest REX, per intentar salvar les dates
festives que vindran tot seguit i poder pagar als proveïdors amb major antelació, ja
es va explicar en la comissió informativa; i poca cosa més a afegir. En el REX hi ha
dues parts diferenciades, per una banda tenim allò que a data 31 de desembre de
2015 es va quedar pendent d’aprovar per insuficiència de crèdit, unes factures que
estan ací detallades i que sumen un import de 19.954,95 euros. I per altra banda les
que van tindre entrada en aquest ajuntament en l’exercici 2016, però que eren de
data 2015 o corresponents a despeses realitzades durant aqueix exercici, i que pugen
a un import total de 82.182,71 euros.”

 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres en la Comissió d’Hisenda ja ens vam abstindre en
aquest punt; vam quedar un poc sotmesos de la nostra votació al plenari del fet que
des  del  govern  se’ns  facilitaria  alguna  documentació,  informació  que  havíem
sol·licitat tant per registre d’entrada com allí mateix, al si de la Comissió d’Hisenda,
sobretot per tres factures que apareixen en el REX, i apareixen amb objeccions de
legalitat. I allí mateix vaig explicar que nosaltres el que volíem és tindre clar quin
era, a què s’havien dedicat aqueixos diners, sobretot la factura que complementa les
obres executades en el trinquet, que pareix una factura de 12.000 euros, i volíem
saber exactament quines unitats s’havien executat, perquè la factura anava amb una
objecció de legalitat. He intentat posar-me en contacte amb el regidor i la secretària
de la comissió, no tenim la documentació que havíem sol·licitat; per tant nosaltres
no ens abstindrem sinó que el Grup Socialista votarà en contra, perquè no se’ns ha
facilitat la documentació que hem demanat en vàries ocasions.”

 Sr. Parra Salort: “En relació al REX que es vol aprovar, veiem que continuem
pagant una série de despeses per actuacions en el trinquet i que teòricament era una
obra que estava finalitzada; el que ens preocupa no és el que estem pagant sinó que
no sabem fins a quant estarem pagant. Nosaltres en principi ens abstenim d’aprovar
aquest REX.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement reconéixer que el que ha dit la Sra. Morell és cert; en
la  comissió  informativa  es  va  parlar,  jo  recorde  en  concret  una  factura,  un
desglossament,  que  d’alguna  forma  està  adjuntat  a  la  factura,  però  que  no  està
facilitat i està sol·licitat. Demanar disculpes per això, i en el moment que es puga es
facilitarà.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament  per  fer un aclariment.  El  que és  el  projecte  del
trinquet  va  tindre  una  licitació,  va  tindre  unes  obres;  quan  s’acaben  les  obres,
perfectament determinades, pagades i tot, amb el pressupost que teníem, a l’hora de
fer la llicència d’obertura ens adonem que molta part de les instal·lacions, obres,
finestres,  portes,  que s’havien licitat  en l’anterior  projecte,  no en aquest sinó en
l’anterior, i fins i tot coes bàsiques, estaven totalment deteriorades; un edifici que
abans d’obrir-se, a l’hora de vore el tema de ferratges, de portes, fins i tot alguns
temes de sanitaris,  estava totalment  amb problemes; front a això el que es fa és
esmenar aqueixos defectes de l’edifici, que segons l’informe municipal, que té vosté
a  disposició,  i  crec  que  el  vam  passar  per  comissió  en  el  seu  moment.  Les
deficiències d’aqueix edifici, potser responien més al deteriorament de l’edifici, el
temps  que  havia  estat  tancat,  sense  utilitzar,  que  al  que  era  obra  nova  de  la
construcció.  Per  tant  aqueixa  factura  està  totalment  justificada;  a  més  estan  les
partides també clares;  vull  dir,  el  que s’ha gastat per esmenar tots els temes del
trinquet, les certificacions que en el seu dia no es fer, que s’haurien d’haver fet en el
seu moment i  no es van fer.  Tit  això està perfectament  determinat  en la partida
pressupostària  d’aqueixos  costes.  Per  tant  el  sobrecost  no  és  un  sobrecost  del
projecte que va executar aquest regidor; és un sobrecost d’una obra i una instal·lació
que com tots vostés saben es va fer en l’anterior legislatura, i amb unes deficiències
que ningú va controlar. Per tant, quan obrírem l’edifici amb la llicència d’activitat
aquest regidor volia que estiguera tot bé i en condicions; finestres, portes, armaris,
calefacció,  tot;  bombes  d’incendi  que  no  s’havien  revisat,  i  per  tant  estaven
deteriorades;  una  série  de circumstàncies  que  creiem que era  important  esmenar
abans d’obrir l’edifici, i el cost es va fer en aqueix sentit.”

 Sra. Morell Gómez: “Primer agrair al Sr. Canet que s’haja disculpat. Quan vulga,
em passa la informació. Nosaltres votem en contra, però també sabem que el nostre
vot no serà decisiu per tal  que hi haja un impediment  perquè cobren la resta de
proveïdors; també ho hem tingut en compte a l’hora de no posar cap impediment.
Sr. Peiró, no m’agrada obrir debats estèrils, però és que aqueixa mateixa explicació
del trinquet  ens la va donar el  dia que es va fer ací  la modificació de crèdit  de
80.000 euros. Ens va dir el mateix; que dels 80.000 euros que anaven a esports, eren
per  pagar  moltíssimes  coses  del  trinquet;  ascensor,  adequacions.  És  que  és  la
mateixa raó i la mateixa argumentació que va usar en la modificació de crèdits de
80.000 euros, i torna a manifestar-la en aquesta factura. És que a al fi no tenim clar
què ha costat, què no ha costat, totes les modificacions. Perquè Esports és una de les
delegacions  que té  moltíssimes  modificacions  de crèdits  i  moltíssims  diners  que
entren. No ho diem per mal, Sr. Peiró. No ho entenga com un atac. El que passa és
que nosaltres sí que volem tindre les coses clares; on es destinen els diners públics.
El nostre grup votarà en contra perquè hem demanat un desglossament,  tenim la
factura però la factura no diu res; diu “unitats executades que no apareixien en el
projecte  adjudicat.”  És  l’única  cosa  qeu  diu  la  factura.  Nosaltres  demanem
informació, claredat; no hem demanat res més. Però és que sempre és la mateixa
justificació.  I  el  mes  d’octubre  que va vindre la  modificació  de  crèdit,  el  Partit
Popular  ha  demanat  moltissimes  vegades  el  desglossament  i  la  destinació  dels
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80.000 euros, i ens ha donat sempre la mateixa justificació. Per tant a mi sí que m’ha
sorprés i per això volia fer esment.”

 Sr. Parra Salort: “Com bé he dit abans, sempre ens expliquen el que ja ha passat;
el que ja ha passat és que s’havia d’esmenar una série de deficiències; però a mi, des
d’ací, m’agradaria demanar que si a data de hui sabem el que ens queda pendent.
Què ens costarà el que queda pendent? Simplement és això; si en algun moments
se’ns pot explicar, detallar, i d’alguna forma no ens trobarem amb sorpreses.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Per esclarir a la regidora Ana Morell, dir-li que els 80.00 euros,
la destinació no era el trinquet; el desfasament venia de la piscina i el poliesportiu. A
mi també m’agrada parlar clar i ras. El que s’ha fet allí simplement és posar l’edifici
en funcionament. L’obra tenia un cost, i les reparacions que s’ha hagut d’anar fent
per  la  mala  execució  d’aqueix  edifici  tenien  un altre  cost.  Únicament  dir-li  que
nosaltres,  i  aquest  regidor,  així  es  va  comprometre  i  ho  ha  fet,  hem  notificat
oficialment a l’empresa que es va contractar, crec que el seu grup municipal, perquè
hi ha una série de deficiències, com ara goteres i filtracions en alguna paret, que
entenem que això no deu existir. Això en el que és l’edifici. Per primera vegada s’ha
demanat  responsabilitat  a  l’empresa  constructora.  I  té  l’escrit  d’eixida  d’aquest
ajuntament, firmat per aquest regidor, exigint que aqueixes reparacions es facen, per
la mala execució del projecte que es va fer quan governava el seu grup municipal. El
que s’ha gastat els diners del trinquet, en aqueixa part que vosté parla, de 12.000
euros,  ha sigut  a  esmenar  coses,  que jo  hauria  volgut  de fóra l’empresa  que va
contractar  que  ho  pagara,  però  el  Departament  d’Urbanisme  considerava  que
aqueixes deficiències eren més pel deteriorament i el vandalisme, i l’abandonament
que havia tingut l’edifici durant molts anys, més que en la mateixa estructura. Per
tant; què queda en l’edifici? Queden uns defectes que l’arquitecte municipal va fer
uns  informes,  i  s’ha requerit  a  Torrescamara,  l’empresa  constructora,  perquè  les
esmene, que és la seua obligació. Simplement això.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  mayoria,  amb  11  vots  favorables  (5  vots  del  Grup
Compromís  per  Oliva,  4  vots  del  Grup Projecte-Ciutadans  d'Oliva,  1  vot  del  Grup
Esquerra Unida del País Valencià  i  1 vot del Grup Municipal  Gent d'Oliva),  3 vots
desfavorables del Grup Socialista Municipal i 5 abstencions del Grup Partido Popular,
acorda  aprovar  el  dictamen  i  en  conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la
categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

TERCER.-  DICTAMEN  CI  EXTRAORDINÀRIA  I  URGENT  D’HISENDA  I
BÉNS  MUNICIPALS  SOBRE  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER
SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/01/2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de
data 10 de març de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/01/2016

Vist  l'expedient  núm.  S/01/2016  de  modificació  de  crèdits  mitjançant  suplement  crèdits
finançats amb baixes d'una aplicació del Pressupost Municipal vigent.

Resultant que, analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen cobrir amb
aquest crèdit extraordinari, no permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs així
com que  la  baixa  proposada  no  pertorba  la  prestació  dels  serveis,  havent-se  motivat  en  la
Memòria de data 7 de març de 2016.

Considerant que la modificació proposada és un crèdit extraordinari, regulat en els arts. 177
TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d'Execució del pressupost finançat
amb baixa d'una aplicació pressupostària per imports no compromesos, la qual cosa no pertorba
els respectius serveis (36.1.c), segons es fa constar en la memòria, tot això de conformitat amb
el que es disposa en els arts. 50 i 51 del RD 500/90.

Vist l'Informe de la Intervenció municipal, de data 7 de març de 2016, en el qual es fa constar
que “L'aprovació d'aquesta modificació està subjecta als mateixos tràmits que l'aprovació del
Pressupost, tal com consta a 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 Municipal”. 

La Comissió d'Hisenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-
Compromís, 5 vots),  D. Gabriel Oltra Mestre (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4
vots), D. José Salazar Cuadrado (representant de Gent d’Oliva, 1 vot), i D. Álex Salort Rubio
(representant d'Esquerra Unida, 1 vot) i l'abstenció de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant
del PSOE, 4 vots) DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER. Aprovar  provisionalment  l'expedient  Núm.  S/01/2016 de  modificació  per  crèdit
extraordinari que es finançarà amb una baixa de l'aplicació pressupostària que s'indica: 

SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

34100.6220000 Esports  (Polis).-
Pavelló / Poliesportiu.

60.000,00 48.198,38 22.547,14 130.745,52

15120.6000000 Urbanisme  (PMS).-
Inv. Nova en terrenys

0,00 1.641.850,73 1.152,43 1.643.003,16

TOTAL
AUGMENTS

23.699,57

BAIXES:
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

34100.6227000 Esports (Polis).- 
Trinquet Oliva

0,00 23.699,57 23.699,57 0,00

TOTAL
AUGMENTS

23.699,57

SEGON. Exposar  al  públic  l'expedient  en  el  tauler  d'anuncis  i  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província durant 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la seua publicació en el BOP,
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posant a la disposició del públic la documentació corresponent i podent, durant aquest termini,
els interessats presentar reclamacions davant el Ple.

TERCER. En cas que no es presenten reclamacions en termini, es considerarà definitivament
aprovat l'acord provisional.

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

CINQUÉ. De l'expedient definitivament aprovat es remetrà còpia al departament de Secretaria,
d'Urbanisme i d'Intervenció així  com 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:

 Sr. Canet Llidó: “Aquesta és una modificació pressupost`paria que està relacionada
amb una baixa d’una de les obres finançades per una subvenció de la diputació, i
una part d’aportació municipal que provenia del Patrimoni Municipal del Sòl. Ara la
modificació el que pretén és que de la part que corresponia a la baixa, una part es
reintegra novament al PMS, per valor de 1.142,53 euros, i una altra de 22.547,14
euros es destina a una actuació que es pretén fer al poliesportiu municipal en la qual
es  pretén  adequar  una  superfície,  sobre  la  qual,  o  dins  la  superfície  una  part,
s’habilitarà un espai per a pistes de pàdel. I l’adequació correspon a una actuació
que va detectar l’arquitecte municipal, que va determinar que dins del poliesportiu,
atesa la situació del sòl, i atesa la necessitat de dotar d’un major sòl, en base a uns
pressupostis  que  es  van demanar,  l’import  que  es  considera  que  valdrà  aqueixa
actuació  és  el  que  ve  a  la  modificació  pressupostària.  Segurament  també  es
comentarà  després  que  es  van  demanar  els  dos  pressupostos  en  la  comissió
informativa,  és  cert,  igual  que  en  la  factura  anterior,  els  pressupostos  els  té
l’arquitecte  municipal,  en base a  una memòria  que  planteja  el  mateix  arquitecte
municipal, és amb la que s’han fet els quatre pressupostos que s’han facilitat, però si
els demanen, en aquest moment encara no estan i ja avance que demane disculpes
per això, perquè ja es va plantejar en la comissió informativa.”

 Sra. Morell Gómez: “El Sr. Canet ja ho ha dit; va ser el Grup Socialista que en la
mateixa comissió va demanar  una espècie de memòria econòmica o almenys  els
pressupostos que avalaren les quantitats econòmiques que es proposen en aquesta
modificació de crèdit. Normalment sempre s’ha fet, quan hem fet una modificació
de crèdit per fer un ús del Patrimoni Municipal del Sòl, hem adjuntat una memòria
econòmica que fonamenta la quantitat que anem a invertir del nostre patrimoni a una
altra finalitat. En els informes no apareix res d’una quantificació econòmica, i així
ho vam sol·licitar en la mateixa comissió d’Hisenda; sobretot perquè ja teníem un
informe que l’import, o la valoració estimativa en principi era d’uns 5.000 euros
cada 250 metres  quadrats;  parlàvem de 10.000 euros,  i  ara ens sorprés que s’ha
duplicat la previsió de diners per fer les soleres de dues pistes de pàdel. Per tant
nosaltres, com que no tenim la informació que hem demanat com a grup municipal,
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en aquell moment, la comissió, vam votar abstenció, però votarem en contra, perquè
considerem que quan els  regidors venim ací  a dictaminar,  hem de tindre tota  la
informació; si no, evidentment, el nostre vot no pot ser favorable.”

 Sr. Parra Salort: “L’última relació d’objeccions de legalitat ja ens vam trobar, en
relació  a  les  pistes  de  pàdel,  que  les  dues  factures  que  estan  incloses  tenen
objeccions  de  legalitat,  perquè  sembla  que  no  s’ha  fet  el  tràmit  de  la  forma
corresponent. I pel que fa a aquesta nova modificació pressupostària, ens trobem,
almenys que jo recorde, es va dir que les pistes de pàdel no ens costarien diners,
perquè estaven subvencionades per la diputació; i el que trobem és que tenim una
modificació per gastar-nos 22.500 euros, i jo continue preguntant sempre el mateix,
i a banda d’açò, què més tindrem? Simplement volem deixar constància d’això.”

 Sr. Peiró Sanchis: “L’actuació que es farà en el poliesportiu implica fer una base
per a les dues instal·lacions que ha subvencionat al cent per cent la diputació, i un
accés, diguem-ne que una xicoteta urbanització en el que és la vorera; les persones o
els xiquets que ixen del pavelló i van a un descampat que tenim allí. És una actuació
que engloba aqueix espai. No és només les dues soleres, implica una actuació que
lamente que des del departament no s’haja passat la relació, però està; i sí que vaig
demanar als tècnics que li passaren la informació. És cert que si pensem fer les dues
pistes de pàdel en el castell de santa Anna ens costaran 500 euros les dues lloses,
però resulta que les dues pistes, segons l’arquitecte municipal es fan en un terreny
que té un nom específic, de palla de faves, que implica que tenim el poliesportiu en
el pitjor terreny de tot el terme municipal. Es poden fer amb 500 euros, amb 5.000
euros, o l’arquitecte diu que si es vol fer una actuació correcta, que siga per a tita la
vida,  necessita  fer-se  una  actuació  amb  un  forjat  i  amb  unes  determinades
característiques. Per tant, davant aqueixa tessitura, si el féiem de 500 euros a santa
Anna o el féiem de 5.000 al poliesportiu, o el féiem amb 17.000 euros que valora
l’arquitecte que implica tota la urbanització d’aqueix espai; nosaltres, per criteri, i de
forma coherent, hem considerat que, com que aqueixos diners en principi estaven
previstos, són diners que recordem és una baixa que es va gestionar directament des
de l’Alcaldia, i des d’aquesta delegació, perquè no es perdera un euro, cosa que no
havia passat mai; les baixes dels projectes sempre s’havien tornat a diputació. Vam
fer un esforç perquè aqueixos diners, els 24.000 euros que s’havien de tornar, o que
no havien fet perquè l’empresa havia fet una baixa del cinc per cent; volíem que no
es  perderen  i  tornar-los  a  diputació,  i  vam  renegociar  una  altra  actuació  amb
aqueixos  diners  que  teníem  ahí  al  calaix.  Per  tant  era  una  baixa  d’Esports,  i
s’invertirà en Esports. I ja li dic, la finalitat que puge a 17.000 euros, més l’IVA,
implica que des del Departament d’Urbanisme considerem que si es fa una actuació,
s’ha de fer una actuació no per eixir del pas i fer les coses a floritures, sinó fer les
coses bé. Aqueix espai, tot l’espai del poliesportiu, qualsevol fanal que es pose allí
implica tres vegades més diners del que costa fer-ho en qualsevol carrer del poble,
pel  terreny on  està  ubicat.  Per  tant,  per  seriositat  i  coherència,  considerem que
s’havia de destinar la baixa que vam aconseguir recuperar del trinquet, recuperar-la
per a les instal·lacions esportives, i així s’ha fet.”
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 Sr. Canet Llidó: “Simplement per acabar d’enquadrar la qüestió. El que estem fent
ara  és  simplement  una  modificació  pressupostària.  Estem  agarrant  uns  diners,
23.000 euros en concret, que una part retorna al PMS i una altra passa d’una partida
d’Esports  a  una  altra  partida  d’Esports.  En  el  moment  que  s’haja  de  fer  el
procediment  de  contractació,  pressuposem  que  efectivament  se  seguirà  el
procediment  de  contractació,  el  qual  haurà  de  contemplar  la  seua  respectiva
memòria, els seus respectius pressupostos, proposta del regidor delegat, informes,
etc.  i  seguir  amb  la  tramitació  d’un  procediment  de  contractació  normal,  per  a
l’import  del  qual  estem parlant.  En  aquest  moment  estem fent  una  modificació
pressupostària,  repetesc.  Allò ideal  és que els  expedients vagen el  més complets
possibles.  Jo  sóc  el  primer  que  ho  reconeix  i  he  demane  disculpes,  perquè  els
pressupostos que estan, i els té l’arquitecte municipal, seria correcte que estigueren
incorporats dins l’expedient. Però dit això també vull recordar que no és la primera
vegada, ni molt menys, que es fa una modificació pressupostària i falta informació
en els expedients;  sense anar més lluny,  una de les últimes que vam fer en abril
d’enguany, vam aprovar una modificació pressupostària per valor de 428.000 euros,
i no és que no teníem els pressupostos, és que no teníem res en aquell moment, i
estem parlant de 428.000 euros, que venien amb posterioritat a haver incorporat des
de préstec, un milió d’euros també per a la partida d’Aigua Blanca IV. I tot això
sense tindre, per registre d’entrada en l’ajuntament, els projectes de l’empresa TES,
ni el desglossament que dels projectes s’havia de derivar a quines partides havien de
ser imputables als propietaris del sector i quines partides imputables a l’ajuntament.
I parlem d’1.428.000 euros. Ací parlem d’una modificació pressupostària de 23.000
euros. Ho dic per enquadrar. Allò correcte és que estiga tota la informació, però és el
correcte ara i ho era en aquell moment també.”

 Sr. Morell Gómez: “Respecte a l’import, al fet de si les pistes de pàdel s’hagueren
fet a santa Anna o s’hagueren fet el que siga, fa igual si són 500 euros, 5.000 euros o
50.000 euros; Sr. Peiró, la pregunta i la qüestió seria la mateixa. És que no tenim la
informació; és que no és que no l’hem demanada, és que l’hem demanada i no ens
l’han donada. Tot està ple de pressupostos, d’informes, però el Partit Socialista que
els ha demanat, no els té. És l’única cosa que li dic. El que li he dit en exposar-li una
quantitat econòmica és que quan vam demanar la subvenció a diputació, ja sap que
vosté i jo vam tindre un tira i arronsa, perquè li vaig dir que no em semblava adequat
que en moment de crisi, que no tenim diners, que destinem diners per a fer dues
pistes de pàdel; i aqueix va ser l’enfrontament que vam tindre vosté i jo; i sobretot
perquè vosté va dir que es pagava tot llevat de les soleres; i jo li vaig fer que fera un
document on vosté exposara que no ens costaria cap euro, i que serien 5.000 euros
que assumiria  la  mateixa  delegació  d’Esports  amb els  seus  diners  de  la  partida
ordinària d’Esports, despeses diverses; perquè el posicionament, almenys meu en
aquell moment, és que hi ha moltíssimes necessitats en aquest municipi per a crear
dues pistes de pàdel, que són deficitàries per si; és a dir es dóna un servei, però
estem creant un servei deficitari; si no pot consultar en altres llocs, com ara Piles,
que també tenen pistes. Aqueix va ser l’enfrontament. I jo he tret la quantitat, no
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perquè me l’he inventada sinó perquè vosté, en el mateix document que firma m’ho
va dir a mi. Per això jo li deia que ja em semblava 10.000 euros diners per fer les
soleres, que ara ve una modificació que proposa 22.000 euros; torne a dir, amb la
necesitat que té aquest ajuntament per destinar-ho a altres coses. La cosa s’agreuja
més en dir-li que no tenim informació, ni res, ni pressupostos, després d’haver-ho
demanat. Per això és el nostre vot en contra. Vosté també ens parla del tema de les
baixes; com de bé ho ha fet, que les baixes econòmiques s’han destinat a Esports.
També li dic que ací, la baixa econòmica de què parlem en S012016, parlem de
diners públics dels ciutadans d’Oliva; perquè la baixa no cal que se’n vaja a Esports,
pot tornar perfectament a la seua partida de PMS i quan es necessite per a altres
coses més prioritàries poder-ho destinar; tampoc hi ha problema. Però són diners
dels ciutadans d’Oliva. I li torne a dir el mateix; m’ha agradat la seua exposició. Li
ho diré. També nosaltres, per seriositat i per coherència el Grup Socialista votarà
que no.”

 Sr. Parra Salort: “Des del meu punt de vista no em sembla correcte que no sabem
quin terme tenim, ni quin subsòl, perquè a hores d’ara ens n’adonem que al lloc on
van les pistes el terreny no és bo; jo crec que tenim un departament d’Urbanisme
que té els suficients coneixements tècnics per saber això. Per tant haurien d’haver
previst aqueixos sobrecostos que ens apareixen ara. Jo continue dient, a mi no em
preocupa els sobrecostos de les soleres, que pot ser algun oblit d’un tècnic o de qui
corresponga; però el que no sé és el que ens faltarà; si estarà la llum, si estaran els
focus correctes, etc. sempre m’agrada saber, almenys què em costa i què em pot
costar. Pel que fa al que ha manifestat el Sr. Canet l’única cosa que voldria indicar-li
és que en altres moments no s’haja fet no crec que siga raó, o justificació perquè els
pressupostos, o qualsevol tema que s’haja d’aprovar estiga en totes les condicions
reglamentàries corresponents.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Efectivament,  com ha dit la regidora Ana Morell,  quan ella
tenia  l’Alcaldia  es  va  plantejar  el  cost  de  les  soleres;  i  les  empreses,  totes  les
empreses  que  ens  van  fer  els  pressupostos,  a  més  es  va  cotejar  amb  altres
ajuntaments,  es parlava de soleres de 5.000 euros, efectivament.  El tema és així.
Clar, jo efectivament vaig firmar això, i a més conscient. El que jo no puc fer és si
sóc un poc coherent i seriós amb els informes tècnics, és que si em diuen que per
seguretat i per bé de tota la instal·lació i de tota la urbanització que s’ha ampliat, li
dic que s’ha ampliat, no són les soleres, que estem parlant d’una actuació en una
zona on els xiquets van i xafen i fa xop, xop si plou. Per tant és una urbanització;
s’urbanitza una part de l’espai i es considera que per fer-ho bé té aqueix cost. Vosté
diu que són deficitàries. Jo crec que no; perquè algunes persones van a jugar a Piles
totes  les  setmanes,  i  segons  les  informacions  que  tenim,  per  referències  molt
properes, sempre està ple. Ahí s’estableix una taxa, que s’està redactant, per cobrar;
per tant jo crec que serà una d les activitats més rendibles que tenim al poliesportiu;
li ho puc assegurar. Dir-li al Sr. Vicent Parra que efectivament entra la llum, entra la
instal·lació, entren les parets, entren les xarxes. Tot està subvencionat al cent per
cent el que és la part de material, incloent llum i tot. Tot. Aqueixes pistes, a més, no
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es fan per caprici per gastar-se els diners en això o allò altre; ja li dic que els diners
vénen  d’una  baixa  d’una  partida  d’Esports,  i  simplement  el  que  ha  considerat
l’equip de govern és que continuen en la partida d’Esports. Dir-li que el cost total de
les pistes són els 40.000 que costa el material, més les lloses. Considerem que les
instal·lacions esportives municipals necessiten també un espai de raqueta. El PMS,
com tots vostés saben, no el podem dedicar a algunes coses, o algunes coses sí i
altres no. Ahí, en concret, hi ha una part important de la part que és la baixa, de
quasi  13.000  euros,  de  la  diputació.  Això  no  era  PMS.  Realment  PMS  s’ha
quantificat  amb aqueixa quantitat  des d’Intervenció,  però és perquè s’ha assignat
tota la subvenció que nosaltres hem recuperat a part que no era PMS. Per tant, d’un
muntant  de  60.000  o  70.000  euros,  l’ajuntament  en  pagarà  deu.  Crec  que  és
suficientment important aqueixa actuació al poliesportiu, que la part proporcional de
les  dues  lloses  i  la  urbanització  que  farem.  Per  tant  des  d’aquesta  Regidoria
considerem que no estem tirant els diners; i els diners aqueixos de PMS la regidora
sap  perfectament  que  tant  de  bo  puguérem destinar-los  a  famílies,  a  menjadors
socials, a bancs d’aliments; sap perfectament a què es pot destinar el PMS; i aqueix
PMS està en la partida d’Esports i simplement s’invertirà per al poble en la partida
d’Esports.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement volia reconéixer el que ha dit el Sr. Parra en la seua
intervenció, té raó. I he començat la intervenció demanant disculpes. El fet que no
s’haja fet en ocasions anterior no vol dir que no s’haja de fer bé en aquesta; ja he
demanat disculpes. Únicament he fet la meua intervenció per enquadrar, perquè no
volia que quedara en excés magnificat una cosa que sí que s’havia produït en altres
ocasions; encara que la tendència i la voluntat és que aqueixes coses no es tornen a
produir. Però volia enquadrar-ho per tal que no es magnificara en excés.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb  11  vots  favorables  (5  vots  del  Grup
Compromís  per  Oliva,  4  vots  del  Grup Projecte-Ciutadans  d'Oliva,  1  vot  del  Grup
Esquerra Unida del País Valencià  i  1 vot del Grup Municipal  Gent d'Oliva),  8 vots
desfavorables (5 vots del Partit Popular i 3 vots del Grup Socialista Municipal), acorda
aprovar el següent acord:

PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient número S/01/2016 de modificació per
crèdit extraordinari que es finançarà amb una baixa de l’aplicació pressupostària que
s’indica: 

SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

34100.6220000 Esports  (Polis).-
Pavelló / Poliesportiu.

60.000,00 48.198,38 22.547,14 130.745,52

15120.6000000 Urbanisme  (PMS).-
Inv. Nova en terrenys

0,00 1.641.850,73 1.152,43 1.643.003,16

TOTAL
AUGMENTS

23.699,57
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BAIXES:
PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST

INICIAL
MODIFICA.
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

34100.6227000 Esports (Polis).- 
Trinquet Oliva

0,00 23.699,57 23.699,57 0,00

TOTAL
AUGMENTS

23.699,57

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
aquest termini els interessats presentar reclamacions davant el Ple.

TERCER.- En  cas  que  no  es  presenten  reclamacions  en  termini,  es  considerarà
definitivament aprovat l’acord provisional.

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

CINQUÉ.- Donar compte als departaments interessats, a la Intervenció Municipal, així
com a l’Administració General de l’Estat i a la Conselleria competent de la Comunitat
Autònoma.

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

QUART.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 453/16,
DE 25 DE FEBRER D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals,  de
data 10 de març de 2016, en relació amb l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015
Per Decret núm. 453/16 de l’alcalde, del día 25 de febrer de 2016 es va aprovar la Liquidació
del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2015.

Per donar compliment a allò exigit en l’article 193.4 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, es proposa:

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda del Decret
453/16 de l’alcalde, pel qual s’aprova la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament
d’Oliva  de  l’exercici  2015,  de  la  qual  resulta  un  Resultat  Pressupostari
d’1.677.788,68.-€,  un  Romanent  de  Tresoreria  Total  de  8.339.947,96.-€  i  un
Romanent de Tresoreria per a despeses generals POSITIU d’1.660.468,12.-€.”
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La  corporació  queda  assabentada;  tot  seguit  es  produeixen  les  manifestacions  que
s’indica:

 Sr. Canet Llidó: “La intervenció que faré és tant per as aquest punt quart, com per
al pròxim, el cinqué; que els dos fan referència a la liquidació. Com hem acabat
d’escoltar es va aprovar recentment el decret pel qual s’aprovava la liquidació del
pressupost de 2015, l’exercici passat, en la qual es presenten sobretot dues xifres
que  tenen  la  seua  importància;  per  una  banda  tenim  la  xifra  del  resultat
pressupostari,  que  ens  parla  d’un  import  positiu  d’1.677.788,68  euros;  aqueix
indicador, la informació que ens facilita és en quina mesura els drets reconeguts, o
ingressos que ha tingut l’ajuntament durant l’exercici,  han sigut suficients per fer
front a les despeses o a les obligacions que aquest ajuntament tenia reconegudes a
data 31 de desembre de 2015. Tot això després de fer una série de depuracions i
ajustaments,  per  suposat.  I  l’altra  xifra  que  apareix,  que  és  probablement  més
interessant, és la del romanent de tresoreria per a despeses generals, la qual, també
després d’unes depuracions i uns ajustaments, ens diu que aquest ajuntament té un
import  d’1.660.468,12  euros.  La  informació  que  ens  aporta  aquest  indicador  és
semblant a l’anterior, però no ens parla únicament de l’exercici anterior, de 2015,
sinó que té en compte tots els exercicis anteriors. D’alguna forma el que ens indica
aquesta dada és que si cobrem tot el que hem de cobrar, i pagàrem tot el que deu
l’ajuntament a data 31 de desembre de 2015, més els diners que hi ha al banc, i
després de llevar els diners que són de dubtós cobrament, tindríem la solvència real
que té  l’ajuntament;  el  superàvit,  o no,  que té  cada administració local.  Després
d’haver practicat un exercici comptable complet; i en aqueix sentit podem vore que
aquest ajuntament té una liquidació bastant positiva. Aqueixa és la informació que
ens apareix en la liquidació. Pel que fa als objectius de la regla de despesa i altres
qüestions que la legislació actual en matèria pressupostària ens obliga a tindre en
compte,  l’informe d’Intervenció  conclou que existeix estabilitat  pressupostària,  o
capacitat  de  finançament  en  l’exercici  2015,  que  s’ha  complit  amb  la  regla  de
despesa, que el volum de deute se situa per sota del 75 per cent del qual ens parla la
legislació pressupostària actual, que l’estalvi net és positiu, i que el període mitjà de
pagament se situa també per davall del termini màxim de pagament. És a dir, tot els
indicadors, d’alguna forma, són positius, raó per la qual la informació de la qual ara
es dóna compte és una informació  de la  qual ens podem sentir,  en certa  forma,
satisfets, sense excessius triomfalismes, per suposat. Tots aqueixos indicadors són
conseqüència, principalment de la gestió dels diferents regidors i regidores que al
llarg  de  tot  l’exercici  2015,  tant  de  la  legislatura  anterior  com de  l’actual,  han
desenvolupat la seua responsabilitat com a regidors delegats, i sobretot gràcies a la
ciutadania que a través dels seus impostos, i a través també d’aquells serveis que
deixa de rebre per part d’algunes de les retallades que es practiquen amb vistes d’un
major estalvi, fan i fructifiquen amb les dades que acabem d’escoltar i que se n’ha
donat compte a la comissió informativa i en aquest Ple.”
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 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que hi ha explicat perfectament bé el Sr. Canet, i
poca cosa hi ha a dir al respecte. Les xifres són clares i contundents. Evidentment he
de felicitar el Sr. Canet pel treball fet durant tot aquest temps al capdavant de la
Regidoria d’Hisenda, també al Departament d’Intervenció, amb tots els informes i
tot el contingut de pressupostos i altres, en la part que li correspon, i evidentment,
com no pot ser d’altra forma a tots els qui hem estat ajustant-nos al màxim dins de
les partides i delegacions que porten endavant; entre tots crec que ha sigut possible
arribar a aquesta liquidació en positiu; per tant, crec que és una gestió responsable
que s’ha portat a cap durant aquest temps, i valga la redundància en la felicitació al
departament corresponent.”

 Sra. Morell Gómez: “Jo com en sent un poc responsable del pressupost municipal
de  l’exercici  2015;  es  va  fer  un  gran  esforç  en  l’anterior  legislatura  per  poder
finalitzar  i  presentar  i  proposar  al  plenari  municipal  en  l’anterior  corporació  un
pressupost, que sempre hi he dit, amb criteris de prudència, perquè les condicions, la
situació econòmica actual,  feia que els pressupostos municipals  que presentàvem
des de la Delegació d’Hisenda, sempre els férem amb el ventall de la prudència.
Torna a donar els seus fruits i jo crec que això és molt positiu; han sigut molts els
esforços,  i  no  només  l’exercici  2015,  fa  molts  anys  que  estem  ajustant-nos  la
corretja.  Però jo crec que els esforços han fet  que l’Ajuntament  d’Oliva siga un
ajuntament exemplar econòmicament. És cert que no tenim diners per a tots, ni per a
tot. S’ha de prioritzar. Tenim un ajuntament estable, sostenible i això no cal que ho
diga jo sinó que els números aquestos últims anys ja ho anuncien. Però sí que volia
parlar-ho, perquè no va ser un pressupost el de 2015 que tinguera el beneplàcit de
tota la corporació municipal quan van vindre a l’aprovació en l’anterior legislatura;
però  bé,  jo  personalment  estic  molt  satisfeta  dels  resultats  que  ha  donat  i  del
comportament  de  tots  els  regidors  per  fer  que  Oliva,  i  així  ho  podem  dir
tranquil·lament, tinga una economia molt sanejada. Jo he sigut molt defensora de
l’estabilitat de l’Ajuntament d’Oliva, amb prudència, perquè he dit que diners per a
tot  no  n’hi  ha,  i  ja  ho  vaig  fer  quan  el  govern  actual  va  proposar  la  pujada
d’impostos municipals; jo ja ho vaig dir, que tenim un ajuntament que va pel bon
camí,  per  la  bona  senda,  que  està  donant  molt  bons  resultats,  que  les  pujades
d’impostos  no  estaven  justificades,  perquè  estan  donant-nos  tots  els  indicadors
d’aquestos últims anys en positiu; està clar que si ens remetem als indicadors de
2008 o 2009, eren catastròfics per la situació econòmica demoledora; no només a
l’Ajuntament  d’Oliva  sinó  en  totes  les  administracions;  perquè  no  ha  sigut  un
problema de crisi a Oliva sinó a tots els llocs. Però sempre ho he dit, l’esforç de tots
els regidors que han format les diverses corporacions hem aconseguit que aquestos
anys,  portem  tres  anys  liquidant  en  positiu,  i  amb  superàvits  importants,  amb
estabilitat, complint la regla de despesa. Per tant jo crec que tenim una economia
forta;  forta  però  ha  de  continuar  estant  controlada.  Però  em  ratifique.  No  era
prioritari pujar els impostos, perquè les xifres parlen per si soles. Ja ho dic, amb
prudència. S’ha de fer molt de control de la despesa, i prioritzant despeses. Per això
jo m’enfadava moltíssim quan parlaven de pistes de pàdel, perquè pensava que s’ha
de prioritzar en altres coses que possiblement prioritàries; però felicitar a tots, de
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cor, encara que el Sr. Salazar em deia que no ho feia de cor, a totes els regidors que
estan ara, en l’anterior corporació, als tècnics,m la interventora, la tresorera, tot el
departament, que per a mi són un orgull d’aquest ajuntament. Gràcies i enhorabona
a tots.”

 Sr. Parra Salort: “En principi agrair a tota la corporació, independentment de qui
ha governant, de qui ha governant des de les últimes eleccions, crec que entre tots
hem pogut fer alguna cosa; els qui governen i els qui estem en l’oposició hem fet
una  llavor  positiva;  considerem que  el  fet  que  haja  hagut  dos  o  tres  anys  amb
romanent de tresoreria positiu crec que és molt beneficiós per al poble, als efectes
que puga atendre totes aquelles necessitats amb els escassos mitjans que té; i per tant
crec que hem de continuar en la línia que fins ara portem, i que és contenció de la
despesa.  L’única  cosa  que  des  de  la  nostra  part  ens  agradaria  que  es  puguera
realitzar és una millora d’informació a l’hora de definir els pròxims, els de l’exercici
2016, perquè així entre tots puguem obtindre una millora dels dits pressupostos.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Només  volia  dir  dues  cosetes.  Efectivament  crec  que
l’Ajuntament d’Oliva ha fet un esforç per tal de contindre la despesa; però també he
de dir una cosa, i s’ha de ser just, s’han tirat molts diners en els últims anys, per una
mala gestió. Molts diners. No una part mínima d’unes instal·lacions; ja li dic, s’han
tirat molts diners. Estem parlant de diners grossos; un milió vuit-cents euros, dos
milions  d’euros,  d’un edifici  del  Trinquet  que es va plantejar  per  a  dos  milions
d’euros i ens hauríem pogut conformar amb 500.000 o 600.000 euros. Ahí és on està
de veritat el cost i el forat de la gestió. Que efectivament hem de controlar? Sí. Però
també els dic una cosa, i ho vam dir també en començar la legislatura, no gastar
diners no vol dir  deixar que les coses vagen caient  a trossos; que es trenca una
màquina, a la piscina coberta; dos anys trencada, sense arreglar-la. Per suposat que
no ens gastem diners, clar que no. Però inseguretat, insalubritat, salut pública darrer
nostre. Així és molt fàcil no gastar. El que hem de fer és gastar i solucionar. Des
d’aquesta delegació s’ha canviat l’aigua calenta que queia a trossos al poliesportiu,m
a trossos; no ens costava un duro, clar que no, si queia a trossos i no s’arreglava; si
estaven les instal·lacions amb forats i no s’arreglava. La piscina coberta s’ha canviat
tot  l’ACS,  tot;  amb els  informes  que venien  de sanitat,  que  deien  que  això  era
subrealista; vint anys de la piscina sense invertir un clau en l’aigua calenta sanitària,
filtrant l’aigua, desfent la sala de màquines; no ens gastàvem un duro. Quina gestió
més  seriosa.  Per  això  dic  que  els  diners,  els  forats  no  se’ns  van  en  les  coses
necessàries que s’han d’arreglar, se’n van en la mala gestió que s’ha fet en algunes
coses. No hi diré, però tots  ho sabem, Martí  de Veses, Aigua Blanca,  i un llarg
etcètera. Per tant sí que felicite tota la corporació per aqueixa gestió que s’ha fet del
pressupost. Però atenció, les coses s’han de gastar els diners a poc a poc, però anar
fent.  No  fer  res  és  molt  fàcil  estalviar  i  dir  que  tenim superàvit.  Tenim molts
edificis, moltes deficiències, l’enllumenat públic que ja saben com està, i no parlem
de quatre pessetes; no s’ha invertit mai. Per tant la gestió que es proposa des de
l’equip de govern és anar invertint poc a poc; però anar fent-ho; poc a poc però fent;
i no deixar que les coses caiguen a trossos, perquè després és molt més car.”
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 Sr.  Canet  Llidó: “Jo  crec  que  hauríem d’evitar  fer  una  lectura  excessivament
triomfalista de la liquidació. Tenim tendència, ja ho he dit alguna vegada en aquest
fòrum, de parlar d’una Oliva que no és la que tenim al carrer. Parlem ací com si tot
anara estupendament, i després podem vore el material que tenen els treballadors de
la casa, el mateix edifici de la casa, o molts dels serveis que oferim a la ciutadania, i
no  estan  en  consonància  els  triomfalismes  que  plasmem  en  el  plenari,  o  que
anunciem en premsa, amb el dia a dia de la nostra administració i de la nostra ciutat.
I  jo  no  em  cansaré  d’insistir  en  això.  Pensar  que  perquè  tenim  un  resultat
pressupostari  positiu,  o  perquè  tenim un  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals positiu, que és un indicador encara més fiable, que per això ja ho tenim tot
fet, ens estem tirant terra als ulls. Primer hauríem de considerar fins a quin punt és
bo que isquen determinats imports en aqueixa foto final; si probablement aqueixos
imports no haurien de ser un poc menors, ateses les enormes penúries o penalitats
que travessa la gestió diària de la nostra ciutat. En segon llocs ens n’hem d’adonar
de tot el que ha dit, jo crec que molt bé, el company de corporació Sr. Peiró. Si
veiem  en  quines  condicions  treballen  moltes  vegades  els  treballadors  de
l’administració local de la nostra ciutat, si veiem en quina situació es troben molts
dels serveis de la nostra ciutat,  i  si veiem moltes de les vegades que als  nostres
ciutadans i ciutadanes els hem de dir que no, perquè no hi ha diners, a moltes de les
coses que demanen, i no cal fer demagògies parlant de coses que aparentment són
un luxe, és a dir coses tan precàries com ara la pintura dels col·legis, que ja hem dit
en altres ocasions. No podem fer una lectura triomfalista d’aquesta dada, ni de les
anteriors,  ni  de  les  que  vindran;  perquè  comptat  i  debatut,  molts  dels  imports
d’alguna  forma  estan  determinats  pels  canvis  legislatius,  que  fan  que  les
administracions locals hagen de complir estrictament una série de paràmetres, que
com  a  resultat  acaben  aportant  imports  de  quanties  similars.  I  si  ens  fixen  en
ajuntaments que tinguen una evolució pressupostària similar a la nostra, no si mirem
altres ajuntaments que estan ja completament fora d’òrbita, vorem que els resultats
també van sent molts similars als que nosaltres presentem. Això no vol dir que no
hàgem d’estar contents per tindre les xifres que tenim, per suposat; però tampoc
magnificar-les en excés. I no magnificar-les en excés, també, i amb això acabe, per
la destinació que han de tindre aqueixos diners; que és alguna cosa que no podem
oblidar. L’import d’aquest romanent de tresoreria per a despeses generals no són uns
diners  que nosaltres  tinguem per  a  la  despesa corrent  dels  serveis  que la  nostra
ciutadania té, o per cobrir les despeses corrents quotidianes, sinó que són uns diners
que en els dos exercicis anteriors han acabat destinant-los amortitzar anticipadament
deute als bancs, amb la qual cosa poc acaba repercutint sobre les esquenes de la
nostra ciutadania; encara que per a enguany, la voluntat d’aquest govern, i d’aquest
regidor delegat, és que una part considerable d’aqueix romanent de tresoreria per a
despeses  generals  es  destine  a  inversions  financerament  sostenibles;  i  d’aqueixa
forma  minorar  la  part  d’inversions  que  vinga  amb  càrrec  a  préstec  en  el  futur
pressupost de l’exercici 2016. En aqueixa línia, almenys, és la que s’està treballant.
Però així i tot, aqueix romanent de tresoreria, la legislació actual, el famós article 32,
ens obliga a destinar-lo a l’amortització anticipada als bancs, amb la qual cosa poca
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significació per a la ciutadania en general té. I acabe, tot reconeixent un oblit, i és
que he reconegut la tasca dels regidors i regidores delegats, tant de la legislatura
anterior com de l’actual, en l’exercici 2015. He reconegut l’esforç de la ciutadania, o
també les privacions que de vegades té la ciutadania. Però no he reconegut el treball
del  departament,  al  front  del  qual  està  la  interventora  municipal,  que  fan  un
seguiment exhaustiu dels pressupostos, perquè totes aquelles qüestions que podrien
acaba r produint una desviació, no passen; i acompanyen diàriament la gestió dels
regidors delegats, sabent de vegades amb major precisió que nosaltres els imports
que cadascú té en la seua partida. Tot això a banda del treball quotidià que han de
fer cada trimestre, o cada dos mesos, o cada mes, d’enviar informació al ministeri i
als  organisme  que  cada  vegada  més,  van  exigint-nos,  en  part  per  complir  amb
aquestes  exigències  pressupostàries,  que  acaben  donant  aquestos  resultats  tan
positius. Però per desgràcia, moltes vegades a base de retallar la possibilitat de la
despesa.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo ja no sé si dir que felicite els regidors que hem tingut, o
que lamente que hàgem tingut una liquidació en positiu de més d’1.600.000 euros.
Estem parlant de la liquidació del pressupost de 2015. A partir d’ahí, efectivament
que no estem satisfets que aqueixos diners vagen directament a pagar als bancs, i tot
això, independentment que es puguen invertit en inversions sostenibles; això està
per suposat que sí. Si ens n’anem al passat, evidentment tot l’empastre i les males
gestions  que  s’han fet,  que  evidentment  podríem tindre  més  diners  per  a  poder
invertir. Però si ens ajustem al que és la liquidació del pressupost, crec que tots hem
fet un esforç;  o hem de lamentar  que per culpa de no haver  gastat  més  i  haver
invertit més, a la fi hem liquidat en positiu. I és alguna cosa que la veritat no s’entén.
Sí que és veritat que hi ha moltes coses a solventar i que s’haurà de gastar més, per a
no arribar a liquidacions tan quantioses. Però estem parlant d’una liquidació d’un
pressupost en positiu, i a la fi sembla que ens sentim culpables d’haver-nos ajustat la
corretja per poder arribar a aqueix extrem. Jo crec que ni una cosa ni l’altra. Tot té el
seu terme mitjà. Jo pense que efectivament s’ha fet una gestió; evidentment Oliva té
falta d’invertir més en moltes qüestions, en molts aspectes i en moltes àrees. Clar
que sí, però per a això els pròxim pressupostos hauran d’ajustar-se al màxim, i si pot
ser que no arribem a aqueixes liquidacions amb una xifra prou quantiosa, perquè
aqueixos diners revertesquen directament en els serveis i en la ciutadania. I això és
feina dels qui hem de redactar o preparar el pressupost. Però ara jo crec que estem
parlant d’una liquidació del pressupost de 2015, que ha sigut en positiu, i per tant
això ha sigut gràcies a la gestió i l’¡esforç que hem fet tots els regidors delegats, que
hem tingut la responsabilitat de gestionar aqueix pressupost de 2015. Al remat fa la
sensació que som culpables d’una liquidació en positiu. Jo crec que no, ni tant, ni
tan poc.  Crec que a  partir  d’ara haurem d’ajustar  al  màxim les  despeses reals  i
necessàries que té l’Ajuntament d’Oliva, per tal que, repetesc el mateix, no hàgem
de liquidar tant,  a que a la fi aqueixos diners vagen a parar al banc si no és en
inversions que siguen sostenibles. Ni tant, ni tan poc.”
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 Sra. Morell Gómez: “Jo em sume un poc al discurs que ha fet el Sr. Salazar. No
hem d’avergonyir-nos d’aquestes xifres, ni que siguen triomfalistes; no hem eixit al
carrer a vanagloriar-nos de les xifres que tenim. Però és cert que açò és gràcies a un
treball;  la pensa seria vindre amb xifres negatives,  i  amb liquidacions negatives.
Això vol dir que les cises van endavant, i van funcionant. A poc a poc, és a dir en
moments de crisi no podem pensar que la vida se solventa en un any; les coses com
es fan? Com a casa, a poc a poc. I quan tens un sou a casa, tots vivim, vas pagant i
vas fent les coses a mesura que pots. I no podem fer les coses, ni canviar-les de hui
per a demà, sinó que les coses han de fer-se en aqueix camí, prudència, prioritzar
despeses, i invertint. Clar que el poble necessita moltíssimes coses; ara, d’ací a deu
anys, d’ací a vint anys; i sempre; tota la vida necessitaran coses. La situació és que
controlem,  parar  on  estem,  saber  com  estem.  És  a  dir,  tenim  una  estabilitat
econòmica que ens permetrà l’any que ve tindre préstecs per poder fer inversions;
clar que sí. Del romanent de tresoreria podem destinar a inversions sostenibles; clar
que sí. Les coses a poc a poc. Tindrem més que l’any passat per a altres coses? Per
suposat que en tindrem per a més coses en l’exercici 2016 que en 2015. però les
coses es fan així. Pense jo. Almenys jo em done per satisfeta. Hi ha un paràmetre
que  a  mi  m’agrada  moltíssim  quan  fem la  liquidació,  o  quan  donem l’informe
trimestral, que és el període de pagament als proveïdors. Estem pagant molt bé als
proveïdors. I per a mi és un bon criteri  per sentir-nos un poc orgullosos aquesta
administració. Estem pagant bé a les empreses, que al cap i a la fi són les empreses
les que generen treball i ocupació als ciutadans d’Oliva. Sr. Peiró, em cansa un poc
el  seu  argumentari.  Si  vosté  pensa  que  algú  ha  fet  les  coses  malament,  òbriga
expedients  de responsabilitat.  No n’ha obert  cap.  Jo li  demane,  i  el  convide des
d’ací, que òbriga els expedients que considere si pensa que algú ha fet mal la seua
feina. No parle tant i faça més feina en aqueix aspecte. Òbriga expedients. A tots. Si
algú ha fet mal la seua gestió, que la pague. És la responsabilitat de ser regidor i és
la responsabilitat de ser tècnic. Ací tot el món parla, però ningú obri absolutament
res. Jo des del Grup Socialista el convide, que si pensa que algú ho ha fet malament,
faça-ho. Està governant. Vosté té ara la possibilitat de fer el que desitja fer. Faça-ho,
òbriga  expedients,  si  ho  considera.  Ho pot  fer  quan  vulga.  I  ja  per  acabar,  em
ratifique, jo estic molt satisfeta per aquestes xifres. I ho dic de cor, i ho dic a tots.
Crec que és la forma de tirar endavant una administració, i tot el que es puga fer de
més, benvingut siga; però jo crec que tots hem d’estar un poc satisfets, almenys, que
aquesta  administració  tira  endavant  amb  una  economia  almenys  mitjanament
sostenible.”

 Sr. Parra Salort: “En les paraules anteriors meues, nosaltres no pensem que hàgem
de ser molt alegres en el pressupost de 2016. Jo entenc perfectament el Sr. Canet,
pel  fet  que  quadrar  els  nombres  és  molt  complex,  perquè  tenim  moltíssimes
necessitats, més que ingressos som capaços de generar o d’obtindre de fora. Això no
vol dir qeu un no diga que crec que la feina s’ha fet bé, almenys els dos últims anys
que jo tinc informació, i el que considere també és que el pròxim 2016 prioritzen
totes les necessitats dels distints departaments, es posen línies en què es definesca
què es pot fer i què no, i que es complesquen. Crec que és la millor forma de ser
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conscients que anem positivament, però alhora sent conscients que no ens en podem
passar de la ralla. I pel que fa a parlar de les obres que s’han fet últimament, és la
segona o tercera vegada que escolte que sembla que en els últims set o vuit mesos
s’ha fet tot. A mi m’estranya, perquè jo crec que part de la corporació que en aquest
moment governa, ja governava fa dos anys i escaig o quasi tres. És que no es va fer
en aquell moment i tot ho han fet vostés ara? Per què no passem un poc la pàgina,
ens dediquem a pensar en el que hem de fer, que el futur és allò que ve per davant i
el que necessitem. El passat, com bé diu Ana Morell, facen vostés els expedients a
qui no haja complit, que a mi em sembla que ja ho van dir vostés en una reunió en el
polivalent, i sembla que no s’ha fet res pel que fa a responsabilitats. Jo crec que hem
de concloure d’alguna forma. Pensem que el que s’ha fet, s’ha fet, i crec que hi ha
moltes coses mal fetes, però el que ens ha de portar bé és el futur i no el passat.”

 Sr. alcalde: “Han passat ja els dos torns. Per al·lusions, els demane, per favor, que
siguen breus, i no facen més al·lusions que òbriguen nous debats. A més, encara ha
de tancar el ponent.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Una al·lusió simplement. Efectivament, com vostés diuen, sens
al·ludir ningú, es buscaran responsabilitat; estic segur que eixiran, i estan en marxa
en alguns casos. Temps al temps. Qui siga responsable, a la fi, haurà d’assumir la
seua responsabilitat. Això no es descarta. Que se solucionen els problemes és una
cosa, però que es descarte la responsabilitat, això no es pot amagar, ni ara, ni mai. Ja
ho vorem. Els temps ens dirà els responsables.”

 Sr. Canet Llidó: “Simplement m’agradaria acabar indicant que sí que en algunes
ocasions s’ha venut una visió triomfalista de la dada de la liquidació del pressupost.
Una liquidació triomfalista que, cadascú pot fer la lectura que vulga, que és lícit,
però  a  mi  el  que  em  preocupa  és  que  acaba  per  confondre  d’alguna  forma  la
ciutadania.  Jo com a regidor  delegat  que he sigut en l’anterior  legislatura,  m’he
trobat en moltes ocasions amb gent que em plantejava qüestions que per resoldre
valien un imports econòmics, i la major part de vegades he hagut de dir que no; sé
que  aqueixa  experiència  es  repeteix  en  molts  regidors  delegats  que  han  anat
gestionant, i la gent no entén com és possible que un ajuntament que acaba tornant
anticipadament als bancs 1.681.000 euros, o 1.078.000 euros, etc. com és possible
quer per a qüestions del dia a dia molt peremptòries, no parlem de cap de luxe, que
no hi haja diners. Això jo sé que és una experiència que han tingut els diferents
alcaldes que han ostentat el càrrec, els diferents regidors delegats; i jo puc parlar de
la meua pròpia experiència. Per això dic que sense haver de sentir-nos culpables, ni
molt  menys,  la  informació  que  tenim,  les  dades  són  positives,  però  hem
d’enquadrar-les  en  allò  que  realment  és.  És  a  dir  tenim certament  en  el  nostre
ajuntament  aqueix  contrast  entre  unes  xifres  importants  de  diners,  que  acaben
tornant anticipadament als bancs, i un dia a dia en què els regidors delegats veuen
que coses que necessiten fer, i no parle en cap cas de luxes, coses molt peremptòries
i molt quotidianes, i no pose cap exemple per no fer demagògia, han de dir que no
de  forma  constant.  I  això  que  ho  pateixen  els  regidors  delegats  i  les  regidores
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delegades, ho pateix la ciutadania que són els qui demanen als regidors i regidores
les coses, i han d’escoltar moltes vegades que no hi ah diners. I aqueixa mateixa
ciutadania està veient que no hi ha diners però que es tornen anticipadament als
bancs més d’un milió i mig d’euros. Això acaba generant una certa confusió i per
això cal  enquadrar  molt  bé la  lectura  de les  coses  per  a  no generar  confusions.
Simplement. I acabar dient, en relació al tema dels impostos que simplement com un
avanç del pressupost de 2016, per a l’any que ve, en la participació dels tributs de
l’estat,  aquest  ajuntament  tindrà  una  minoració  dels  seus  ingressos  de  360.000
euros. Simplement perquè ens n’adonem que quadrar les coses i poder atendre tot s
els serveis no és tan fàcil. Com bé ha dit el Sr. Parra, moltes vegades són més les
necessitats que la capacitat de generar ingressos per tal d’atendre-les.”

CINQUÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L'INFORME  D'INTERVENCIÓ  EN
RELACIÓ AMB EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU DE L'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE DESPESA I DE LA SOSTENIBILITAT
FINANCERA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals,  de
data 10 de març de 2016, en relació amb l'assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  A  LA  LIQUIDACIÓ  DEL
PRESSUPOST DE 2015

Per Decret núm. 453/2016 de l'alcalde del dia 25 de febrer de 2016 es va aprovar la Liquidació
del Pressupost de l'Ajuntament d'Oliva de l'exercici 2015.

L'article 11.4 la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix que les Corporacions Locals hauran de mantenir una posició d'equilibri o
superàvit  pressupostari  aplicable  a  les  Corporacions  Locals.  Examinada  la  liquidació  del
Pressupost de l'exercici 2015 i amb data 25 de febrer de 2016, s'emet informe d'Intervenció que
avalua  el  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària,  de  la  regla  de  despesa  i
sostenibilitat financera a la vista de la Liquidació del Pressupost d'Oliva de l'exercici 2015. 

A  la  vista  del  que  s’exposa  anteriorment  i  en  compliment  de  l'exposat  en  l'art.  16.2  del
RE1463/2007, es proposa, previ coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda:

PRIMER.- Donar  compte  al  Ple  de  l'informe  d'Intervenció  que  avalua  el  compliment  de
l'Objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i sostenibilitat financera a la vista
de la Liquidació del Pressupost d'Oliva de l'exercici 2015 en el qual es conclou que:

- Existeix estabilitat pressupostària o capacitat de finançament en l'exercici 2015
- S'ha complert la regla de despesa
- El volum de deute se situa per sota del 75%
- L'estalvi net és positiu
- El període mitjà de pagament, se situa per sota del termini màxim de pagament.
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SEGON.- Remetre aquest informe a la Direcció General de Coordinació Financera amb Entitats
Locals o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que exercesca la tutela financera en el
termini de 15 dies, comptats des del coneixement d'aquest informe pel Ple.

INFORME D'INTERVENCIÓ
Assumpte: Liquidació del Pressupost general d'Oliva, exercici 2015.
I. LEGISLACIÓ APLICABLE:
 Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de

les Hisendes Locals.
 Reial Decret 500/90, de 2 d'abril, Reglament Pressupostari.
 Ordre d'EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'estableix l'estructura pressupostària de les

Entitats Locals.
 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la nova Instrucció del model Normal

de Comptabilitat Local.

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST:
L'article  191 del  RDL 2/2004,  disposa  que:  “El  Pressupost  de  cada  exercici  es  liquidarà  quant  a  la
recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a
càrrec  de  la  Tresoreria  local  els  ingressos  i  pagaments  pendents,  segons  les  seues  respectives
contraccions.

Les  obligacions reconegudes  i  liquidades no satisfetes  l'últim dia de l'exercici,  els drets  pendents  de
cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el Romanent de Tresoreria de l'Entitat Local.
La quantificació del Romanent de Tresoreria s’haurà de realitzar tenint en compte els possibles ingressos
afectats i minorant, d'acord amb el que reglamentàriament s'establesca, els drets pendents de cobrament
que es consideren de difícil o impossible recaptació.

Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia primer de març de
l'exercici següent.

L'aprovació de la liquidació del Pressupost correspon al President de l'Entitat local, previ informe de la
Intervenció”.

De la liquidació de cadascun dels Pressupostos que integren el Pressupost General i dels estats financers
de les Societats Mercantils dependents de l'Entitat, una vegada realitzada la seua aprovació, s'infomarà al
Ple en la primera sessió que celebre.

En similars termes s'expressen els articles 89 a 91 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

III. ESTRUCTURA I CONTINGUT:
La liquidació del Pressupost posarà de manifest:
 Respecte del  Pressupost de despeses, i  per a cada aplicació pressupostària,  els crèdits inicials, les

seues modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromesos, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.

 Respecte  del  Pressupost  d'ingressos,  i  per  a  cada  concepte,  les  previsions  inicials,  les  seues
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets.

Com a conseqüència de la liquidació del Pressupost s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
 El Resultat Pressupostari de l'exercici.
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 Els romanents de crèdit.
 El Romanent de Tresoreria.

Els drets pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre
integraran l'agrupació de Pressupostos tancats i tindran la consideració d'operacions de la Tresoreria local.

Sense perjudici del caràcter dels drets i obligacions de Pressupostos tancats, les operacions que els afecten
hauran  de  ser  instrumentades,  autoritzades  i  justificades  amb els  mateixos requisits  exigits  per  a  les
operacions aplicades al Pressupost corrent.

Les operacions de l'agrupació de Pressupostos tancats seran objecte de comptabilitat independent de la
referida al Pressupost corrent, segons disposa l'article 95 del citat Reial decret 500/90.

Els crèdits per a despeses que l'últim dia de l'exercici pressupostari no estiguen afectats al compliment
d'obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, sense més excepcions que les assenyalades en
l'article 182 del RDL 2/2004.

Els drets liquidats pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament quedaran a
càrrec de la Tresoreria de l'Entitat local (art. 191.1 RDL 2/2004).

a) Els drets pendents de cobrament a fi d'exercici (Regla 85), estan integrats per:
 Els drets liquidats pendents de cobrament de pressupost corrent: saldo de les divisionàries del

compte  430  “Deutors  per  Drets  reconeguts.  Pressupost  d'Ingressos  corrent”,  després  de  la
regularització per les operacions de tancament.

 Els drets liquidats pendents de cobrament de Pressupostos tancats: saldo de les divisionàries del
compte 431 “Deutors per Drets reconeguts. Pressupost d'Ingressos tancats”.

 Els  drets  pendents  de  cobrament  corresponents  a  comptes  de  deutors  que,  d'acord  amb  la
normativa vigent, són no pressupostaris i tampoc ho seran al moment del seu venciment.

 Seguint el principi de prudència, hauran de minorar l'import dels drets pendents de cobrament les
quantitats cobrades pendents d'aplicar.

De les dades de la Liquidació de l'exercici 2015, es desprén que els drets pendents de cobrament a fi
d'exercici de l'exercici ascendeixen a un total de 5.709.525,75.-€

b) Les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre, estaran integrades per:
 Obligacions  reconegudes  pendents  de  pagament  del  Pressupost  corrent:  saldo  del

compte 400 ”Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent”.
 Obligacions reconegudes pendent de pagament pressuposats tancats: saldo del compte

401 ”Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses tancat”.
 Obligacions reconegudes pendents de pagament corresponents a comptes de creditors

que,  d'acord  amb  la  normativa  vigent,  són  no  pressupostaris  i  tampoc  ho  seran  al
moment del seu venciment.

 Hauran de minorar  l'import  de les obligacions pendents de pagament  els pagaments
pendents d'aplicació definitiva i  els realitzats amb càrrec a anticipació de caixa fixa
pendents de justificació.

De la liquidació objecte d'estudi resulta un total de 2.224.265,40.-€ d'obligacions pendents de pagament a
fi d'exercici.

El resultat de les operacions pressupostàries de l'exercici, de conformitat amb l'art. 96 del RD 500/90,
vindrà  determinat  per  la  diferència  entre  els  drets  pressupostaris  liquidats  durant  l'exercici  i  les
obligacions pressupostàries reconegudes durant el mateix període i es calcularà a partir de les dades que
figuren en comptabilitat abans de realitzar les operacions de regularització i tancament de l'exercici.
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A l'efecte del càlcul del Resultat Pressupostari els drets liquidats es prendran pels seus valors nets, és a
dir, drets liquidats durant l'exercici, una vegada deduïts aquells que, per qualsevol motiu, hagueren estat
anul·lats.

Igualment  les  obligacions  reconegudes,  es  prendran  pels  seus  valors  nets,  és  a  dir,  obligacions
reconegudes  durant  l'exercici  una vegada deduïdes  aquelles  que,  per  qualsevol  motiu,  hagueren  estat
anul·lades.

El resultat Pressupostari és la “diferència entre els drets pressupostaris nets liquidats durant l'exercici i les
obligacions pressupostàries netes reconegudes durant el mateix període”.

El  Resultat  Pressupostari  haurà  de,  si  escau,  ajustar-se  en  funció  de  les  obligacions  finançades  amb
romanent de Tresoreria per a despeses generals i de les desviacions de finançament de l'exercici derivades
de despeses amb finançament afectat, del que resulta el Resultat Pressupostari Ajustat.

De la liquidació del  pressupost de l'Ajuntament  d'Oliva de l'exercici  2015 resulta el següent  Resultat
Pressupostari:

 DRETS OBLIGACIONS RESULTAT

RECONEGUTS RECONEGUDES PRESSUPOSTARI
NETS NETES

a) Operacions corrents … 23.275.348,48 18.469.476,13 4.805.872,35

b) Altres operacions no financeres 238.483,76 2.619.017,09 -2.380.533,33

1 (+) Total Operacions no financeres (a+b)… 23.513.832,24 21.088.493,22 0,00 2.425.339,02

2 (+) Variació de actius financers … 0 0 0 0

3 (+) Variació de passius financers 2.464.716,47 5.494.557,56 -3.029.841,09

I RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI = (1+2+3)
……………… 25.978.548,71 26.583.050,78 -604.502,07

AJUSTOS: 

4 (+) Crèdits gastats finançats amb Romanents de Tresoreria per
a despeses generals.

5 (+)Desviacions de finançament negatives de l’exercici … 2.524.492,39

6. (-)Desviacions de finançament positives de l’exercici
……………… 242.201,64

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT = ( ± AJUSTOS) ……… 1.677.788,68

CONCEPTES AJUSTOS

0

El resultat Pressupostari de l'exercici posa de manifest en quina mesura els recursos pressupostaris han
estat suficients per finançar les despeses pressupostàries,  en aquest  exercici  resulta un resultat positiu
d'1.677.788,68.- €. 

Els  romanents  de  crèdit,  estableix  l'art.  98  del  RD  500/90,  estan  constituïts  pels  saldos  de  crèdits
definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes i ascendeixen a un total d'11.191.074,12.-
€. 
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Aquests romanents de crèdit es classifiquen en compromesos i no compromesos, i els uns i els altres, al
seu torn, en incorporables i no incorporables.
 Integraran els romanents de crèdit els següents components:
 Els saldos de disposicions, és a dir, la diferència entre les despeses disposades o compromesos i les

obligacions reconegudes, 1.459.983,75.-€
 Els  saldos d'autoritzacions,  és  a  dir,  les  diferències  entre  les  despeses  autoritzades  i  les  despeses

compromeses, 0.-€
 Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, crèdits no disponibles i crèdits retinguts

pendents d'utilitzar, 9.731.090,37.-€

Aquests romanents de crèdit consten en el corresponent llistat si bé s’ha d'advertir que apareixen com
incorporables tots els que es compleix el que es disposa en l'art 175 i 182 del RDL 2/2004. Així, estableix
el TRLRHL que: “Els romanents de crèdit sense més excepcions que les assenyalades en l'article 182 del
RDL 2/2004, quedaran anul·lats al tancament de l'exercici i, en conseqüència, no es podran incorporar al
Pressupost de l'exercici següent”.
Aquest article disposa que: “1. No obstant el disposat en l'article 175 d'aquesta Llei, podran incorporar-se
als  corresponents  crèdits  dels  pressupostos  de  despeses  de  l'exercici  immediat  següent,  sempre  que
existesquen per a això els suficients recursos financers:

a. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits, així com les transferències de crèdit, que
hagen estat concedits o autoritzats, respectivament, en l'últim trimestre de l'exercici.

b. Els crèdits que emparen els compromisos de despesa al fet que fa referència l'apartat 2.b) de
l'article 176 d'aquesta Llei.

c. Els crèdits per operacions de capital.
d. Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació de drets afectats.

2. Els romanents incorporats segons el previngut a l'apartat anterior podran ser aplicats tan sols dins de
l'exercici pressupostari al que la incorporació s'acorde i, en el supòsit del paràgraf a) d'aquest apartat, per
a les mateixes despeses que van motivar, en cada cas, la seua concessió i autorització.
3.  Els  crèdits  que  emparen  projectes  finançats  amb  ingressos  afectats  hauran  d'incorporar-se
obligatòriament, tret que es desistesca total o parcialment d'iniciar o continuar l'execució de la despesa.
Els  romanents  de  crèdits  no anul·lats  podran  incorporar-se al  Pressupost  de  l'exercici  següent  en  els
supòsits establerts en l'article 182 del RDLeg 2/2004, i d'acord amb el previst en l'article 48 de l'esmentat
Reial decret, mitjançant l'oportuna modificació pressupostària i prèvia incoació d'expedients específics en
els quals s’ha de justificar l'existència de suficients recursos financers.
En cap cas seran incorporables els crèdits declarats no disponibles ni els romanents de crèdits incorporats
en l'exercici que es liquida sense perjudici de l'excepció prevista en el número 3 de l'article 182.

De la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 resulten incorporables per tractar-se de despeses amb
finançament  afectat  un total  de  9.344.858,39 € dels  quals  3.715.326,06-€ corresponen  a excessos de
finançament  i  5.829.982,86€  a  compromisos  ferms  d'aportació  de  préstecs,  subvencions  o  quotes
d'urbanització. (Aquesta quantitat resulta després de descomptar restes de projectes ja finalitzats inferiors
a 60€ i No considerant un total de 1.915,79 € de romanents de crèdit incorporats d'exercicis anteriors que
corresponen a projectes antics ja finalitzats i No ajustats al seu moment).

De conformitat amb l'article 100 i següents del RD Pressupostari de 1990: “El romanent de Tresoreria de
l'Entitat local estarà integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els
fons líquids, tots ells referits a 31 de desembre de l'exercici (art. 191.2 RDL 2/2004).

En els supòsits de despeses amb finançament afectat en els quals els drets afectats reconeguts superen a
les  obligacions  per  aquells  finançades,  el  romanent  de  Tresoreria  disponible  per  al  finançament  de
despeses generals de l'Entitat haurà de minorarse en l'excés de finançament produït. El citat excés podrà
finançar la incorporació dels romanents de crèdit.
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El romanent de Tresoreria es quantificarà d'acord amb l'establert anteriorment, deduïts els drets pendents
de cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació.

La  determinació  de  la  quantia  dels  drets  que  es  consideren  de  difícil  o  impossible  recaptació  podrà
realitzar-se bé de forma individualitzada, bé mitjançant la fixació d'un percentatge a tant alçat.

En aquest cas, de conformitat amb el que es disposa a la Base 35 de les d'Execució del Pressupost 2015,
s'han aplicat els percentatges corresponents sobre els capítols que s'indiquen a les Bases, percentatges
mínims fixats per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local, resultant el següent:

100% pendent de cobrament 2009 i anteriors 1.114.976,54 €
75% pendent de cobrament 2010 290.604,62 €
75% pendent de cobrament 2011 464.143,28 €
50% pendent de cobrament 2012 349.007,07 €
25% pendent de cobrament 2013 168.081,56 €
25% pendent de cobrament 2013 227.197,39 €

TOTAL 2.614.010,50 €

Havent-se detectat en la revisió dels processos de tancament de la comptabilitat, un ingrés afectat per
import de 350.143,78 pel cànon per aprofitament urbanístic, que simplement s'ha reconegut el dret, quan
s'havia d'haver generat i creat el projecte, per ser un ingrés afectat a PMS, i per tant incloure's en excessos
de  finançament  afectat,  minorant  del  Romanent  de  Tresoreria  Total  (RTT)  a  l'efecte  d'obtenció  del
Romanent de Tresoreria per a despeses Generals (RTGG), és per això que s'ha optat com a solució per a
l'obtenció de la xifra final correcta el RTGG per incloure aquest ingrés com de dubtós cobrament, de
manera  que  minorada  aquesta  quantitat  del  RTT s'obtinga  l'import  correcte  del  RT per  a  despeses
generals, per posteriorment en l'exercici 2016 anul·lar aquest dret, realitzar la generació.

El desglossament per capítols i exercicis del dubtós cobrament s'incorpora com a annex a l'expedient. La
consideració d'un dret com de difícil o impossible recaptació no implicarà la seua anul·lació ni produirà la
seua baixa en comptes, implicarà la dotació d'una provisió per a insolvències, dotació que es realitza de
forma global al final de l'exercici al compte 4900.

En relació  amb el  càlcul  del  Romanent  de  Tresoreria,  el  disponible  per  al  finançament  de despeses
generals es determina minorant el Romanent de tresoreria en l'import dels drets pendents de cobrament
que, a fi d'exercici, es consideren de difícil o impossible recaptació i en l'excés de finançament afectat
produït.

S'entendrà per Romanent de Tresoreria inicial l'obtingut una vegada efectuades les deduccions al fet que
fan referència els articles anteriors. 

De la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament Oliva de l'Exercici 2015 es desprén el següent Romanent
de Tresoreria:
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COMPONENTS DEL ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 2015 IMPORTS 2014 

1. (+) FONS LÍQUIDS 
…………………………………………………. 4.854.687,61 5.432.067,17 
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 
…………………… 5.709.525,75 6.123.126,51 

(+) del Pressupost Corrent . …………………………………… 1.833.956,19 1.726.682,88 

(+) de Pressupostos Tancats ………………………………… 4.400.437,08 4.591.163,59 

(+) d’operacions no pressupostàries………………… 271.200,70 274.636,03 

(-) cobraments  pendents d’aplicació definitiva ……………….. 796.068,22 469.355,99 

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 
……………………… 2.224.265,40 1.870.699,06 

(+) del Pressupost corrent . ……………………… 1.357.999,02 1.075.135,68 

(+) de Pressupostos tancats ………………… 63.391,82 48.425,40 

(+) d’operacions no pressupostàries …………………… 803.091,56 747.137,98 

(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva  217 0 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) = ……… 8.339.947,96 9.684.494,62 
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT  
………………………… 2.964.153,78 2.564.468,02 

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 
………………………….. 3.715.326,06 5.438.371,37 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III) 1.660.468,12 1.681.655,23 

 

El Romanent de tresoreria total presenta un saldo positiu de 8.339.947,96.-€ 

L'excés  de  finançament  afectat  ve  donat  per  la  suma  de  les  desviacions  de  finançament  positives
acumulades a fi d'exercici. Aquestes desviacions es calculen en la forma establerta en la Regla 29 de la IC
2015,  i  ascendeixen  a  la  quantitat  de  3.715.326,06.-€,  després  de  descomptar  algunes  desviacions
inferiors a 60.-€ No incorporades a projectes i 1.915,79.-€ de desviacions arrossegades per error d'altres
exercicis per correspondre a projectes ja finalitzats, aquesta quantitat ha estat calculada amb el mòdul de
l'aplicació i així mateix en full Excel per a la seua verificació, en ser el primer exercici que es calculen les
desviacions amb el mòdul de l'aplicació comptable. No obstant això, del total de crèdits afectats s'hauran
de descomptar  401,93  i  47,09€ i  1,51€ que  corresponen  a  diferències  en  tres  programes  d'ocupació
finalitzats,  per  tant,  finalment  haurà  d'incorporar-se  amb  càrrec  a  romanent  de  Tresoreria  afectat
3.714.875,53€.

Havent-se quantificat el saldo del dubtós cobrament, en 2.614.010,50 €, més l'ingrés afectat inclòs de
350.143,78.-€ justificat anteriorment, resulta un Romanent de tresoreria disponible per al finançament de
despeses generals POSITIU d'1.660.468,12 .-€.

En  finalitzar  l'exercici  2015  han  quedat  obligacions  pendents  d'aplicar  a  pressupost  per  import  de
74.229,25€, quedant reflectides en el corresponent compte 413, per la qual cosa el romanent de Tresoreria
per a despeses Generals Ajustat ascendeix a 1.586.238,90.-€
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Quant a la destinació d'aquest Romanent de Tresoreria és positiu, l'article 32 (destinació del superàvit
pressupostari)  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat
Financera,  estableix que “en el  cas  que la liquidació pressupostària se situe en superàvit,  aquest  es
destinarà,  en  el  cas  de  l'Estat,  Comunitats  Autònomes,  i  Corporacions  Locals,  a  reduir  el  nivell
d'endeutament  net  sempre amb el límit del  volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del
superàvit  a  destinar  a  la  reducció  de  deute.”  “  A l'efecte  del  previst  en  aquest  article  s'entén  per
superàvit la capacitat de finançament segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute
públic a l'efecte del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea”.

Quant a la destinació del  superàvit  pressupostari  de les entitats locals corresponents  a l'any 2015, la
Disposició Addicional vuita-dos de la Llei 48/2015 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'any  2016,disposa  que  “es  prorroga  per  2016  l'aplicació  de  les  regles  contingudes  en  la  disposició
addicional sisena de la Llei  orgànica 2/2012, de 27 d'abril,  d'Estabilitat Pressupostària i  Sostenibilitat
Financera, pel que s'haurà de tenir en compte la disposició addicional setzena del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

A l'efecte  de  l'apartat  5  de  l'última disposició  citada  les  referències  als  anys  2014 i  2015,  s’hauran
d'entendre a 2016 i 2017, respectivament”.

El text de les regles contingudes en la DA Sisena de la LO 2/012, és el següent:
1.  “Serà  aplicable  el  que  es  disposa  als  apartats  següents  d'aquesta  disposició  addicional  a  les
Corporacions Locals en les quals concórreguen aquestes dues circumstàncies:

a) Complesquen o no superen els límits que fixe la legislació reguladora de les Hisendes Locals en
matèria d'autorització d'operacions d'endeutament.

b) Que presenten en l'exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional
i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una vegada descomptat l'efecte de les mesures
especials de finançament que s'instrumenten en el marc de la disposició addicional primera d'aquesta
Llei.
2. L'any 2014, a l'efecte de l'aplicació de l'article 32, relatiu a la destinació del superàvit pressupostari,
es tindrà en compte el següent:

a)  Les  Corporacions  Locals  hauran  de  destinar,  en  primer  lloc,  el  superàvit  en  comptabilitat
nacional o, si fos menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions
pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l'exercici anterior en el compte de
«Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost», o equivalents en els termes establerts en la
normativa comptable i pressupostària que resulta d'aplicació, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta
d'obligacions  pendents  de  pagament  amb  proveïdors,  comptabilitzades  i  aplicades  a  tancament  de
l'exercici anterior.

b) En el cas que, ateses les obligacions citades en la lletra a) anterior, l'import assenyalat en la
lletra a) anterior es mantinguera amb signe positiu i la Corporació Local optés a l'aplicació del que es
disposa en la lletra c) següent,  s'haurà de destinar, com a mínim, el  percentatge d'aquest  saldo per
amortitzar  operacions  d'endeutament  que  estiguen  vigents  que  siga  necessari  perquè la  Corporació
Local no incórrega en dèficit en termes de comptabilitat nacional en aquest exercici 2014.

c) Si complert el previst en les lletres a) i b) anteriors la Corporació Local tingués un saldo positiu
de l'import assenyalat en la lletra a), aquest es podrà destinar a finançar inversions sempre que al llarg
de la vida útil de la inversió aquesta siga financerament sostenible. A aquests efectes la llei determinarà
tant els requisits formals com els paràmetres que permeten qualificar una inversió com financerament
sostenible, pel que es valorarà especialment la seua contribució al creixement econòmic a llarg termini.
Per aplicar el previst en el paràgraf anterior, a més serà necessari que el període mitjà de pagament als
proveïdors de la Corporació Local, d'acord amb les dades publicades, no supere el termini màxim de
pagament previst en la normativa sobre morositat.
3.  Excepcionalment,  les  Corporacions  Locals  que  en  l'exercici  2013  complesquen  amb  el  previst  a
l'apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l'exercici 2012, i que a més en l'exercici 2014
complesquen  amb  el  previst  a  l'apartat  1,  podran  aplicar  l'any  2014  el  superàvit  en  comptabilitat
nacional o, si fos menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de
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2012, conforme a les regles contingudes a l'apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord del seu
òrgan de govern.
4. L'import de la despesa realitzada d'acord amb el previst als apartats dos i tres d'aquesta disposició no
es considerarà com a despesa computable a l'efecte de l'aplicació de la regla de despesa definida en
l'article 12.
5. En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant Llei de Pressupostos Generals de l'Estat es
podrà habilitar, atenent a la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini d'aplicació previst en aquest
article”.
D'altra banda s’ha d'advertir que l'article 28.f) la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, considera com a infracció molt greu – entre unes altres - la conducta
quan siga culpable:
f) L'incompliment de l'obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos
al pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb el previst en l'article 12.5 de la
Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  i
l'incompliment  de  l'obligació  de  la  destinació  del  superàvit  pressupostari  a  la  reducció  del  nivell
d'endeutament net en els termes previstos en l'article 32 i la disposició addicional sisena de la citada
Llei.
Sent aplicable als alts càrrecs o assimilats que, d'acord amb la normativa autonòmica o local que siga
aplicable, tinguen tal consideració, inclosos els membres de les Juntes de Govern de les Entitats Locals
(art. 25.2 Llei 19/2013).

En informe independent  ha estat analitzada l'estabilitat  pressupostària que resulta de la liquidació del
pressupost de 2015 resultant una capacitat de finançament de superior a un milió vuit-cents mil euros, no
obstant això, la quantitat que s’ha de destinar, si escau, a reduir endeutament serà la del Romanent de
Tresoreria per a despeses generals per ser inferior al superàvit.

IV. TRAMITACIÓ
L'article 191.3 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,  disposa que la liquidació del  pressupost  s’haurà  de confeccionar
abans del primer de març de l'exercici següent, i l'article 193.5 de l'esmentat text normatiu disposa que
s’haurà de remetre còpia de la liquidació dels pressupostos a l'Administració de l'Estat i a la comunitat
Autònoma abans de finalitzar el mes de març, i que la falta de remissió en els terminis indicats facultarà a
l'Administració  per  utilitzar  com  a  actuals,  a  qualsevol  efecte,  les  dades  que  conega  relatives  a
l'Ajuntament.

L'aprovació de la Liquidació del Pressupost correspon al President de l'entitat local, previ informe de la
Intervenció. 

Una vegada aprovada la liquidació, segons estableixen els arts. 191 i següents del RDL 2/2004, i art. 90
del RD 500/1990, de 20 d'abril,  s’haurà d'informar al Ple de la Corporació en la primera sessió que
celebre,  remetent-se  còpia  de  la  mateixa  a  la  Delegació  del  Ministeri  d'Economia  i  Hisenda  de  la
Província i a la Comunitat Autònoma.

L'Article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, assenyala, al seu apartat 1, que en el
cas que les Entitats Locals incomplesquen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques tota la informació relativa a la liquidació dels seus respectius pressupostos de cada exercici, la
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, procedirà a retenir a partir del mes de juny de
l'exercici següent al que corresponga aquella liquidació, i fins que es produesca la regularització de la
citada remissió,  així  com la de les  liquidacions dels exercicis  als  quals  resulta  d'aplicació  la  present
norma,  l'import  dels  lliuraments  a  compte  i,  si  escau,  anticipacions  i  liquidacions  definitives  de  la
participació en els tributs de l'Estat que els corresponga.
Així  mateix,  en  el  cas  que  les  Entitats  Locals  incomplesquen  l'obligació  de  remetre  al  Tribunal  de
Comptes la informació a la qual es refereix l'article 212.5 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (referida al Compte General),
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es podrà retenir l'import dels lliuraments a compte i, si escau, anticipacions i liquidacions definitives de la
participació en els tributs de l'Estat que els corresponga, i fins que es considere complerta tal obligació de
remissió.  Perquè l'anterior  retenció,  o  suspensió de la mateixa,  es  puga practicar  serà necessària  una
comunicació del Tribunal de Comptes a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local. A
aquests  efectes,  serà  objecte  de  retenció  la  quantia  resultant,  una  vegada  practicats,  si  escau,  els
reintegraments i les devolucions de les anticipacions regulades en les Lleis de Pressupostos Generals de
l'Estat, així com les retencions a les quals es refereix la disposició addicional quarta de l'esmentat text
refós.

V. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
De conformitat amb el que es disposa en l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual  s'aprova  el  reglament  de desenvolupament  de  la  Llei  18/2001,  de 12 de desembre,  d'Estabilitat
Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals, s'emet informe sobre el compliment de l'objectiu
d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i entitats depenents amb caràcter independent,
que consta en l'expedient i que haurà d'elevar-se al Ple de la Corporació.

Oliva, 24 de febrer de 2016. LA INTERVENTORA. Marta Milvaques Cucart.”

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

SISÉ.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ EN RELACIÓ A
LES  RESOLUCIONS  DEL  PRESIDENT  DE  L'ENTITAT  LOCAL
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS DE LEGALITAT. QUART TRIMESTRE
DE 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals,  de
data 10 de març de 2016, en relació amb l'assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“ASSUMPTE: Donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu a les resolucions
adoptades pel  President  de l'Entitat  Local  contràries  a les  objeccions efectuades en el
QUART TRIMESTRE de 2015

L'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l'article Segon de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (BOE
30 de desembre/Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer:

“1.  L'òrgan  interventor  elevarà  informe  al  Ple  de  totes  les  resolucions  adoptades  pel
President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les
principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a
aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalizadora, sense incloure qüestions
d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitze. El contingut en aquest apartat
constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

El  President  de  la  Corporació  podrà  presentar  en el  Ple  informe justificatiu  de  la  seua
actuació.”

Considerant que de conformitat amb aquest article, de l'informe de l'interverventor s'informarà
al Ple de la Corporació Local.
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A la vista de l'anteriorment exposat i en virtut de les atribucions conferides es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Donar compte al Ple de l'informe d'Intervenció  de les resolucions adoptades pel
president de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el QUART TRIMESTRE
de 2015, que s'adjunta a aquesta proposta.

INFORME D'INTERVENCIÓ
ASSUMPTE: Donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades
pel president de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el QUART TRIMESTRE
de 2015

Marta Milvaques Cucart Interventora de l'Ajuntament d'Oliva,  sobre la base del que es disposa en els
articles  213 i següents  del  Reial  decret  Legislatiu  2/2004 pel  qual  s'aprova  el  Text Refós de la  Llei
Reguladora d'Hisendes Locals de 5 de març i el que es disposa en l'art. 4 i 6 del Reial decret 1174/87 de
18 de setembre pel qual s'aprova el Reglament dels funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació
de caràcter Nacional, emet el següent 

INFORME
Primer.- En virtut del que es disposa en l'article 215 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), si en l'exercici de la
funció interventora l'òrgan interventor es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes,
documents o expedients examinats, haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de l'adopció
de l'acord o resolució.

Segon.- L'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l'article Segon de la Llei
27/2013, de 27 de desembre,  de racionalització i  sostenibilitat  de l'Administració Local  (BOE 30 de
desembre/Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer:

“1.  L'òrgan interventor  elevarà informe al  Ple de totes  les resolucions adoptades pel  President de
l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies
detectades en matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies de
l'exercici  de  la  funció  fiscalizadora,  sense  incloure  qüestions  d'oportunitat  o  conveniència  de  les
actuacions que fiscalitze. El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del
dia de la corresponent sessió plenària.

El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.”

Amb aquesta nova redacció es recull expressament que el compliment d'aquesta obligació constituirà un
punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

Tercer.-  Que  la  Intervenció  Municipal  ha  emès  els  següents  informes  d'objecció  corresponents  al
QUART TRIMESTRE de 2015 relatius a expedients de despesa, els quals es relacionen en annex que
s'adjunta.

Quart.-  Que  va  ser  adoptada  Resolució  en  cadascun  dels  expedients  de  despesa  en  contra  de  les
objeccions formulades per aquesta Intervenció.

Cinqué.- Els  informes  elevats  al  Ple  amb  objecció  de  legalitat  s’inclouran  com  a  documentació
complementària del Compte General del corresponent exercici.

Sisé.- Que aquests informes es troben en les dependències de l'Àrea d'Intervenció.
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Seté.- En matèria d'ingressos no s'ha produït cap anomalia ressenyable en el quart trimestre de 2015.

És el que s'ha d'informar.

Oliva, 7 de març de 2016. LA INTERVENTORA. Marta Milvaques Cucart”

La corporació  queda assabentada del contingut i abast de l'informe transcrit; tot seguit
es produeixen les manifestacions que s’indica:

 Sra. Morell Gómez: “Ja ho vaig dir al si de la Comissió d’Hisenda, però crec que
és important també fer la matisació ací, en el Ple. Ho vaig dir molt en positiu i molt
seriosament,  que  era  molt  preocupant  la  quantitat  d’objeccions  de  legalitat  que
presentem, i està decidint aquest ajuntament i aquesta corporació municipal. És molt
preocupant. Mirant un poc l’evolució de les objeccions de legalitat,  en el primer
trimestre  teníem 3.885.000 euros  amb objeccions  de legalitat,  el  segon trimestre
3.017.000 euros amb objeccions de legalitat, el tercer trimestre 2.714.000 euros amb
objeccions de legalitat; però el quart trimestre tenim al voltant de set milions d’euros
amb objeccions de legalitat. És a dir, en l’exercici 2015 quasi 17 milions d’euros
són amb objeccions de legalitat.  És molt  preocupant.  Abans parlàvem que si  les
coses en el passat s’havien fet molt malament i ara s’estaven fent molt bé. Sí que
parlar que per primera vegada totes les subvencions culturals, de participació, totes
les subvencions d’aquest ajuntament les han donades amb objeccions de legalitat;
totes les subvencions per a inversions sostenibles de la diputació, 960.000 euros, ttot
s’han donat amb objeccions de legalitat; com no, també l’1,8 milions d’euros per a
Aigua  Blanca  IV  també  té  una  objecció  de  legalitat.  És  preocupant.  Totes  les
nòmines tenen, com han tingut des de fa molts anys, objeccions de legalitat. I jo crec
que hem de pensar seriosament les circumstàncies que estan portant-nos a aquesta
situació. Tots sabem que les normes, la burocràcia, cada vegada és més complicat,
ens estan exigint moltíssima documentació, moltíssimes justificacions, però anar a
un exercici 2016 amb 17 milions d’euros amb objeccions de legalitat, almenys és
preocupant. Per acabar en positiu, perquè aquestes coses són una qüestió de tots; és
a dir, per al Grup Socialista ens tenen ací per ajudar en allò que puguem, perquè
abans  també  es  feien  objeccions  de  legalitat,  però  s’ha  disparat  moltíssim,  s’ha
incrementat en més d’un 30% les objeccions de legalitat; i a mi i al meu grup ens
preocupa moltíssim, si les coses, com deia el Sr. Peiró estan fent-se tan bé i abans es
feien tan malament. Però és molt preocupant. Ho torne a dir en el plenari perquè
algunes de les objeccions ha sigut el mateix plenari qui ha fet l’alçament. Ho dic
com un toc d’atenció en allò que puguem ajudar per a millorar la situació; per la
nostra part no hi haurà cap problema, però hem de fer alguna cosa. Són moltíssim
diners.”
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 Sr. Parra Salort: “Subscric totalment les paraules d’Ana Morell, en relació al fet
que pràcticament la gran majoria d’import de la relació d’objeccions de legalitat,
igual que en altres relacions anterior, i crec que amb vista que les coses funcionen
bé,  s’hauria  de millorar  moltíssim.  Però una cosa  que  he  trobat  dins  d’aquestes
objeccions  de  legalitat  és  que  tenim factures  fraccionades;  factures  que  per  no
arribar a 18.000 euros es divideixen. I jo crec que això és prou greu, perquè el que
estem fent és una il·legalitat dins d’una il·legalitat. Pense que s’hauria de revisar el
procediment  que  se  segueix,  però  ens  trobem que  hi  ha  coses  que  són il·legals
directament,  per  qui  corresponga.  Volia  dir  una  cosa  respecte  a  una  de  les
concessions de subvencions que es van aprovar per la Junta de Govern Local, i és la
corresponent a les entitats socials. En aquesta relació crec que són sis entitats, n’hi
ha  dos  que  en  aquest  moment  sofreixen  una  revisió  o  una  inspecció,  que  són
Aripando i Romaní. Agrairíem, o demanem des d’ací, que kes subvencions que se li
hagen atorgat no se’ls faça efectives mentre no se solvente la dita inspecció.”

 Sr. alcalde: “Supose que això de Benestar Social ho contestarà el regidor delegat, ja
que és president de la comissió.”

 Sr. Salort Rubio: “El pagament d’aquestes subvencions, de moment està paralitzat,
no com les altres quatre que conformen les concessions a les quatre entitats socials. I
una vegada s’acabe aquest procés ja es procedirà al pagament o al no pagament.”

 Sr. Peiró Sanchis: “No sóc el delegat d’Hisenda, però sí que forme parat de l’equip
de govern. No explicaré res. Simplement m’agradaria fer una relació de quines són
les objeccions de legalitat.  128 euros Vodafone; 230.000 euros; Vodafone, 4.000
euros; Vodafone 164 euros; Vodafone 65 euros; tenim nòmina d’octubre 584.000
euros, la nòmina de tots  els treballadors.  Teléfons Movistar,  850 euros. Tenim a
més, factures d’Herrami de 52 euros, amb objeccions de legalitat. Tenim a més tot
Aigua Blanca, 1.793.000 euros amb objeccions de legalitat; ja ho sabíem, però està,
això  s’ha  de  sumar.  600.000  euros  de  la  nòmina  de  novembre,  de  tots  els
treballadors  de l’ajuntament.  Què fem, no paguem? O li  diguem que com tenen
l’objecció  que  ja  vorem  què  fem?  Tenim,  a  més,  algunes  coses,  com  les  tres
inversions  de  diputació,  que  estan  finançades  al  cent  per  cent,  Comte  d’Oliva,
Guarderia i la retroexcavadora.  Tot amb objecció de legalitat.  Però és que tenim
també, per no dir algunes, subvenció extraordinària centre acollida sant Francesc
d’Asís,  4.500  euros,  amb  objecció  de  legalitat.  Carburants,  gasolina;  vull  dir,
teléfons, Vodafone, 95 euros. Vodafone, 96 euros, 56 euros. Nòmina de desembre,
1.275.000  euros.  Aqueixes  són  les  objeccions  de  legalitat  que  es  fan  des
d’Intervenció. El seu motiu tindrà; però no són coses que ens hem tret de la cistella.
Hi ha nòmines  que entenc que també l’Alcaldia,  quan tenia  l’Alcaldia  una altra
persona, es pagarien amb objeccions de legalitat. Això d’Aigua Blanca vam dir que
amb objecció o sense objecció nosaltres ho tiraríem endavant, i ho tirem endavant.
1.700.000 euros; efectivament són objeccions de legalitat. Si algun problema hi ha,
allò més net és portar-nos al jutjat; i explicarem als treballadors i al poble per què
aqueixos diners s’han destinat a aqueixes coses.”
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 Sr. Canet Llidó: “Més que explicar, novament intentar enquadrar per a entendre un
poc millor les coses. És cert el que s’ha dit, que hi ha unes quantitats molt elevades,
d’imports de factures que acaben tenint objeccions de legalitat, plantejades per escrit
per part de la Intervenció municipal. Però és cert enguany, era cert en 2014, i era
cert en els exercicis anteriors. I ja sé que això no és una disculpa; és una qüestió que
s’ha de solventar, però per solventar-ho també s’ha d’enquadrar adequadament. En
l’exercici  de  2015  hi  ha  una  série  d’objeccions  de  legalitat  que  pugen,
aproximadament, a uns 16 o 17 milions d’euros, que és prou més de la meitat del
pressupost.  Però és  que l’exercici  2014 l’import  era  de 13 milions;  vull  dir  que
tampoc la quantitat és significativa, però s’explica fàcilment pel que han comentat
abans els regidors delegats; en la subvenció de diputació per a aquelles inversions
financerament sostenibles, i per l’objecció de legalitat, que va alçar el plenari, que
no  l’Alcaldia,  relacionat  amb  Aigua  Blanca  IV,  de  més  d’1.700.000  euros.
Pràcticament les xifres són les mateixes. Tant si són quasi 17 milions, com si en són
13, estem parlant que més de la meitat del pressupost d’aquest ajuntament ve amb
objeccions de legalitat. I ve enguany, venia l’any passat, venia l’anterior, etc. això
ho dic per dues coses. Una, perquè moltes vegades es magnifiquen les objeccions de
legalitat, com si únicament foren preocupants en una única qüestió o en una única
urbanització; i dos, per a entendre que efectivament tenim moltes coses a modificar i
moltes coses a canviar; i és així des de fa molt de temps. En la meua intervenció he
dit que no podem permetre’ns fer lectures triomfalistes en cap moment; i ara açò
crec que ve a donar-nos una dosi de realitat  del que és el dia a dia de la nostra
administració. Tenim molts deures a fer, i moltes situacions per a canviar i millorar.
I bona prova d’això és açò. El que sí que em resulta curiós i no vull acabar sense
comentar-ho;  i  és que les relacions  d’objeccions de legalitat  ja fa un temps  que
passen per donar compte al plenari, però únicament en aquest plenari de hui s’havia
comentat  alguna cosa.  I  tenim diversos  trimestres  anteriors  en què ja apareixien
coses molt similars a aquesta.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Abans se n’anava un poc, i jo crec que en aquest punt el
debat està anant-se’n un poc de la realitat. 17 milions d’euros al llarg de 2015 s’han
gestionat amb objeccions de legalitat.  Fa la sensació que estem gestionant aquest
ajuntament a base d’objeccions de legalitat. Dit així, qualsevol persona que escolte
objeccions de legalitat  pensarà, què estan fent? Faran coses rares, o a saber què.
Però és que la majoria de la despesa de la qual hui es dóna compte, estem parlant
d’aigua, llum, teléfon, nòmines, carburant. Evidentment deuen tindre objeccions de
legalitat pels motius normatius que toca, però és alguna cosa, és una despesa corrent
que es fa en el dia a dia, i  moltes vegades no podem dir que no, que no fem la
despesa, i deixem els cotxes parats de l’ajuntament, que no cobren els treballadors,
etc. si el que volen vostés és això, diguen-ho i ho farem. I també direm per què ho
fem. Jo crec que no s’ha d’exagerar els termes i crec que s’està exagerant els termes.
Evidentment s’ha donat aquesta situació en diversos exercicis anteriors; no podem
estar satisfets, i hem d’intentar esmenar aquesta situació en la mesura del possible;
tot i que avance que serà difícil i complicat, com està hui en dia la normativa, les
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lleis, etc. i vostés ho saben. Vostés saben com és de dificultós gestionar hui en dia.
Per tant parlem que és una despesa diguem-ne corrent, llevat d’algunes qüestions
que no són habituals, però això no vol dir les objeccions de legalitat que els qui
tenim la responsabilitat de governar estem fent coses rares, o per l’estil. No. Estem
fent coses tan simples com pagar la despesa corrent, o les despeses de llum, aigua,
teléfon i carburant de l’ajuntament; això porta les seues objeccions de legalitat. Per
tant jo crec que tot dins de les seues possibilitats té la seua explicació. I aquesta n’és
una de tantes. I evidentment per molt que ens esforcem de cara al futur, intentar
revertir la situació, repetesc, com està la situació hui en dia de lleis i normatives,
serà molt  difícil  arribar a no tindre cap objecció de legalitat.  No entraré al tema
d’Aigua  Blanca  IV,  perquè  la  veritat  que  ahí  ja  ens  vam  comprometre,  tenint
l’objecció que tenim a tirar-ho endavant, i continuem amb la mateixa. Per la resta jo
crec que estem exagerant els termes sobremanera i sobretot alertant la ciutadania,
com si ací férem mangarrufes o alguna cosa per l’estil, i no és així.”

 Sra. Morell Gómez: “Jo crec que he fet un discurs que no he culpabilitzat ningú;
crec que he sigut prou educada i  prou respectuosa,  i  de fet  no he entrat  molt  a
polèmica; ho he fet més com un advertiment. Per què m’ha cridat l’atenció? I això sí
que li conteste al Sr. Canet; és que els trimestres anteriors hi havia al voltant de tres
milions, tres milions i mig, i ha vingut de cop a set milions d’euros, en un trimestre.
L’impacte  ha  sigut  molt  gran.  Tots  hem assumit  que  les  nòmines  vinguen  amb
objeccions de legalitat, però no vol dir que estem pagant els treballadors malament.
L’objecció està posat en tot, però és en algunes productivitats en concret. En algunes
productivitats que s’hauran de justificar molt millor, o adequar-les molt millor. En
els plans de treball  també tenen objeccions de legalitat,  perquè s’ha de justificar
millor els procediments de selecció o les formes de pagament als treballadors que
arriben a través del pla d’ocupació,  siga pla d’ocupació local,  siga subvenció de
conselleria, Encorp, Pame, etc. són coses de justificació. Vodafone tots sabem per
què tenim Vodafone, que va fer una oferta més econòmica, perquè està a través del
pla de compres de la diputació, per les raons que siga. A mi em crida l’atenció que
en un trimestre hem duplicat les objeccions de legalitat. És a dir, hem passat a 16
milions d’euros en objeccions de legalitat. No culpabilitze, Sr. Peiró, ni per portar-
los al jutjat. Jo no culpabilitze. L’única cosa que dic és que és preocupant, perquè
hem passat de 13 a 16; hem incrementat un 30% les objeccions de legalitat. Vaig a
contextualitzar, com diu el Sr. Canet, que li agrada contextualitzar perquè les coses
queden clares. Jo també ho faré. Fa un moment estava dient com de malament ho
han fet els qui estaven abans; i ací hem estat tots, governant en l’anterior legislatura,
que ací no se salva ningú. Com de mal ho hem fet, i és que estem incrementant les
objeccions de legalitat; tampoc hem millorat en aquest aspecte moltíssim. No li ho
dic en pla negatiu, però he contextualitzat també un poc, perquè no és que abans es
feren les coses bé, i perfectes, per suposat que no gallardejaré d’això; però dic que hi
ha un repunt, prou important, en objeccions de legalitat. I l’única cosa que els dic és
que haurem de seure a pensar per intentar millorar les situacions. No dic res, només
dic que a mi, i al meu grup, ens sembla preocupant que hem passat de tres milions
aproximadament a set milions en un trimestre. No vaig a crear polèmiques, ni si hi
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havia compromisos de fer, o no hi havia compromisos de fer; si són diners de la
diputació, perquè els diners de la diputació són diners públics, i estan regits de la
mateixa forma. L’única cosa que estic dient és que per favor ens posem un poc,
perquè sí que és preocupant, si vinguera la Sindicatura de Comptes, i haguera de fer-
nos  una  auditoria,  jo  crec  que  és  un  poc  preocupant.  Però  ho  dic  sempre  amb
caràcter positiu i sense crear polèmiques. Anem a intentar millorar la situació. No ho
dic ni per culpabilitzar,  ni per marcar amb el dit  a ningú. Ho dic en pla positiu.
Anem a prestar atenció perquè realment és un poc preocupant.”

 Sr. Parra Salort: “La veritat és que considerem que hauria de llegir-se el Sr. Peiró
la relació; no només el nominal que diu ací, sinó el text de les objeccions de legalitat
que diu en cadascuna d’elles; ahí voria que no són només les xicotetes factures de
Vodafone, o el carburant;  hi ha altres coses que considere més greus que aquest
nominal. Pel que fa al que diu el Sr. Salazar, em fa la sensació que ens demana una
patent de cors per a vostés, perquè com s’ha fet així, i la situació que estem, podem
permetre  continuar  fent  objeccions  de  legalitat.  Jo  crec  que  no.  A  mi  m’hauria
agradat escoltar-los dir que no ho han fet bé, abans tampoc, anem a intentar fer-ho
millor. Anem a intentar que les objeccions de legalitat disminuesquen. Simplement
això. I no; com no ho fem be, continuarem fent-ho igual. No Sr. Salazar, no és així.
Hi ha una normativa, hi ha uns condicionants i així s’ha de fer. No perquè és la
situació; no. Hi ha una norma, l’han de seguir; i les objeccions de legalitat tant de bo
anaren a poc a poc disminuint-los. Simplement això.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que m’he expressat jo malament, o vosté no m’ha
entés. Jo he dit que s’han donat en exercicis anteriors, però això no vol dir que no
s’haja de normalitzar la situació a millor; que procurarem, en la mesura del possible,
intentar canviar aquesta dinàmica. Això ho he dit; ara no, adés també; i en l’acta ja
ho vorà reflectit. Ho he dit. Evidentment que no podem estar satisfets que arriben
tantes objeccions de legalitat; ni jo, ni ningú dels qui estem governant. I repetesc,
clar  que és la  intenció  que de cara al  futur  la  situació revertesca;  però també li
avance una cosa, com està hui en dia la situació normativa i altres, per no entrar en
detall  en  altres  qüestions,  serà  molt  complicat  que  no  arribe  cap  objecció  de
legalitat. No perquè hi haja voluntat que siga així o que no siga així, sinó perquè és
molt complicat i difícil.  Si no, temps al temps.  No vull entrar més en detalls  en
aquest tema; serà molt complicat, però sí que és veritat, la intenció és normalitzar en
la mesura del possible la situació. Això ja ho he dit, i ho repetesc, i efectivament és
així.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo crec que no s’ha fet bé, Sr. Parra. I s’ha de millorar: és la
voluntat i és necessari que e faça així. Jo simplement quan intente enquadrar les
coses és per a entendre les coses exactament com són. En la comissió informativa ja
es va explicar per què en aquest últim trimestre de 2015 hi havia un repunt pel que
fa a l’import de les factures que venien amb objeccions; es va explicar. 1.7000 euros
d’Aigua Blanca IV, la subvenció d’un milió d’euros de la diputació, el pagament
extraordinari de 2013 inclós en el pagament extraordinari de 2015, etc. Hi ha una
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série  de  circumstàncies  que  expliquen  aqueix  repunt;  com  també  el  fet  que
probablement ara es demanen més informes a Intervenció que abans es demanaven;
i d’això també he de dir que la Sra. interventora fa un sobreesforç per a fiscalitzar
moltes  de  les  coses  que  li  arriben  que  probablement  en  altres  ocasions  no  li
arribaven, i això també explica aqueix repunt. Però amb independència d’això, jo
crec que entra en el i tu més és un absurd. Aquest ajuntament té, estructuralment,
més  del  50% del  seu import  de despesa amb objecció de legalitat.  Igual  fa que
siguen 18, que en siguen 17, o 13, o 12, o 11. Més del 50%. I això és estructural; no
és un repunt d’una cosa que es dóna en un trimestre perquè ha passat alguna cosa
extraordinària  en el  trimestre,  sinó que és estructural.  Evidentment  que tenim un
problema per a solucionar. Però el tenim ara, el teníem fa un any i el teníem fa dos.
És a dir els qui estem ara tenim l’obligació que això canvie en la mesura de les
possibilitats; però hem d’enquadrar adequadament les coses per a entendre-les.”

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

 Vist i plau
El president
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