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Acta núm. 09/2016 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 15 DE JUNY DE 2016. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES 
HORA D’ACABAMENT:  22.20 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 
HILARIO ROBLES SERRANO 
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 
ALFONSO FORRAT ESTÊVEZ 
 
BLAI PEIRÓ SANCHIS 

YOLANDA PASTOR BOLO 
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. 

 

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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El Sr. alcalde, abans de desenvolupar l’ordre recorda que ahir, els portaveus, en Junta de 
Portaveus, atesa la transcendència, sobretot del punt tercer, dels pressupostos, han 
decidit ampliar excepcionalment el temps de les intervencions, del temps màxim, pel 
que fa a la primera intervenció, de cinc a vuit minuts, i pel que fa a la segona 
intervenció de tres a cinc minuts. L’Alcaldia demana que intenten ajustar-se al temps 
màxim marcat, però alhora diu que no serà estricta com ve sent habitual en els últims 
plenaris en el límit de temps. 
 
 
 

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA. 
 
 
PRIMER.- DICTAMEN CI EXTRAORDINARIA DE GOVERNACIÓ SOBRE 
PLANTILLES DE PERSONAL EXERCICI 2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa Extraordinària de Governació de 
data 9 de juny de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“ 1) Dictamen plantilles de personal exercici 2016. 
  
Seguidament es dóna compte del projecte de les plantilles orgàniques del personal, funcionari, 
laboral i eventual per a l’any 2016, que prèviament s’ha repartit als membres de la Comissió. 
 
Pel Sr. President es dona compte de la proposta 6 de juny de 2016 d’aprovació de la plantilla del 
personal per a l’exercici 2016, aquesta no té cap tipus de variació respecte a la vigent al 31 de 
desembre de 2015. 
 
Així mateix la proposta de la plantilla del personal de l’Ajuntament per a l’any 2016, ha estat 
objecte de negociació prèvia, amb els representants legals dels empleats públics, en el termes 
que disposen els articles 34 i 37.-c) del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d'abril -EBEP-, havent-se aconseguit acord amb les 
organitzacions sindicals. 
 
Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació previ estudi i deliberació i 
amb els vots ponderats favorables del Srs. David Gonzalez Martínez (5/21) i del Sr. José Salazar 
Cuadrado (1/21), i amb les abstencions dels Srs/es. Sandra Tomás Domènech (6/21) i Carlos 
Mengual Manzanares (4/21), dictaminen favorablement el següent: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual de 
l'Ajuntament de l Ajuntament d'Oliva, que tot seguit s’indica: 
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PLANTILLA PERSONAL 2016 
 
PERSONAL FUNCIONARI       

DENOMINACIO ESCALA grup 
subgrup 

integracio PLACES C.D. OBSERVACIONS 

    
ART 25 

L30/1984 
 DT 3a. 
EBEP       

SECRETARI H.E. A  A1 1 30   

INTERVENTOR H.E. A A1 1 30   

TRESORER H.E. A A1 1 30   

T.A.G. A.G. A A1 1 28   

T.A.G. A.G. A A1 2 26 1 PROMOCIO INTERNA 

ARQUEOLEG A.E. A A1 1 26   

PSICOPEDAGOGS A.E. A A1 4 24   

TEC. SERV.SOCIALS A.E. A A1 1 26   

TEC.EDUCACIO A.E. A A1 1 26   

ARQUITECTE A.E. A A1 1 28  

ARXIVER BIB. A.E. A A1 1 26   

TECNIC PERSONAL A.E. B A2 1 26   

TEC.MITJA AG C.Ad. A.G. B A2 1 26 A EXTINGUIR 

TEC.MITJA AG. tribut. A.G. B A2 1 24 PROMOCIO INTERNA 
TEC. MITJA 
D'INTERVENCIO A.G. B A2 1 24 MOT 

TECNIC COMERÇ A.G. B A2 1 24 MOT 

TEC.MITJA PREV.RISCS A.E. B A2 1 22   

TEC. TURISME A.E. B A2 1 24   

ARQ. TECNIC A.E. B A2 3 26   

ENGINYER T. AGRICOL. A.E. B A2 1 26   

ENGINYER T. INDUST A.E. B A2 2 26   

TEC.MITJA EDAR A.E. B A2 1 26   

TOPOGRAF A.E. B A2 1 26   

TECNIC CULTURAL A.E. B A2 1 24   

MESTRE EPA A.E. B A2 3 22   

TEC.MITJA BIBLIOTECA A.E. B A2 1 22   

TREB. SOCIAL A.E. B A2 2 26   

TREB. SOCIAL A.E. B A2 1 22   

TECNIC LINGUISTE A.E. B A2 1 24   

TEC. AEDL A.E. B A2 1 26   

AEDL A.E. B A2 1 22   

GERENT ESPORTIU A.E. A A1 1 26 PROMOCIO INTERNA 

GERENT ESPORTIU A.E. B A2 1 26 A EXTINGUIR 

TECNIC INFORMATIC A.E. C C1 2 22 PROMOCIO INTERNA 

TEC EDUC INF. A.E. B A2 1 22 PROMOCIO INTERNA 
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ADMINISTRATIUS A.G. C C1 9 22   

ADMINISTRATIUS A.G. C C1 4 21   

PROM.ACTV.JOV. A.E. C C1 1 22   

INSPEC.TRIBUTARI ACT. A.E. C C1 1 20   

BIBLIOTECARI A.E. C C1 3 20  

INFORM.TURISTIC A.E. C C1 1 21   

EDUCADORA  A.E. C C1 8 20  

EDUCADORA COOR. A.E. C C1 1 22   

EDUCADOR CARRER A.E. C C1 2 20   

AJUDANT TECNIC A.E. C C1 1 20   
ENCARREGATS 
MERCATS A.E. C C1 1 20   

MONITORS ESPORTIUS A.E. C C1 5 20   

DELINEANT A.E. C C1 1 20   

INSPECTOR OBRES A.E. C C1 1 20   

COORD.STMAS.INFOR. A.E. D C2 1 18 A EXTINGUIR 

AUX. ADMINISTRAT. A.G. D C2 21 18  

AUX. BIBLIOTECA A.E. D C2 1 18   

AUX. CAIXER A.E. D C2 1 18   

AUX. CULTURA A.E. D C2 1 18   

SANITARI AIGÜES A.E. D C2 1 16   

INTENDENT A.E. B A2 1 26   

INSPECTOR A.E. B A2 1 24   

OFICIAL A.E. C C1 7 22   

AGENTS A.E. C C1 55 20   

AGENTS D'ESTIU A.E. C C1 2 20 4 mesos/any  

CONDUCTOR A.E. D C2 7 16  
CONDUCTOR/PALISTA A.E. D C2 2 18   

CONDUCTOR/AGRANAD A.E. D C2 2 16  

ENC. BRIG. RURAL A.E. D C2 1 18   

PEO A.E. E 
Agrupació 

professional 27 14   

CONSERGE/SUBALT. A.G. E 
Agrupació 

professional 11 14   

ENCARREGAT EDAR A.E. C C1 1 20 PROMOCIO INTERNA 

OFICIAL 1ª A.E. D C2 1 18 A EXTINGUIR  

ENCARREGAT ELECT. A.E. C C1 1 20 PROMOCIO INTERNA 

ELECTRICISTA A.E. D C2 1 18   

ELECTRICISTA C A.E. D C2 1 16   

ELECTRICISTA  A.E. D C2 1 16  

ELECTRICISTA INST. A.E. D  C2 1 18 A EXTINGUIR 

NETEJADORA A.E. E 
Agrupació 

professional 19 14  
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ENCARREGAT NV A.E. D C2 1 18   

CUINERA A.E. D C2 1 16   

ENCARREGAT JARD. A.E. D C2 1 18   

JARDINER A.E. D C2 1 16   

OFICIAL MANTENIMENT A.E. D C2 4 16   

TELEFONISTA A.E. E 
Agrupació 

professional 1 14   

ENCARREGAT GRAL. A.E. C C1 1 22  

OFICIAL MANTENIMENT A.E. D C2 1 16   

ENCARREGAT MAGT. A.E. D C2 1 18   

OBRER DE VILA A.E. D C2 4 16   

OFICIAL PINTOR A.E. D C2 3 16   

OFICIAL CANERA A.E. D C2 1 16   

OFICIAL CEMENTIRI A.E. D C2 1 18   

OFICIAL CEMENTIRI A.E. D C2 1 16  

AUX. ASIST.DOMIC. A.E. D C2 1 15   

AUX. ASIST.DOMIC. A.E. D C2 4 15  T.P. 0,5714  

OFICIAL MANTENIMENT A.E. D C2 1 16   

   TOTAL 281   
       
       

PERSONAL EVENTUAL    PLACES  

SECRETARIS DE GRUP  E D C2 3   

ASESOR REGIDURIA DE 
OBRAS, SERVICIOS Y 
PLAYAS E D C2 1   

   TOTAL 4   
       

PERSONAL LABORAL       

DENOMINACIO ESCALA grup 
subgrup 

integracio PLACES DEDIC.  OBSERV, 

    
ART 25 

L30/1984 
 DT 3a. 
EBEP      

CONSERGE/SUBALT A.E. E 
Agrupació 

professional 1 TP* 0,858   

NETEJ/AJUND.CUINA A.E. E 
Agrupació 

professional 1   FIX/DISC 10 MESOS 

PROF. DIBUIX A.E. A A1 1   FIX/DISC 10 MESOS 

MONITOR ANGLES A.E. C C1 1 
TP* 
0,2857 

FIX-DISCONT 10 MESOS. T 
PARCIAL 10 H/SET. 

AUX.TURISME A.E. D C2 2   FIX/DISC 9 MESOS 

   TOTAL 6   

TP* = TEMPS PARCIAL       
 
SEGON.- Que s'expose al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze 
dies a l'efecte de reclamacions. 
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L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten 
reclamacions, a l'efecte del qual l'Alcaldia elevarà l'acord a definitiu i ordenarà la seua 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- Una vegada aprovada definitivament, que es trameta còpia a l'administració de 
l'estat i de la comunitat autònoma, i que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, a 
l'efecte del seu coneixement i entrada en vigor.” 
 
En l’expedient obra l’informe emès pel Cap del departament de personal, de data 6 de 
juny de 2016. 
 
Obert el torn d'intervencions es produeixen les que a continuació s'indiquen: 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Igual que vaig dir en la reunió que vam tindre amb els 

sindicats, i també en la Comissió de Governació, extraordinària, m’agradaria una 
planificació respecte al tema de personal. Nosaltres no acabem d’entendre, quan es 
van fer els canvis d’ubicació de quatre o cinc persones, que la Sr. Miñana va dir que 
era perquè aprengueren, i que continuaríem amb una continuïtat de canvis 
d’ubicació, a la fi sense cap sentit, perquè no hem reforçat un departament, o hem 
llevat gent d’un altre; a la fi hem fet simplement un canvi de cromos; i sense una 
continuïtat. Després també estem molt preocupats pel tema d’externalització de 
serveis, com el tema urbanístic o el tema d’activitats. Però el que més ens preocupa, 
Sra. Miñana, i ho vaig traslladar, és que no existeix cap treball en un any. Un any 
que ha tingut per davant, jo crec que al principi ha de tindre un temps per seure al 
seu lloc de feina i la seua Regidoria, però no veiem cap planificació, no ens ha 
passat cap planificació de la plantilla; què anem a fer, quin departament està més 
necessitat, quin està menys, on posarem més gent, no sé, alguna cosa perquè 
nosaltres entenguem quina és la planificació d’aquest govern en el tema de personal. 
Per tant sí que demanem que es treballe, que es plantegen propostes, perquè tampoc 
vam entendre el posicionament d’alguns sindicats, que van aprovar aquesta plantilla 
sense tindre una informació del que es farà. Es farà a posterioritat; jo crec que això 
no és entendible quan ha tingut un any. Sí que és veritat que podem entendre que per 
a l’aprovació de pressupostos és necessari l’aprovació de la plantilla; però el que no 
podem entendre és un any, i crec que açò es porta la Regidoria de Recursos 
Humans, crec que hauria d’haver presentat una planificació del que volem per a 
aquest municipi i del que volem dels seus treballadors.” 
 

 Sra. Domenech Tomás: “Repassant plenaris anteriors de pressupostos, ens trobem 
ací, ens crida molt l’atenció, que només vinga al Ple el tema de la plantilla de 
personal; i tots saben que la plantilla de personal va molt lligada a la Relació de 
Llocs de Treball. En anys anteriors han anat les dues coses de la mà, encara que són 
punts diferenciats. Tan sols porten vostés ací el tema d’aprovar la plantilla, ja que la 
finalitat d’una plantilla de personal és predominantment pressupostària. Necessiten 
aprovar la plantilla per aprovar el pressupost. És veritat, el 31 de maig ens van 
convocar a una reunió, quasi enganyosa, per constituir una mesa general conjunta de 
negociació que estava pendent des de setembre de 2015; i en l’ordre del dia, en el 
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seu punt segon, posava negociació plantilla i RLT del personal laboral i funcionari 
per a l’any 2016. El Sr. alcalde-president ens presenta la proposta d’aprovar la 
plantilla i RLT per a l’any 2016, sense cap tipus de modificació respecte a les 
aprovades en 2015. L’enunciat esmentat no és gens fidel al que allí es va tractar, 
perquè el primer que ens va dir el Sr. alcalde és que la RLT quedava aparcada, i que 
es presentaria una proposta de revisió o modificació de la RLT en un futur; pensem 
que aleshores la reunió no té cap sentit; només la constitució de la mesa, ja que el 
que és matèria de negociació per part dels sindicats és la RLT, i la plantilla de 
personal és una despesa pressupostària, i per tant exempta de la preceptiva 
negociació sindical. Ara bé, sempre han anat lligades i s’han negociat les dues coses. 
En el joc dialèctic de la RLT i la plantilla de personal es va solventar la papereta de 
tindre contents els sindicats, i vindre hui ací sense presentar cap proposta de la RLT. 
Ens preguntem; no han tingut vostés de presentar una RLT, un organigrama de 
personal? Porten un grapat d’anys; Sr. Salazar des de 2003, Sr. Peiró des de 2007, el 
Sr. alcalde des de 2004. Però allò més greu és que porten vostés des de 2012 amb 
responsabilitats de govern. En concret, el Sr. alcalde té competències directes en 
matèria de Recursos Humans des de juliol de 2012. I el que és evident també és que 
la maquinària administrativa i dels serveis municipals, no funciona com cal. 
L’engranatge administratiu no funciona. En la Comissió de Governació del passat 
dia 9 de juny, ja centrem un poc més el tema, i allí ens convoquen per dictaminar les 
plantilles de personal per a l’any 2016. Ja han deixat aparcada la RLT que està 
pendent. L’alcalde-president sotmet a aprovació una plantilla de personal per a 2016 
que no té cap tipus de variació respecte a la vigent de a 31 de desembre de 2015. No 
varia ni en nombre, ni en quantitat. Presenten vostés la mateixa plantilla que en 
2015, però el que ens costava en 2015 10.816.300 euros, ara ens costarà 11.357.400 
euros; un cinc per cent més. Això no es comprén. 541.000 euros més. Només està 
justificat l’un per cent d’increment per llei; quedarien 433.000 euros que haurien 
d’explicar. Sí que és veritat que l’informe d’Intervenció vol donar-li forma, i 
justifica 37.600 euros en concepte de productivitats que es deuen d’exercicis 
anteriors; després posa la quantitat de 240.000 euros per pagar la mitja paga extra 
que es deu al personal, de l’any 2012. L’any passat a finals es va pagar un quart de 
la paga extra, i estava dins del pressupost, n’hi havia diners. Dins dels 10.816.300 
euros, d’ahí es va pagar; i ara vostés ho pressuposten a banda. Pensem que hi ha gat 
amagat. Pensem que vostés han consignat ahí uns diners per a una futura 
remodelació de la RLT que els costarà molts diners; ens costarà cara. La despesa del 
capítol de personal suposa per a 2016 un 52.60% del pressupost municipal. Això és 
molt, increïblement alt si ho comparem amb altres poblacions del voltat, com ja he 
comentat en altres plenaris. A Alzira el capítol de personal suposa el 43.70%; a 
Tavernes, 46.70%; a Dénia, 38%; la Vilajoiosa, 47%; a Xàbia 37%. Ací, 52.60%. en 
l’anterior pressupost, de 2015, la despesa en personal era molt salta, al voltant del 
50%, i ara, a barbaritat del 52.60% de la despesa pressupostària se’n va a personal. 
Alguna cosa està fent malament el govern. Ara i abans, quan amb aqueixa despesa 
tan elevada, resulta que l’organització del personal no funciona, és erràtica, els 
papers no ixen amb la fluïdesa que caldria, hi ha malestar en els departaments; 
vostés no tenen clar on falta personal, i on en sobra; en la gestió de personal 
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suspenen, i porten quatre anys al front. I el que sí que tenim clar és que quan 
presenten vostés la Relació de Llocs de Treball, una organització del personal ens 
costarà diners, i molts. Cal recordar també que en aquest capítol, el Sr. Salazar en el 
plenari de 19 d’abril de 2015, en el pressupost de 2015, sobre l’aprovació de la 
plantilla de personal diu, i no era la primera vegada que ho deia, textualment 
“respecte a l’assignació de secretaris de grups, només a tres grups, quan evidentment 
són cinc” no li semblava bé. I d’haver secretaris de grup municipals hauria d’haver-
ne per a tots els grups polítics, perquè independentment de la quantitat o nombre de 
regidors que tinga cada grup polític, la intensitat administrativa o gestió municipal 
va a ser sempre la mateixa. Ens agradaria saber si es ratifica en aquestes 
declaracions de fa només un any. El Sr. Peiró, també en aquell plenari d’abril de 
2015, ni li han agradat mai el tema dels secretaris de grup, però així i tot vosté no 
renuncia a la despesa que li correspon per a aqueix lloc que vosté li ha dit assessor. I 
el Sr. alcalde, comentar-li que vosté porta des de 2004 ací a l’ajuntament; sempre ha 
tingut vosté assignació salarial; també quan ha estat a l’oposició, i han tingut vostés 
secretari de grup. Per tant, és incomprensible, i de dubtós talant democràtic, que 
l’oposició, que representa el 49% del vot ciutadà, no tinga cap recolzament, ni 
suport econòmic per fer la seua tasca d’oposició i fiscalització del govern. Li diguen 
vostés com li diguen, secretari de grup, assessor, alliberat, coordinador, com 
vulguen. Són vostés esclaus d’un destacat regidor de govern que ha fet que tots 
vostés partícips de l’eslògan a l’oposició, ni aigua; encara que es puga confondre 
amb això del mosquit. Encara falta molt per a les pròximes eleccions; poden passar 
moltes coses; i el Grup Popular continuarà treballant i donant el millor de nosaltres. 
En resum, votarem en contra d’aquest punt, perquè no considerem ètic, ni raonable, 
aqueix augment de diners en aquest capítol. Si com vostés diu, Sr. alcalde, no hi ha 
cap tipus de variació en personal, només s’hauria d’augmentar l’un per cent de llei. 
Cite textualment per acabar. “Cada vegada que s’obri el meló de la Relació de Llocs 
de Treball costa diners. La RLT de 2007 van ser 600.000 euros més. Jo òbric el 
meló de la RLT; distribuïm, racionalitzem, sense que ens coste ni un euro més a 
aquest ajuntament. Devem fer una tasca de racionalització. És un tema molt delicat.” 
Supose, Sr. alcalde, que se sent retratat, perquè és una frase que va pronunciar vosté 
en el plenari de pressupostos de 31 de juliol de 2014. Però les paraules i les bones 
intencions se les emporta el vent i l’acord de govern.” 
 

 Sr. alcalde: “Sra. Tomás, ha tingut dos minuts més dels estipulats. Ara és el tron de 
la rèplica de la regidora de personal, i jo mateix em veig en l’obligació de fer ús de 
la paraula per les al·lusions que s’han fet.” 

 
 Sra. Miñana Morell: “Entenc les paraules de l’oposició; entenc que facen oposició 

i que diguen que els coses van malament; però a mi m’agradaria que tot això es 
transformara en alguna cosa; què, qui, com, quan. Moltes vegades es diu que va 
malament, que no ixen els papers; em sembla molt bé, però puntualitzem les coses 
per poder donar una eixida. Primer això. Discrepe que no funciona. L’augment del 
capítol I, parlàvem de la pagar extra; la paga extra quan es va pagar als funcionaris 
en 2015, posava que havia d’estar recollida en el pressupost per a 2015; per tant es 
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van fer els comptes, van eixir aqueixos diners i es va posar. La paga extra que s’ha 
de pagar enguany és el 50% de la paga extra. Aqueixos diners per suposat que no el 
podem tindre, els hem de pressupostar d’algun lloc; no poden eixir de la mateixa 
plantilla. Pel que fa a les negociacions amb els sindicats, quan es van fer les 
negociacions, la majoria dels sindicats van votar a favor de la plantilla; en la mesa 
de negociació que es va convocar es va portar a votació la plantilla i la majoria dels 
sindicats la van votar a favor. La majoria dels sindicats; més del 50% dels sindicats 
la van votar i els altres es van abstindre, no va haver cap vot en contra. La plantilla 
ja se’ls va explicar que estem treballant-la, pel fet d’estar treballant-la, de mirar bé el 
que cal i el que no cal, quins buits hi ha i quins buits no hi ha, s’ha endarrerit a 
l’hora de confeccionar una nova proposta. Per això el fet de tornar a pressupostar la 
mateixa plantilla que teníem l’any passat, per a no endarrerir els pressupostos. Sí 
que estem treballat amb ella, sí que s’estan fent modificacions i es planifica, però tot 
això porta un procés i el procés es presentarà prompte i es donarà a conèixer quina 
és la voluntat d’aquest govern en matèria de plantilla i de RLT. Això es va parlar en 
la mesa de negociació i en la Comissió de Governació; per a vostés no és nou. Saben 
perfectament quina és la voluntat d’aquest govern; anar pas a pas, saber bé què és el 
es pot fer i què és el que no es pot fer. La Llei General de Pressupostos de l’estat ens 
té molt limitats, i s’ha de mirar bé totes les vies per poder ocupar el màxim possible. 
Hem pujat un poc el pressupost de la plantilla. Sí. Fa falta per a aquest poble donar 
una plantilla. Vosté, Sra. Sandra Tomás, ha parlat de molts tants per cent de 
plantilles, però no ha parlat dels serveis que donen aqueixos pobles als ciutadans; 
aquest poble, Oliva, dóna moltíssima serveis als ciutadans, que estic segura que 
aqueixos pobles no els trenen. Per tant no parlem només dels diners que es disposen 
per a capítol I, parlem dels funcionaris que hi ha en aqueixes administracions i 
quants serveis donen aqueixos funcionaris, perquè si no, no tenim amb què 
comparar. No val dir si es destina tant percentatge, s’haurà de comparar amb què, 
com es dóna, quins serveis se li donen al ciutadà amb aqueixos diners. Això també 
és important saber-ho, perquè si aqueixos diners, si no van a plantilla han d’anar a 
contractes d’externalització, ens quedem igual; per tant hem de mirar bé on van els 
diners, quin és el tant per cent i on va. Pense que he contestat més o menys.” 
 

 Sr. alcalde: “Jo, com que m’he sentit al·ludit i se m’ha fet referència, contestaré 
algunes al·lusions. Sr. Tomás, vosté ve ací com si, crec que ha dit la paraula 
enganyar, fins i tot. O alguna cosa semblant; que els havíem convocat a una mesa de 
negociació. Però ho vam explicar en la mesa de negociació, i ho ham explicar en la 
comissió informativa, Una altra cosa és que vostés no estiguen d’acord. Bé; però es 
va explicar, Sra. Tomás. Es va dir que no hi havia modificacions en la plantilla, 
encara, ni en la relació de llocs de treball, perquè des de fa mesos s’està treballant en 
una modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla, que precisament 
racionalitze, redistrubuesca, i fins i tot es creen llocs nous, dins de les fortes 
restriccions que imposa la llei, perquè tenim una llei d’acompanyament dels 
pressupostos generals de l’estat que imposa moltes restriccions pel que fa a la massa 
salarial, o pel que fa al capítol de personal, que enguany ha dit que només pot 
augmentar l’un per cent en relació al a massa salarial; per tant nosaltres, aqueixes 
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fortes restriccions que tenim pel que fa a taxes de reposició, etc. fa que des de fa 
mesos estem treballant en una proposta, i estem enquadrar-la jurídicament, fent 
moltíssimes consultes. Com que no volem endarrerir més el pressupost, i és 
obligació que la plantilla acompanye el document del pressupost, per això vam 
convocar mesa de negociació, perquè també hem fet les consultes al tècnics de 
recursos humans, i el tècnic de recursos humans fa fer les consultes oportunes i jo 
després ho vaig explicar, que ens va dir que encara que no hi haja cap modificació 
respecte a la plantilla de 2015, necessàriament s’ha de portar a mesa de negociació, i 
negociar-se; i passar per comissió informativa, i després emetre dictamen en el Ple. 
Ho vaig explicar; no s’ha enganyat a ningú. I vaig dir que s’està treballant en una 
proposta, que la tindran prompte, que està ja prou madura, la podrem discutir, es 
podran oposar, podran plantejar les mesures que vulguen. Jo no entraré a jutjar ací, 
faltaria més, el paper dels sindicats, ni quan voten el que jo vull, ni quan voten en 
mesa de negociació allò que no vull; jo no entraré a valorar; cada sindicat té la 
suficient autonomia, Sr. Mengual, per votar allò que haja de votar. Jo m’imagine 
que deguen ser coherents, i si l’any passat van votar a favor, a la millor, enguany a 
la mateixa plantilla, sense modificacions, també deguen votar a favor; dics jo. En 
qualsevol cas, no entraré a fer aqueix tipus de valoracions. Ni quan m’agraden, ni 
quan no m’agraden les votacions dels sindicats. Es parlar ací com si el Departament 
de Recursos Humans només estiguera destinat a fer la proposta de modificació de la 
relació de llocs de treball i de la plantilla de personal. El departament de Recursos 
Humans disposa d’un tècnic, disposa de dues administratives i d’una auxiliar 
administrativa. I gestiona una plantilla, com s’ha dit ací, de 291 treballadors, la qual 
cosa, li puc assegurar que no és res senzill; nòmines, altes, baixes, recursos de 
reposició en via administrativa, suport per als múltiples contenciosos que tenim, fent 
ús els treballadors dels seus drets. En aquest moment s’està treballant en diversos 
processos selectius, han tingut lloc quasi una desena de processos selectius, amb tot 
el que això comporta, que han generat vuit borses de treball, s’està treballant en tres 
reglaments generals de l’ajuntament importants, com és el reglament de segona 
activitat de la policia, com és el reglament de la mesa de formació, o el reglament 
dels processos de promoció interna, i de borses de treball; d’allí es gestiona les 
contractacions a conseqüència dels diferents plans d’ocupació, més de 200 
contractacions al llarg del que porten d’any, de meitat de l’exercici anterior i meitat 
d’aquest exercici. I tot i això, a més ha hagut una feina extra, que és una auditoria en 
profunditat de la plantilla, perquè del regidor d’Hisenda, a conseqüència de revisar 
les diferents liquidacions, va detectar un sobrant anual en la plantilla i volíem saber 
per què i d’on venia. L’augment vosté quasi l’ha explicat. L’augment ve per l’un per 
cent de la massa salarial que estem obligats per llei, de la meitat de la paga extra, i 
després ve, si s’ha llegit l’informe que vindrà i que comentarà, imagine, el regidor 
d’Hisenda, a conseqüència de pressupostar íntegrament totes les palces que fins ara 
no estaven pressupostades. Íntegrament, Seguretat Social, inclosa. No hi ha cap altre 
misteri no ens podem inventar res, perquè entre altres coses, els serveis jurídics 
informarien el que haurien d’informar; no ens podem inventar no més places, ni 
pressupostar per sobre de les necessitats. Per tant, no tinga vosté cap dubte que 
s’està treballant en una proposta, la proposta està molt madura, i vindrà la setmana 
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que ve o l’altra a molt tardar, i que això que estem fent hui és una exigència de la 
llei. Al pressupost l’acompanya la plantilla. I res més. Tot això es va explicar; 
insistesc, puc entendre que vostés no estiguen d’acord; però tot això es va explicar i 
no es va amagar en cap moment.” 
 

 Sr. Salazar Cuadrado: “Per al·lusions, la Sra. Sandra Tomás m’havia preguntat si 
efectivament em ratificava en allò que vaig dir en el seu moment; no és l’única 
vegada que ho he dit. Sí. Jo em ratifique en el mateix. Jo pense que haurien de tindre 
tots els grups secretari de grup. Però també ha de tindre vosté en compte que el 
pressupost és el que és i a la fi el muntant econòmic és el que és i s’ha de repartir de 
la forma més òptima possible, en el sentit d’optimitzar al màxim els recursos. Qui té 
més falta de tindre secretari de grup? Aquell que té una gestió, que té una 
responsabilitat de govern, i per les seues condicions ha de portar i abastar moltíssim. 
I només pensava això i continue pensant-ho, i que quan més menut és el grup 
polític, o menys regidors té, més dret a tindre un secretari de grup té; perquè al cap i 
a la fi ha d’estar present en tots els òrgans de l’ajuntament, totes les comissions, i 
només és una persona o dos, o els que siguen. Quan menys regidors tens, més dret a 
tindre un secretaria de grup. Evidentment la situació econòmica, l’economia prima 
en aquest cas, i si a la fi els diners són els que són i s’han de repartir, sempre hauran 
d’anar destinats a aquells que tenen la responsabilitat de govern i que han de fer 
front a totes les obligacions, que no són poques, que comporta el govern. Tampoc no 
val a dir que no tenen recursos, en aquest pressupost tenen vostés, els qui estan a 
l’oposició, 59.000 euros. Estan ahí consignats. Sí que tenen recursos. Que vostés 
poden dir que necessiten més recursos econòmics, d’acord. Però no val a dir que no 
tenen recursos, si hi ha contemplats 59.000 euros en el pressupost d’enguany. 
També he de dir que jo no m’he queixat mai al respecte. Jo he estat durant molts 
anys en aqueixa situació i no m’he queixat; sí que és veritat que vaig demanar en el 
seu moment secretari de grup, però per la qüestió aquesta no m’he queixat mai. He 
d’entendre i comprendre que la situació és la que és, la situació econòmica és 
limitada, la quantitat econòmica que s’ha consignat també, i per tant crec que s’ha 
d’optimitzar al màxim els recursos i donar secretari de grup a aquells que tenen la 
responsabilitat de gestionar delegacions.” 
 

 Sr. Mengual Manzanares: “Jo sí que per al·lusions, jo crec que s’ha de valorar 
també la feina dels sindicats. Em veig en la capacitat i crec que hem de poder 
valorar les intervencions que fan els sindicats, igual que els sindicats valoren les 
intervencions dels polítics. Vosté ha dit no valore; però si ha valorat la votació 
mateixa dels sindicats. Jo esperava, en aquesta primera reunió amb els sindicats, 
esperava una planificació, major nombre de negociació, perquè vam estar una hora i 
vam estar cinquanta-cinc minuts parlant de quines serien les fórmules de les 
properes reunions. Pràcticament el que va ser la reunió en si, en cinc minuts es va 
finalitzar. Per tant sí que esperava més; potser vaja adequant-me a les fórmules 
d’aquest ajuntament. Respecte a la Sra. Miñana, tenim formes diferents d’entendre 
l’oposició i el govern. Vosté ha dit que l’oposició entén que s’ha de queixar; no. No 
és la nostra obligació queixar-nos. La nostra obligació és ajudar al govern. Vosté ha 
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parlar amb mi, hem fet algun tipus de reunió, o amb algun membre del meu grup, 
per parlar, des de fa temps, alguna planificació de departaments?” 
 

 Sr. alcalde: “Per favor, respecten les intervencions dels portaveus.” 
 

 Sr. Mengual Manzanares: “Jo tinc, per exemple, unes idees de planificació, tenim 
idees de possibles planificacions, perquè jo he sigut secretari de grup i estic com a 
regidor, i crec que puc ajudar-li a vosté a planificar el tema dels departaments. Vosté 
va fer canvi de cromos, quatre o cinc persones, i jo em vaig assabentar a posteriori; 
no es va reunir amb nosaltres, ni ho va traslladar a una comissió,. Que és decisió de 
govern? Clar. Però jo entenc el govern d’una altra forma; jo entenc que el govern ha 
de donar possibilitats, i evidentment vosté tindrà els seus plantejaments, però potser 
algun plantejament dels que tenim nosaltres, a vosté li ajuda. Després, una cosa, el 
tema dels serveis. És molt valenta en dir que comparem els serveis que dóna Oliva 
amb els que dóna Alzira i els que dóna Xàbia. Quan vosté vulga, hi comprovem. I 
una cosa que jo crec que és òbvia, i crec que hem de saber treballar el govern i 
l’oposició; vostés, des de la nostra perspectiva, tenen un mal vici, que és no assumir 
les seues culpabilitats. O bé la culpa és del passat, o bé la culpa és d’altres partits, o 
bé la culpa és d’altres administracions, i quan no els en queda altra, la culpa és dels 
tècnics. No assumim mai la nostra responsabilitat com a regidors, i a la fi pense que 
per al tema de personal, i el tema del funcionariat, i crec que ho dic amb tota a 
confiança, i amb tota la credibilitat, i la veracitat, hem d’estar treballant en 
planificacions, en objectius, i a la fi funcionarà molt millor; però el nostre municipi, 
per exemple ara, el Sr. Oltra, com a regidor d’Obres i Serveis, per la seua qüestió 
laboral, no pot dedicar-li el que hauria de dedicar-li segurament a Obres i Serveis; 
per això té la figura d’un assessor. Per tant, estarà al principi, però no estarà 
diàriament les deu o dotze hores en el departament. El Sr. Salort, la seua solució és 
abandonar el departament i estar en el seu despatx d’Esquerra Unida; està ací, no 
està al seu departament. No tenim regidor d’Urbanisme in situ, perquè hi assumeix 
l’alcalde, que ningú assumeix aquesta responsabilitat, i per tant l’alcalde que crec 
que té prou tasca al davant com a alcalde, no pot estar in situ en la Regidoria 
d’Urbanisme. Per tant tirem la culpa als tècnics, però a la fi no planifiquem què han 
de fer els funcionaris, i els tècnics de la casa. Per tant jo el que veig de la Sra. 
Miñana, que em diga que estem treballant; de veritat, en u any no hem sigut capaços 
de poder presentar algun projecte de canvi, de departaments, de millora de 
departaments, de planificació de departaments; un any, Sr. Miñana. No acabe 
d’entendre com no és capaç de presentar, encara que siga un esbós d’idees. Però no. 
Vosté em diu que estem treballant; i jo m’he de fiar de la seua paraula, que estem 
treballant, i he d’aprovar o no aprovar, com també va fer els sindicats, el tema 
d’aquesta RLT. M’he de fiar que vosté està treballant i serà una proposta interessant 
per al nostre ajuntament. És que és un any. És que vosté té l’obligació, com a 
regidora de Recursos Humans, de portar una planificació. Mire, jo supose que quan 
vosté, i el seu partit, igual que la resta de partits, van entrar i van presentar a les 
eleccions, tindrien una planificació de departaments. No són nous, vosté té tres 
persones que han estat ací, el Sr. Peiró en té dos, el Sr. Salazar porta prou de temps. 
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El Sr. Salort potser és l’únic. però vostés saben com estan els departaments. Per tant, 
no entenc que no tinguem una planificació de personal quan ens presentem a unes 
eleccions; i que em diga vosté que estan treballant i que ja la presentaran.” 
 

 Sra. Tomás Doménech: “Els paràmetres de percentual, la despesa de personal 
respecte al total del pressupost, en concret s’usa en molts llocs, i és així. A més, 
molts dels ajuntaments que he fet esment estan governats per coalicions del PSOE i 
Compromís. Aleshores, el que li he comentat, sembla que alguna cosa s’està fent 
malament, i són vostés. El Sr. Mengual parla que porten un any; no. Ni parlar-ne. 
Porten des de juliol de 2012, Sr. Salazar, Sr. Blai, Sr. González, firmadors de la 
moció de censura, i també vostés, per cert, que va llevar l’Alcaldia al Partit Popular. 
Porten vostés quasi quatre anys, i el Sr. alcalde amb competències directes des de 
juliol de 2012, en matèria de Recursos Humans. I per comentar-li un exemple, fa un 
parell de plenaris, el Departament de Contractació està saturat. El Departament de 
Secretaria, saturat. Vam aprovar l’última acta, la de gener de 2016; pendents sis 
actes de plenari per aprovar. El Departament de Benestar Social, tampoc ho 
aconsegueix, i això que l’any passat van haver dues tècniques amb un superaugment 
salarial d’11.000 euros més a l’any, però el departament no funciona. De veritat s’ha 
d’agarrar la RLT, l’organigrama de llocs de treball i s’ha de racionalitzar, i treballar. 
I si poguérem participar, i ser una RLT participativa, que estiguera per sobre del 
govern, que fóra de corporació juntament amb els sindicats, seria més efectiva, i 
aniria millor.” 
 

 Sr. alcalde: “Sr. Peiró, per al·lusions? Explique. Ja ho he explicat, però torne. Hi ha 
un primer torn d’intervencions, i un segon torn d’intervencions,. Per tant el que no 
pot ser és que no faça ús de cap intervenció, i després vulga. Pot vosté intervindré 
per al·lusions. Però sàpiguen tots que hi ha un primer torn d’intervencions i un 
segon torn de rèplica. Té la paraula per al·lusions.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “Simplement volia per al·lusions; si no hauria fet ús de la 

paraula amb anterioritat. El Sr. Carlos Mengual, l caçó que estem duplicant llocs de 
treball en Obres i Serveis, jo li ho vaig dir l’altre dia. Lamente el desconeixement 
que vosté té; perquè si vosté considera que una persona que està en el Departament 
d’Obres i Serveis com a assessor, i que està a peu de carrer, està suplint la feina del 
regidor, tal vegada hauria d’explicar-me vosté què feia quan estava de secretari de 
grup i tenia un regidor amb dedicació exclusiva. Què feia vosté, si realment 
considera que està suplint. El regidor té una feina, els secretaris i els assessors en 
tenen una altra. Això és la meua forma d’entendre; li respecte la seua. Si tot el 
problema de la plantilla de personal són els secretaris de grup, benvingut siga. Jo li 
done la raó a vosté, a la Sra. Sandra Tomás. A la regidora de Personal. Per suposat 
que la RLT s’ha de millorar, agarrar-la, obrir el meló. Per suposat que sí. En això 
estem d’acord. S’està fent. Però no donen la imatge que no s’està fent res. A més 
lamente el seu desconeixement perquè sap que hi ha dos regidors d’Urbanisme, un 
de planejament i un de disciplina urbanística. Si considera vosté que l’Urbanisme 
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només és la disciplina urbanística i la gestió urbanística del Sr. alcalde, és que 
desconeix totalment el que és l’estructura i el funcionament de les delegacions.” 
 

 Sra. Miñana Morell: “Em sap molt greu quan es torna a dir diverses vegades que 
es canvien els funcionaris com a cromos; em sap greu que es compare gent amb 
cromos. Em sap greu que no s’haja entès el procés perquè pense que se’ls va 
explicar molt bé a les persones, es va explicar molt bé als sindicats, i per suposat no 
són cromos. Açò no és un àlbum, ni estem jugant a res. És una cosa, de veres, 
important. Per tant, m’agradaria que aqueixa comparació no la tornara a fer, perquè 
em sap molt greu, no per mi sino per la gent; perquè són funcionaris i estan fent un 
treball molt digne, i no m’agradaria que es tornaren a comparar amb cromos. M’he 
mossegat la llengua moltes vegades, però em sap molt greu. Quan aqueixos 
funcionaris es van canviar sí que es va fer per una raó, i se’ls va explicar. Una de les 
raons, per exemple, va ser per potenciar Participació Ciutadana, que no tenia cap 
persona de referència, i per portar els processos sancionadors, que tampoc hi havia 
cap persona. Per tant sí que va haver un motiu. Que el motiu no és el que a vostés 
aparentment els agrade, em sembla bé, però sí que hi havia un motiu. Per altra 
banda, jo no treballe amb esbossos, jo treballe amb una planificació; quan tinga la 
planificació comparada, contrastada, i avaluada, la presente. Jo perdre el temps 
reunint-me fent esbossos i en reunionitis, tot aquell que ha treballat amb mi sap que 
no m’agrada; m’agrada treballar al gra. Quan tindrem la proposta de RLT i de 
plantilla contrastada i amb les coses que es puguen fer, aleshores es parlarà. Per 
suposat que estic oberta a parlar amb qualsevol persona de vostés, i de fet ho faig. 
Qualsevol persona que ha vingut a parlar amb mi i m’ha demanat el seu temps, li 
l’he oferit; li he explicat tot el que ha volgut. Si vosté no ha vingut a parlar amb mi 
ha sigut perquè vosté no ha vingut. Però totes aquelles persones que han vingut a 
parlar amb mi saben que mai els he dit ni demà, ni en mitja hora, els he atés en el 
moment, i m’he deixat totes les tasques que tenia. Per tant, estic oberta a parlar amb 
tots vostés. Amb tots, i ho saben, perquè ho faig. I continue dient el mateix referent 
als ajuntaments, pense que s’ha de comparar els serveis que es donen. L’Ajuntament 
d’Oliva dóna moltíssims serveis a aquest poble, moltíssims; i tot això és a base dels 
ciutadans, i els ciutadans han de formar part d’una plantilla. Em negue a 
externalitzar serveis, si l’ajuntament els pot fer.” 
 

 Sr. Salort Rubio: “Se’m feia un poc estrany que ningú em fera esment en aquest 
plenari. Primer de tot parlar i matisar sobre la meua desaparició de Serveis Socials, 
que semble un il·lusionista. No és així, Sr. Mengual. Jo vaig al departament tots els 
dies. Firme tot el que he de firmar, estic en contacte amb els caps de servei i de 
departament, i si no estic, perquè estic ací, no tinc cap objecció d’agarrar el mòbil i 
cridar i preguntar el que calga; igual que rebre les cridades. Sí que és veritat que al 
començament vaig estar més temps per allí, això també atén a un criteri, que no 
m’agrada molt això de retraure draps bruts o de parlar del passat. Però hi ha coses 
que no es poden obviar i això de parlar del passat no es pot fer si no es tenen en 
compte aquest esdeveniment, com ara que un servei informàtic totalment deplorable 
com el que teníem allí, fallara com una escopeta de fira, per a mi això sí que era un 



 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT D’OLIVA 

15 

problema; i no podem parlar de passat, sense parlar de les hores que ens hem passat 
allí intentant arreglar, intentant que funcioara i buscar-li solucions, que poc a poc 
arriben. També és veritat que des de la Regidoria de Modernització, que porta al 
companya Imma Ibiza, se’ns ha tractat molt bé.” 
 

 Sr. alcalde: “Sr. Salort. Estem en el punt d’al·lusions.” 
 

 Sr. Salort Rubio: “Sí; però una cosa no s’entén sense l’altra. Aleshores, si s’entén 
el temps com estar allí per fer coses; crec que no s’ha d’entendre el temps d’estar 
allí amb el treball efectiu que es du a terme. Jo crec que el meu paper, contràriament 
al que han pensat els partits que han estat allí anteriorment, el d’implicar-me com un 
tècnic més en els casos personals. Crec que aqueixa no és la solució, i de fet és una 
de les coses que volem canviar al Departament de Benestar Social. Perquè clar, sí 
que és de veres que hem estat molt de temps arreglant els mecanismes, ja que 
nosaltres concebem aquestos quatre anys com un camí; i com podem fer un camí si 
anem descalços, segurament serà un camí difícil, ple de parades per traure’ns les 
pedres, i les punxades que tenim. Per tant el que hem cregut oportú és crear unes 
sabates, que és un bon model de funcionament, que puguen servir-nos, ja no els 
nostres quatre anys, sinó els que puguen vindre després. Per tant, em reafirme, la 
meua aparició allí no implica més o menys treball.” 

 
 Sr. alcalde: “Sr. Salort, vaja acabant. Els recorde a tots que estem en el punt de la 

plantilla de personal 2016, que no comporta cap modificació sobre la plantilla de 
2015. Vull recordar-los-ho, perquè comencem el debat en la plantilla i acabem en 
altres assumptes.” 

 
 Sr. Salort Rubio: “Per al·lusions també, encara que crec que no estaven 

emmarcades en aquest tema, això de superaugment, això de super em sembla 
graciós, però no entenc molt bé a què fa referència, Sra. Sandra. No ho entenc.” 

 
 Sr. alcalde: “Per favor, en el torn d’al·lusions, siguen breus, i recordar-los que 

estem en la plantilla de personal de 2016.” 
 

 Sr. Mengual Manzanares: “Seré ràpid. Simplement al Sr. Peiró, per tant no hi ha 
regidor d’Obres i Serveis. Si l’assessor no supleix la tasca del regidor d’Obres i 
Serveis, no hi ha regidor d’Obres i Serveis. Respecte al tema de la Sra. Miñana, ha 
fet un dramatisme prou espectacular. Torne a repetir-li, vosté va fer canvi de 
cromos, i l’explicació que vosté em va donar a mi en la comissió era perquè 
aprengueren distintes temàtiques. Aqueixa va ser la seua resposta en la comissió. 
Per tant, jo no vaig entendre cap reforçament. Jo no vaig entendre cap reforçament 
de cap departament. I després, quan vosté va parlar amb els mateixos tècnics, ja fet, 
els mateixos tècnics no estaven d’acord. Per tant clar que li dic canvi de cromos, que 
és el que va fer vosté. I Sr. Salort, jo no m’ho agarre a riure, vosté ja sembla que 
s’agarre a riure el tema de la Regidoria. I més la de Benestar Social. La segona part, 
no entenc què ha dit. Si les sabates, noves o velles. No li parle del funcionament, 



 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT D’OLIVA 

16 

això ja ho parlarem en el proper plenari. Estic dient-li que no sé si internet funciona; 
a les biblioteques tampoc funciona bé internet, i és alguna cosa que s’haurà 
d’arreglar. Però això no significa que vosté no haja d’estar al departament.” 
 

 Sr. alcalde: “Sr. Mengual. Per favor.” 
 

 Sr. Mengual Manzanares: “Perdone. Un segon. No significa que vosté no haja 
d’estar dins del departament, i haurà d’organitzar. Clar que existeix telèfon. Faltaria 
més que no agarrara les cridades de telèfon. Però crec que a un bon funcionament, 
qui és el cap, el regidor, ha d’estar en el departament.” 

 
 Sra. Tomás Doménech: “Sr. Salort, jo no ho he comentat perquè jo considere que 

vosté ja està junt a l’equip de Compromís, Podem.” 
 

 Sr. alcalde: “Sra. Tomás. Va en contra del que estic demanant-li. No faça al·lusions 
vosté. Ja sé que estem en campanya. Però no faça al·lusions que si no obri un nou 
torn d’al·lusions. Després diuen que si l’alcalde modera o deixa de moderar. Ñes la 
meua funció moderar i no hi ha lloc a aqueixes al·lusions. Faça el favor de contestar 
estrictament allò que se li ha al·ludit.” 

 
 Sra. Tomás Doménech: “Disculpe. En 2015, una de les modificacions més 

espectaculars en el tema de plantilla i RLT, va ser pujar el sou i la categoria a dues 
tècniques del Departament de Benestar Socials. Té vosté més tècniques que cap altre 
departament. Entre grup A i B té més tècniques que ningú. Aleshores, això hauria de 
comportar que el seu departament funcionara bé, i que les llistes d’espera, si un 
agarra cita, milloraren.” 

 
 Sr. alcalde: “Sra. Tomás, No està contestant les al·lusions, per tant acabe ja.” 
 
 Sra. Tomás Doménech: “Acabe. Simplement comentar-li que els 11.000 euros és 

això, el que dues tècniques de vosté cobre de més amb la modificació de l’any 
passat.” 

 
 Sr. Oltra Mestre: “Molt curteta. Carlos, per la teua trajectòria professional crec que 

està acreditat per saber el que s’ha de fer i el que no s’ha de fer.” 
 

 Sr. alcalde: “Anem a tancar el punt. Simplement m’agradaria de veritat, cadascú fa 
les intervencions lliurement, faltaria més, però que s’informaren un poc si han de 
parlar. No ha hagut canvi de tècnics Sr. Mengual, nosaltres ací, el que és matèria de 
negociació, que és molta, es porta a negociació, i allò que no és matèria de 
negociació, no es porta, perquè si no l’ajuntament no podria funcionar. Vosté sap 
quants decrets de l’Alcaldia va firmar alcaldes del Partit Socialista, i del Partit 
Popular, quants decrets d’Alcaldia van firmar canviant persones de llocs no 
singularitzats, com són els auxiliars administratius? L’auxiliar administratiu està en 
un departament o un altre. Vosté sap quants canvis ha hagut, sense negociar, perquè 
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no eren objecte de negociació, doncs un fum, Sr. Mengual. Per tant els canvis que va 
haver eren perfectament possibles, perfectament legals, i es van fer perquè els 
auxiliars roden per tots els departaments i s’enriqueixen professionalment, i perquè 
aquest ajuntament estiga més preparat en mesures de mobilitat concretes. Després, 
jo em faig responsable, per suposat; en personal em faig responsable des de l’any 
2012; en una dinàmica de crida, i en una dinàmica de restriccions de legislació 
importantíssimes. Fins a 2012, no ha sigut aquest regidor qui ha gestionat Personal, i 
reconec que s’han de fer molts canvis en personal; i reconec, i continue reconeixent, 
que el funcionament de l’ajuntament és molt millorable, i en això estem tots els dies, 
fent múltiples reunions de planificacions; que no s’ho creuen vostés, no s’ho 
creguen, quan hi haja una proposta que siga negociable i acordada al si de l’equip de 
govern, i per suposat contrastada jurídicament, que puguem portar a votació, no 
tinguen vostés cap dubte que es portarà a les comissions on pertoque, es portarà a 
les meses de negociació on pertoque i es negociarà, i allí podran presentar vostés 
totes les propostes que vulguen presentar. Per tant, ara tenim una plantilla que és el 
que va a votació, insistesc, una plantilla de personal que és la mateixa, amb les 
mateixes mesures, que l’any 2015. Passem a votació perquè crec que està 
suficientment debatut, i a més, insistesc, no hi havia cap canvi.” 

 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 11 vots favorables (5 del Bloc-Compromís; 4 
del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva; 1 del Grup Esquerra Unida del País Valencià, i 1 
del Grup Gent d’Oliva), amb 6 vots en contra del Grup PP; i amb 4 abstencions del 
Grup Socialista; acorda aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que 
conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
SEGON.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA D'HISENDA I BÉNS 
MUNICIPALS SOBRE A APROVACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA NO 
FINANCERA PER 2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa Extraordinària d'Hisenda i Béns 
Municipals, de data 9 de juny de 2016, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu 
textualment: 
 
“APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER 2016 
 
La Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera (LOEPSF), suposa 
un nou marc jurídic de l'estabilitat pressupostària que va a permetre realitzar un seguiment més 
exhaustiu del grau de compliment dels objectius d'estabilitat i de deute de les entitats locals i, en 
cas que s'aprecie una desviació o un risc d'incompliment dels mateixos, establir mesures 
correctores més àgils i immediates. 
 
Considerant el que es disposa en l'art. 30 de la LOEPSF al tenor de la qual "L'estat, les 
Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, aprovaran en els respectius àmbits, un límit 
màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de 
despesa, que marcarà el sostre d'assignació de recursos dels seus Pressupostos". 
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No s'estableix termini per a la seua aprovació, ni quin és l'òrgan competent per a això. Peer la 
qual cosa es podria considerar que l'òrgan competent és l'Alcaldia en virtut de la clàusula de 
competència residual establerta en l'article 21 de la Llei 7/1985, i amb anterioritat a l'aprovació 
del Pressupost de 2016, encara que no sembla que existesca cap inconvenient en què s'aprove el 
sostre de despesa amb motiu de l'aprovació del pressupost de l'exercici. 
 
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, modificada 
mitjançant ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i concretament la modificació dels art. 
15.3c) i 16.4 suposa que no és preceptiu l'informe de l'interventor local sobre el compliment de 
la regla de despesa en fase d'elaboració del pressupost de 2015, estant sol previst com a informe 
en fase de liquidació del pressupost, sent aplicable al pressupost de 2016, per la qual cosa en 
aquest exercici no existeix obligació d'emissió de l'informe del compliment de la regla de 
despesa en la fase d'elaboració del pressupost i, per tant, tampoc d'aprovar un sostre de despesa 
no financera. No obstant això, s'ha optat pel càlcul de la regla de despesa del pressupost i 
determinació del sostre de despesa no financera que permeta un seguiment exhaustiu del grau de 
compliment dels objectius d'estabilitat i una ràpida correcció si escau. 
 
Vist l'informe d'Intervenció de data 1 de juny emès en relació amb aquesta qüestió. 
 
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. Àlex Salort Rubio 
(representant d'Esquerra Unida, 1 vot) i l'abstenció de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant 
del PSOE, 4 vots) i Vicente Parra Salort (representant del PP, 6 vots) DICTAMINA 
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. Aprovar com a límit de despesa no financera per al pressupost de l'exercici de 2016, 
coherent amb l'objectiu d'estabilitat i amb la regla de despesa, la quantia de 20.592.546,73.-€. 
 
SEGON. Que es trasllade el present acord al Departament d'Intervenció.” 
 
El Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb 11 vots favorables, (5 del Bloc-Compromís; 4 
del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva; 1 del Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 
del Grup Gent d’Oliva); amb 6 vots en contra del Grup PP, i amb 4 abstencions del 
Grup Socialista, 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 D’HISENDA I BÉNS 
MUNICIPALS SOBRE L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2016. 
 
Abans de començar l’estudi i dictamen del punt tercer, relatiu al Pressupost Municipal 
de 2016 i les seues bases d’execució, el Sr. alcalde manifesta:  
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 Sr. alcalde: “Abans que la Sra. secretària informe del dictamen, recordar-los com 

procedirem. És important. Amb els límits de temps que va acordar la Junta de 
Portaveus, primer farà una intervenció el tinent d’alcalde delegat d’Hisenda, que és 
el proponent, farà una primera exposició. Tot seguit s’obrirà un primer torn de vuit 
minuts per a tots els portaveus dels grups polítics que aniran de menor a major. 
Després hi haurà una rèplica del tinent d’alcalde delegat d’Hisenda, i un segon torn, 
de cinc minuts, en el mateix sentit, de menor a major. I tancarà el tinent d’alcalde 
delegat d’Hisenda.” 

 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa Extraordinària d’Hisenda i Bens 
Municipals: de data 9 de juny de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu 
textualment: 
 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2016 I LES SEUES BASES 
D’EXECUCIÓ 

 
Atés que el Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici de 2016, així com les Bases 
d’Execució, ha sigut format pel Sr. Tinent d’Alcalde Delegat d’Hisenda. 
 
Vist que, el Projecte de Pressupost s’ajusta en el fons i en la forma a l’article 168 i següents del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 2 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de l’esmentada Llei, en matèria de 
pressupostos. 
 
La Comisión de Hacienda, con el voto favorable de D. Vicent Canet Llidó (representante de 
Bloc-Compromís, 5 votos), D. Gabriel Oltra Mestre (representante de Projecte Ciutadans 
d’Oliva, 4 votos), D. José Salazar Cuadrado(representante de Gent d’Oliva, 1 voto), y D. Álex 
Salort Rubio (representante de Esquerra Unida, 1 voto) y la abstención de Dª Ana Mª Morell 
Gómez (representante del PSOE, 4 votos) y Vicente Parra Salort DICTAMINA 
FAVORABLEMENTE la siguiente PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.- Aprovar el Pressupost General per a l'exercici de 2016, i que té el següent resum: 
 

 INGRESSOS  
Capítol  Denominació 2016 

1 Impostos directes 12.141.500 
2 Impostos indirectes 250.000 
3 Taxes i altres ingressos 2.911.300 
4 Transferències corrents 5.465.200 
5 Ingressos patrimonials 82.000 
6 Alienació inversions reals 0 
7 Transferències de capital 0 
8 Actius financers 0 
9 Passius financers  750.000 

 TOTAL INGRESSOS 21.600.000 
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 DESPESES  
Capítol  Denominació 2016 

1 Personal 11.357.400 
2 Despesa Correnta 7.112.100 
3 Interessos 155.000 
4 Subvencions corrents 1.021.000 
5 Fonts de Contingència 0 
6 Inversions reals 814.500 
7 Transferències de capital 0 
8 Actius financers 0 
9 Passius financers  1.140.000 

 TOTAL DESPESES 21.600.000 
 
 

TOTAL INGRESSOS 21.600.000,00 
TOTAL DESPESES 21.600.000,00 

 
 
Segon. Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici de 2016 que 
consten a l’expedient. 
 
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost aprovat inicialment, per un termini de quinze dies, en 
el Butlletí Oficial de la Província i en els llocs de costum, durant el qual s'admetran 
reclamacions i suggerències. En el supòsit de no presentar se'n cap, el Pressupost es considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.” 
 
Consta en l’expedient la següent documentació: 

- Memòria explicativa subscrita por el regidor Delegat d’Hisenda. 
- Estat de despeses i ingressos. 
- Bases d’execució del Pressupost. 
- Liquidació del Pressupost anterior (2014/2015). 
- Estat de previsió de moviments i situació del deute. 
- Annex de personal. 
- Pla d’inversions. 
- Informe econòmic-financer. 
- Informe d’Intervenció. 

 
Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 Sr. Canet Llidó: “Reconec que en el punt anterior pensava que m’havia perdut, 

perquè ací parlàvem, en teoria, de la plantilla, i tot era parlar de qüestions de 
pressupost; ara és quan hem de parlar de capítol I, i de l’annex de personal. Ara, en 
el pressupost, i no en les intervencions anteriors. El pressupost que es presenta per a 
aquest exercici és un pressupost realista i prudent, que s’ha configurat en base als 
padrons i a la liquidació de 2015. Puja a un total de 21.600.000 euros, un 0,74% 
menys que el de l’exercici anterior; o un poc superior, si descomptem la part dels 
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préstecs. I això és així, perquè a pesar que hi ha un augment significatiu en les 
previsions d’ingressos dels impostos directes, del capítol I, hi ha també un descens, 
de 262.000 euros, en el capítol III, de taxes, la qual cosa, unida al descens de 
253.000 euros del capítol IV, de transferències corrents, i la minoració de 250.000 
euros en la proposta de concertació de préstec per a inversions, fa que el global 
d’ingressos siga menor al de l’any anterior, com hem dit. Aquesta proposta 
compleix tots els paràmetres econòmics que disposa la Llei orgànica d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altres legislacions similars, com ara 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa, i el límit de despesa no 
financera. De forma prudent es proposa una operació de préstec de 750.000 euros, 
inferior a la nostra capacitat de finançament i endeutament, i un poc per baix del 
límit que ens marca la nostra regla de despesa. Tot això amb la intenció de 
suplementar les inversions amb altres fons de finançament, com ara el romanent de 
tresoreria per a despeses generals de 2015, del qual ja vam parlar. De fet, amb 
l’operació de préstec prevista per a enguany es preveu finalitzar 2016 amb un 
endeutament de capital viu de 7.283.000 euros, la qual cosa significa un percentatge 
de deute del 31,99%. Pel que fa a l’estat d’ingressos, les modificacions més 
importants són les següents; al capítol I d’impostos directes s’ha experimentat un 
increment de 583.000 euros, causat principalment de la previsió d’augment de 
525.000 euros de l’IBI urbà, així com la previsió d’augment dels ingressos en la 
recaptació de l’impost d’increment dels valors de terrenys de naturalesa urbana; 
pe`ro en aquest capítol I hi ha una minoració, com a conseqüència de la previsió de 
devolució de l’IBI corresponent als exercicis en què el sector Aigua Blanca IV va 
tributar un IBI superior al corresponent, perquè no se li havia contemplat el 
corresponent de no urbanitzat. Pel que fa al capítol II, impostos indirectes, 
experimenta un augment de 40.000 euros. El capítol III, de taxes i altres ingressos, 
descendeix amb 262.000 euros, com s’ha dit abans. Tot això en base a la liquidació 
de l’exercici de 2015, i a previsions realistes pel que fa a sancions urbanístiques i de 
trànsit. El capítol IV, transferències corrents, experimenta un descens de 253.000 
euros, a conseqüència, sobretot, de la significativa minoració en la previsió de 
participació en els tributs de l’estat, que enguany suposarà 340.000 euros menys. I 
en el capítol IX, en la variació de passius financers, com s’ha dit abans, està prevista 
la concertació d’una operació de préstec per valor 750.000 euros, per al finançament 
d’inversió, encara que les inversions totals pugen a 814.500 euros; és a dir, que 
64.500 euros d’inversions es financen amb recursos ordinaris. És important recordar 
també, ja es va explicar en comissió, que en el capítol d’ingressos s’ha consignat la 
totalitat de la subvenció del pla concertat de Serveis Socials Generals, manteniment, 
ajudes econòmiques, d’emergència social, convivència, ajuda a domicili, absentisme 
escolar, etc. tot això en base a la subvenció de l’exercici 2015; així es resol el 
problema endèmic que patien aquestes partides que s’havien d’esperar fins a finals 
d’any per a generar crèdit, amb els problemes de gestió que això comportava; en 
alguns casos resultava materialment impossible fer ús d’aquestos diners pel poc 
temps que quedava. Pel que fa a l’estat de despeses, les modificacions més 
importants que cal assenyalar és, en primer lloc, la mateixa forma d’elaboració de 
l’estat de les despeses; s’ha treballat i coordinat de forma col·lectiva i consensuada 
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amb totes i tots els regidors delegats; aquestos, en sintonia amb el personal de les 
seues respectives delegacions, han aportat les necessitats dels diferents 
departaments; i posteriorment les prioritats s’han establert també de forma 
col·legiada. Pel que fa al capítol I, que és el de remuneracions del personal, del qual 
ja hem parlat abundantment amb anterioritat, és cert que hi ha una consignació 
d’11.357.000 euros, que representa un augment significatiu respecte al de l’exercici 
anterior, un cinc per cent exactament, 541.100 euros. I com bé ha explicat la Sra. 
Tomás, tot llegint l’informe de la Sra. interventora, això respon a l’increment de 
l’un per cent de la massa salarial, que es determina pel Decret llei 1/2016, però 
també la consignació del cinquanta per cent de la paga extra de 2012, que quedava 
pendent d’abonar, l’ajustament de la Seguretat Social, que si han llegit els informes 
d’Intervenció relatiu als pressupostos anteriors, sempre anava més bé curta o 
insuficient, i la consignació de diverses places que tot i que figuraven en la plantilla, 
el document que hem aprovat anteriorment, tot i que figuraven en la plantilla, no la 
de 2015, en la de 2014, la de 2013, etc. no estaven dotades adequadament. I cal 
advertir en aquest punt que aquest capítol presentava unes discrepàncies molt greus 
respecte de les previsions inicials en l’annex de personal, entre les previsions del 
pressupost de 2015 i la liquidació del pressupost de 2015. I una cosa semblant 
ocorria en el pressupost de 2014; ja ho ha explicat abans el Sr. alcalde. A 
conseqüència d’això la Sra. regidora de Personal i jo mateix vam analitzar 
detingudament a què es devia aqueixa diferència o desviació entre les previsions 
inicials i la despesa efectiva del capítol de personal; i per això sabem que comptem 
amb una borsa present en aqueix capítol I que permetrà poder dur endavant la 
proposta de personal en què s’està treballant. I això no és cap secret. S’ha explicat 
en diversos moments. Respecte al capítol II, la compra de béns i de serveis, dir que 
ha augmentat 239.00 euros respecte a l’exercici anterior; increment que no hauria 
estat possible si no s’haguera augmentat el límit de la despesa, de la regla de 
despesa, que s’ha augmentat a conseqüència de l’increment dels impostos directes 
del capítol I; en cas contrari aqueixos diners no s’haurien pogut augmentar en 
capítol II. I cal fer especial esment, per la seua magnitud, a la minoració de la 
partida destinada a recollida de fem, treball d’altres empreses, on s’ha baixat la 
consignació en 475.000 euros, ja que en la liquidació de 2015 es pot vore 
perfectament com la despesa d’aquesta partida va ser d’1.308.000 euros, i que es 
van transferir 472.000 euros a altres partides. Ací per una qüestió històrica del 
pagament dels endarreriments a l’empresa FCC, hi havia una borsa de diners que 
podia dedicar-se a altres partides de capítol II, IV, etc. Pel que a capítol III, les 
despeses financeres, presenta una consignació de 150.000 euros, la qual cosa també 
representa un descens significatiu respecte a l’exercici anterior, que era de 705.000 
euros, i això s’explica principalment per l’increment puntual que va tindre aquesta 
partida en l’exercici anterior, a conseqüència dels 429.000 euros que es van haver de 
consignar per al pagament dels interessos de demora de l’expropiació de la finca 
Martí de Veses. Pel que fa al capítol IV, transferències corrents, presenta un 
increment de 176.000 euros respecte a l’exercici anterior; principalment s’han 
augmentat les transferències de caràcter social, les ajudes d’emergència, la 
protectora d’animals. Però també s’ha incrementat l’aportació municipal a l’empresa 
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concessionària de l’escoleta infantil, i també l’aportació al Consorci Provincial de 
Bombers. Pel que fa a capítol VI, les inversions reals, aquest capítol, com ja s’ha dit, 
presenta una consignació de 814.500 euros, 331.000 euros menys que en l’exercici 
anterior; i ací es poden trobar inversions com ara els 101.000 euros per a donar 
compliment a acords plenaris pendents des de fa anys, com ara els acords relatius a 
consignacions per al desenvolupament d’unitats d’actuació de gestió directa, com 
Kiko 5, Terranova 2 i 3. Sense aquestes consignacions era materialment impossible 
seguir el procediment de contractació. Per aquest motiu, aquestes unitats d’actuació, 
com tantes altres, per exemple Aigua Blanca IV, tenen projectes de reparcel·lació i 
urbanització, sense que existesca relació contractual amb els autors d’aquestos 
documents tècnics. També s’han consignat 74.000 euros per a treballs previs 
necessaris per a la prolongació de l’avinguda dels Llauradors i connexió amb la 
platja de Piles. 88.000 euros d’inversions per a la policia, per a un cotxe, dues 
motos, jupetins antibala, radiotransmissors, uniformitats, sonòmetre. 13.000 euros 
per a un cotxe d’Urbanisme-Activitats. 32.000 euros per a millores en matèria 
d’Agricultura. Etcètera, etcètera. Val a dir que no es pressuposten algunes quantitats 
compromeses, perquè es té previst atendre-les a través d’altres fonts de finançament, 
com son la quantitat compromesa per a Canyades 7 i 8, que estan en procés de 
confiscació de les corresponents fiances, i que hui mateix hem tingut notícia que 
s’ha guanyat en primera instància el judici referent a aquestes confiscacions; les 
inversions corresponents al Raval i centre històric, acord plenari de 30 d’abril de 
2015, perquè es té previst atendre-les fent ús del romanent de tresoreria per a 
despeses generals, considerant l’execució d’inversions financerament sostenibles, o 
amb el PMS. O també les inversions corresponents a l’acord de data 26 de 
novembre de 2015, de generació de vivendes destinades a finalitats socials; en 
aquest cas es té previst atendre-les fent ús del Patrimoni Municipal del Sòl, atés que 
aquesta és la seua finalitat principal. I per acabar, simplement comentar les 
principals modificacions que han experimentat les bases d’execució, que també es 
proposen juntament amb el present pressupost per a la seua provació. Principalment 
dir que s’ha modificat l’òrgan competent per a la concessió de subvencions, que 
abans s’atorgaven per Junta de Govern Local; ara substituirà el plenari a aqueix 
òrgan de concessió. Dir que s’han incrementat els percentatges als efectes del càlcul 
del dubtós cobrament, amb criteris de major prudència. S’ha establert la fiscalització 
prèvia limitada per a les despeses. S’ha incorporat l’exigència de factura electrònica 
per a imports iguals o superiors a 2.000 euros. Això és tot.” 

 
 Sr. alcalde: “Gràcies per l’esforç de síntesi; així i tot, com que el ponent ha usat 

tretze minuts, el límit per a la resta de portaveus serà de tretze minuts.” 
 
 Sr. Salazar Cuadrado: “Evidentment estem davant d’un dels plenaris més 

importants de l’any, el plenari de pressupostos. És un moment important on es 
marquen les polítiques que al llarg de l’any el govern en qüestió ha d’aplicar, ha de 
traçar; i per tant és un moment per poder debatre en profunditat per poder intentar 
arribar i fer vore que el pressupost que s’ha elaborat és un pressupost suficientment 
important, a més de creïble, realista, i a més social, com per poder-lo aprovar, cosa 
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que és aquest pressupost que hui presentem ací. El projecte de pressupostos 
d’enguany és sensiblement inferior al de l’any passat, ja s’ha dit, amb 161.000 
euros, bàsicament per la manca d’ingressos de l’estat, i això, d’una forma o altra, 
hem sigut capaços de redreçar i condicionar el pressupost perquè d’una forma o altra 
no es note aquesta merma econòmica. Aquest pressupost sobretot fa front a 
qüestions bàsiques, qüestions molt importants, per exemple el tema social, a la 
situació social en aquest moment del poble, de la gent, necessita d’un sobreesforç 
per assistir aquelles persones més desfavorides, i en aquest pressupost es contempla 
clarament aqueixa voluntat d’aquest govern per poder assistir a aquestes persones 
desfavorides, i que augmente notablement el pressupost en aquest aspecte social. 
També fa molta referència a l’actualització i modernització, a més dels edificis 
municipals, que molts d’ells estan en una situació de manteniment no massa 
adequada. I també, com no podia ser d’altra forma, el tema de la seguretat, que és un 
tema tan important per a tots les ciutadans; és un tema que dóna qualitat de vida el 
fet de sentir-se més segurs, i per tant també es fa un esforç per dotar una partida 
econòmica important per a la seguretat. Ni cal dir que en matèria d’educació, en 
temes de cultura, modernització de l’administració, a través de nous sistemes 
informàtics, temes mediambientals, la revitalització del nucli vell, com bé ha dit el 
ponent d’Hisenda, i també en infraestructures urbanes, etc. que vostés tenen ahí 
davant en el que és la memòria del pressupost i en la part d’inversions. Tot això, que 
és una part importantíssima del pressupost, i a més fent front, diguem-ne, d’una 
forma molt clara i decidida, però a més aquest pressupost possibilita continuar 
disminuint el deute que té l’ajuntament; com ja s’ha dit ací, la previsió de 
disminució del dos per cent aproximadament, i el situa a final de l’any per davall de 
7.300.000 euros. És a dir, aproximadament un deute del 32% dels ingressos 
ordinaris del pressupost, cal recordar que el màxim està en el 110%. Jo explicaré un 
poc pel que fa a les delegacions de la meua competència. En matèria de comerç, 
s’augmenta significativament, jo diria que més que significativament, 
necessàriament la partida que fa referència a la promoció comercial, que passa dels 
24.000 euros als 49.000 euros. Per tant estem parlant d’un sector econòmic 
importantíssim, pense que té falta d’un recolzament important per part de 
l’ajuntament, i en aquest cas, com a regidor delegat de Comerç, he vist la necessitat 
d’arribar un poc més a quest sector econòmic tan important i que genera tants llocs 
de treball ací a la nostra ciutat. Hem d’apostar clarament per potenciar aquest 
comerç, tot i les dificultats que tenim per la competència que hi ha, tan acèrrima, per 
estar a cavall entre dos pols com són la Marina, Dénia, i Gandia. En la delegació que 
em correspon, com a regidor de Mercat, he de dir que invertirem al llarg de l’any 
41.500 euros, que aniran destinats a la construcció d’una línia elèctrica, soterrada, 
que subministrarà llum a l’edifici del mercat. He de dir que donarà llum a l’edifici 
del Mercat, a través del centre de transformació que hi ha, que ja fa anys que està 
fet, però a conseqüència de no tindre la línia aquesta elèctrica, no funciona; la qual 
cosa està mermant les possibilitats d’un edifici que necessita més potència de llum. 
Amb aquesta inversió que serà realment de 31.000 euros, donarem subministrament, 
més potència a través d’aquest centre de transformació, al mercat i totes les seues 
instal·lacions, la qual cosa farà que tota la maquinària que hi ha allí funcione de 
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forma més òptima, i que no es trenque de la forma que es trenca moltes vegades, per 
culpa de no tindre prou potència. Això el que fa referència, com he dit, a la part de 
31.000 euros, dels 41.700 euros. Els altres 10.000 euros es destinaran a la 
instal·lació d’aigua calenta, que se subministrarà a totes les parades del mercat; així 
s’exigeix per sanitat pública, no d’ara sinó de fa uns quants any que el Mercat 
Municipal es dote de l’aigua calenta a totes les parades, perquè així ho exigeix la 
normativa sanitària. Ara tindrem la possibilitat d’emprendre aquestes qüestions molt 
importants; una és, com, he dit, el subministrament elèctric del mercat, fins ara 
insuficient, i també una qüestió important per al funcionament normal i segur, de 
totes les parades que hi ha ubicades dins d’ell. Pel que fa a l’Oficina del Mercat i 
Informació al Consumidor, Innovació Comercial, perdó, anem a modernitzar amb la 
connexió a través d’intranet, per estar connectats a tota la xarxa OMIC de la 
Generalitat Valenciana; en aquest cas parlem d’una despesa de 2.000 euros anuals, 
que serà el manteniment d’aquest programa, per poder estar intraconnectats amb tota 
la xarxa d’OMIC de la Comunitat Valenciana. És una petició que s’ha fet moltes 
vegades per part del personal que treballa allí, que fins ara se sentien, en aquest 
sentit, un poc abandonats de la mà dels governs que han passat, i per tant pensem 
que és el moment de començar a actualitzar-nos i posar-nos al dia en aquesta 
qüestió. Estem parlant d’un departament d’informació de cara a la ciutadania, i 
d’atendre reclamacions, molt important. Pel que fa a la delegació de Festes, que 
també em correspon, s’actualitza la partida de despesa corrent en 17.950 euros; 
s’actualitza perquè s’ha pogut constatar que en altres anys, l’any següent han arribat 
diferents factures, i la cosa ha anat incrementant la factura de despesa molt per 
damunt del que en realitat estava pressupostat; en aquest cas s’actualitza; i pensem 
que s’ha d’anar, en la mesura del possible, actualitzant les partides, sempre que hi 
haja la possibilitat. En qüestions de matèria de subvencions que s’atorgaran per part 
de la Regidoria de Festes, en aquest cas a les festes patronals, a les tres festes 
patronals es recupera la subvenció, o la consignació, que rebien, per la quantitat de 
5.500 euros, per a les tres, no per a cadascuna. Pensem que és un col·lectiu, pel seu 
moviment tan important, i la seua funció social i per la cultura, que forma part de la 
nostra tradició i història, pensem que no podia estar discriminada la forma que ho 
estava sent; per tant era el moment de recuperar aqueixa quantitat econòmica, que 
encara que no siga massa, però d’una forma o altra ajuda aquestos col·lectius en el 
funcionament, i sobretot que no es vegen discriminats de la resta d’entitats 
importants festives, que fins ara sí que tenien subvenció i continuen tenint; per a la 
resta de col·lectius, com ara moros i cristians, falles, i Setmana santa, s’incrementa 
al voltant de l’un coma cinc per cent, llevat del col·lectiu de la Setmana santa que 
ahí sí que s’augmenta un poc prou més. En aquest cas, també a banda d’això, 
invertirem aproximadament 35.000 euros en l’adquisició d’un escenari, cadires i 
taules, que no només aniran destinats per als col·lectius festers, o qualsevol 
associació que ho requeresca, sinó que aquest material podrà requerir-lo i usar-lo 
qualsevol delegació que ho necessite. La despesa es fa a través de la Delegació de 
Festes, però no és només per a l’ús exclusiu de la Delegació de Festes. Per tant 
estem parlant d’un pressupost realista, necessari, equilibrat, social i que, en principi, 
d’eixida, cobrirà moltes de les necessitats que fins ara es quedaven un poc de costat. 
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I no cap dubte que des del Grup Gent d’Oliva, ja avance que el vot serà totalment 
favorable.” 

 
 Sr. Salort Rubio: “M’agradaria començar la meua intervenció agraint 

profundament l’esforç que ha fet el company Vicent Canet. És molt important, 
repetesc, molt important, la modificació que es portarà a cap i que farà possible 
disposar de diners a primers d’any, ja que com estàvem funcionant fins ara ens 
trobàvem en una planificació totalment rebentada; perquè estàvem esperant i a 
expenses que isquera una resolució, i això dilatava un poc més els temps en el qual 
aplicar aqueixes millores pressupostàries. Igual que agrair a Vicent Canet, també al 
departament d’Intervenció, que sabem que ha fet una tasca molt important en aquest 
tema. Torne a dir altra vegada que aquesta modificació es una de les millores 
qualitatives que més notablement es poden destacar des de la nostra delegació. 
També agraesc l’acceptació de les nostres propostes que vam fer, que després 
relataré. Realment, ara entra en escena el nostre paper per aprofitar els recursos, on 
sabem que tot no és donar, donar i donar diners sinó que s’han d’aprofitar els 
recursos que ja estan disponibles; i passem a parlar ja un poc sobre les millores que 
podem notar ací. S’ha augmentat, o s’ha creat una nova partida dedicada a 
l’habitatge; sabem que la falta d’habitatge a Oliva és un problema molt greu, i per 
tant creiem que no podíem continuar un pressupost sense tindre una partida per a 
això, per tractar de dotar de dignitat a la gent, amb un parc públic de vivendes. 
També cal recalcar l’augment de la partida d’acció social, amb 5.000 euros, 10.000 
euros per a programes, que sabem que ens ajudaran en la gestió d’aqueixos diners al 
mateix temps que ens permeten portar a cap precisament això, programes que 
treballen amb la gent i que acosten el departament al si del poble, com també un 
augment de la partida del pis tutelat, que sabem que estem donant de dignitat de la 
qual no estava dotada anteriorment. I també una partida dedicada a campanyes, ja 
que creiem que el paper de Benestar Social no ha de ser només el paper d’un 
departament moneder que se sol dir, sinó que també ha de treballar en post d’una 
millor planificació i treball, i prevenció en el cas d’aquestes actituds i també 
d’intentar previndre altres coses que sabem que van allargant-se en el temps. També 
destacar l’augment en Joventut, i l’assumpció de certes partides que fins ara estaven 
vinculades a Medi Ambient, com ara el Dia del Sereno, el Dia de la Bici, que 
sempre teníem uns xicotets maldecaps de cara a treballar conjuntament respecte a un 
treball que estàvem executant des de Joventut. I també agrair que s’haja consignat 
dins del Patrimoni Municipal del Sòl la rehabilitació de vivendes, amb finalitat 
social, com així ho vam acordar en un plenari anterior. El nostre vot serà positiu, 
evidentment; i si hi ha cap pregunta o qüestió supose que anirem desenvolupant-la 
en altres plenaris.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc dir que Projecte Ciutadans d’Oliva donarà 

suport a aquest pressupost. És un pressupost d’un equip de govern de quatre grups 
municipals; podrà agradar més o menys, però és un pressupost que ha estat parlat, 
buscant un objectiu comú de gestió, i que crec que trenca tots els bulos que es 
mouen per ahí, de si els quatre grups, de si funcionen d’una forma o d’una altra; a 
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l’hora de la veritat el pressupost municipal eixirà amb el suport dels quatre grups 
municipals que governen. Per suposat, d’aquest portaveu, i primer tinent d’alcalde, 
té el suport total el nostre regidor d’Hisenda. Ell és qui ha canalitzat totes les 
propostes, totes les inquietuds de l’equip de govern, i per tant felicitar-lo. Dir que té 
tot el recolzament del nostre grup, també al Departament d’Intervenció. I tres 
cosetes, perquè sé que a la fi és important dir-les, i les sabem. Ens hauria agradat 
que haguera vingut abans. Això sé que es dirà des de la bancada; nosaltres volíem 
que vinguera abans. S’ha fet una tasca molt important. Voldríem que totes les 
delegacions que estem implicades en aquest pressupost, l’executem, i l’executem de 
la millor forma possible, perquè aqueixa serà la forma que el poble veja en què ens 
gastem els diners i com ens els gastem. Aqueix és l’esforç que hem de fer, executar 
el pressupost de forma coherent, raonable, i si en algun moment el regidor 
d’Hisenda, o l’Alcaldia, necessita fer algun ajust, si fóra necessari, entenem que no, 
però si fóra necessari, tindrà el recolzament del nostre grup municipal, Projecte 
Ciutadans d’Oliva. Només demane als companys de corporació, a l’equip de govern, 
perquè no puc dir el mateix dels grups de l’oposició, que la nostra tasca ara és 
intentar executar-lo, i executar-lo bé.” 

 
 Sra. Morell Gómez: “Vaig a centrar-me molt en el pressupost, perquè crec que és 

un dels punts més importants de tota la legislatura, que és el pressupost municipal. 
Jo sé que de vegades, últimament, en els últims plenaris el govern intenta tirar del 
passat com una forma de desacreditació. I jo crec que el passat en aquest cas, en el 
punt de vista econòmic i de la hisenda municipal és una qüestió de la qual ens hem 
de sentir prou orgullosos de la situació econòmica que té l’Ajuntament d’Oliva. I a 
mi sí que m’agradaria fer un poc de memòria històrica, sobretot des del punt de vista 
econòmic, de tot el que ha sigut l’anterior legislatura. I després ho explicaré. En 
aquell moment, quan vam entrar en l’any 2012, la situació econòmica era molt 
dolenta, però no només d’aquest ajuntament sinó de la majoria d’ajuntaments de tot 
un país, perquè al cap i a la fi estàvem immersos dins d’una crisi econòmica, i això 
comportava una caiguda de tots els impostos directes, no directes, i de tributs i taxes 
municipals. En aquell moment vam fer molt de control de la despesa; vam reduir, 
vam ser molt valents també, perquè vam reduir totes les subvencions de caràcter 
lúdic i de caràcter festiu, i el que vam fer és destinar aqueixos recursos al 
Departament de serveis Socials. Vam crear un banc d’aliments, vam fer el menjador 
social, i vam multiplicar per set les ajudes d’emergència, que vam passar de 14.000 
euros a 100.000 euros. Vam renegociar tots els contractes. Vam fer també una 
revisió cadastral, i en aquella revisió cadastral que va firmar en aquell moment el Sr. 
alcalde, que era el Sr. González, va firmar la ponència de valors, també ens vam 
comprometre que intentaríem, faríem tot el possible perquè això no repercutira a les 
butxaques dels ciutadans, el fet que es duplicaren els valors cadastrals. També ens 
vam marcar com a objectiu acabar amb un pla d’ajust, un pla d’ajust que va aprovar 
el Partit Popular en l’any 2012, i l’única cosa que feia era ofegar l’economia local, 
de forma que se suposava que durant deu anys tindríem una previsió d’ingressos, 
d’increment d’ingressos d’impostos directes, en l’impost de béns immobles, que a la 
fi el que feia era que en un únic tribut estàvem fent que el ciutadà, de les seues 
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butxaques haguera de pagar certes coses, i certes quantitats, que consideràvem que 
eren injustes; en aquell moment el Partit Socialista va votar en contra, va ser l’únic 
partit, perquè considerava que no era bo per als ciutadans d’Oliva. Vam reduir el 
deute, d’un 65% a un 40%, i de fet en l’últim romanent de tresoreria que va sobrar 
de l’any 2014, s’ha pogut abaixar a un 30%. I vam pagar als proveïdors, i 
aconseguíem en 28 dies pagar als proveïdors. Vam pagar l’expropiació de Martí de 
Veses, que també va ser una despesa molt gran, i també vam consignar els diners 
per poder finalitzar les obres d’Aigua Blanca IV. Ho dic perquè va ser una 
legislatura de molt d’esforç econòmics, tots ens vam haver d’ajustar molt la corretja, 
però a la fi va donar els seus fruits; i els fruits és que començàvem una legislatura 
nova, la legislatura 2015-2016, amb un pressupost lliure; amb un pressupost poc 
compromés, i jo crec que des del meu punt de vista, i és personal, des del meu grup, 
crec que era l’oportunitat en aquesta legislatura per canviar el model que ha tingut, 
el model econòmic amb què s’ha regit Oliva, i construir una ciutat, amb uns valors 
nous, amb uns models nous, perquè al cap i a la fi la rajola ja no pot ser el futur, ni 
el model econòmic d’una ciutat com Oliva, que el que necessita són oportunitats per 
al sector empresarial, per als emprenedors, per al comerç, i per a la gent jove. Dit 
això, una vegada estudiat el pressupost municipal, no m’ha fet la sensació que 
realment hi havia una planificació de futur per a la nostra ciutat, ni uns objectius 
marcats. El que he vist que ha hagut un pastís, i el que s’ha fet és repartit a trocets 
menuts perquè cadascú estiga content. És la meua percepció, és una percepció 
personal, i per tant la meua opinió. Sí que em centraré ara un poc més en el que és el 
pressupost municipal. Sí que és cert que si comparem els ingressos, tant el 
pressupost d’ingressos i despeses d’un exercici a l’altre, de 2015 a 2016, a priori 
podem pensar que hi ha una disminució, que tindrem menys diners per poder 
gestionar. Perquè com s’ha dit, hi ha 161.000 euros menys. Però això no és veritat. 
Realment, en el còmput total hi ha menys diners, però no vol dir que hi haja menys 
diners per a gestionar; per què? Perquè si llevem les inversions, el pressupost de 
l’exercici 2016 seria al voltant de 90.000 euros superior al de l’exercici anterior. Per 
què? Perquè les inversions no s’ha fet un préstec d’un milió d’euros sinó de 750.000 
euros. Per tant, realment no vol dir que tinguem menys ingressos amb caràcter 
general. Respecte al que són les despeses, ho he dit abans, encara que els números 
diguen això, perquè sembla a simple vista que tenim menys diners, però per a 
gestionar tindrem més diners per a despesa corrent que l’any passat, i que l’any 
anterior; perquè tenim pocs diners, no tenim inversions compromeses. En l’exercici 
2015, el milió íntegrament se’n va anar pràcticament a pagar les obres de reparació 
d’Aigua Blanca IV, perquè es puga adjudicar el més aviat possible, es puguen 
finalitzar les obres el més aviat possible. Aleshores tindrem 750.000 euros lliures, el 
cent per cent sense estar compromesos, i a més hem lliurat al voltant de 750.000 
euros del capítol d’interessos bancaris, i deute bancari. És a dir, que el còmput 
general serà tindre més diners. M’havia sorprés també que s’haguera consignat, 
perquè es pot dir sí que el capítol de personal s’incrementa en 500.000 euros. No 
entenia per què es consignava tot el 50% de la paga extra, perquè sempre a finals 
d’any ens sobren molts diners de capítol I. Però ara m’ha paregut entendre que va a 
reservar-se una espècie de borsa per a fer unes suposades modificacions de plantilla. 
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Pel que jo he entés; la veritat que en cap moment se’ns havia donat aqueixa 
explicació; però per això m’havia sorprés perquè jo el que hauria fet, directament en 
el mes de desembre hauria pagat perquè sempre sobren molts, molts diners, tant de 
capítol I o de Seguretat Social. També vaig demanar en la Comissió d’Hisenda si en 
podien passar quins són els llocs de treball que s’estaven consignant perquè que 
encara no se sabia si anava a ocupar-se o no, però tampoc no he rebut la informació; 
per tant per aqueixa part tampoc puc emetre molts més criteris o moltes més 
valoracions. Entraré en els ingressos, sense fer una redistribució, perquè jo crec que 
el Sr. Canet ha fet una gran explicació, ho ha explicat tot molt bé. Jo personalment i 
el meu grup, estem totalment en contra a aqueixa previsió d’ingressos que s’ha fet. 
Totalment en contra; perquè, ja ho he dit abans quan he fet un repàs del que 
suposava un pla d’ajust que va presentar en aquell moment el Partit Popular, quan 
estava en 2012, que és que en un únic tribut s’anava a incrementar tot el pes, en un 
únic rebut l’increment d’impostos, en l’IBI, amb el que paguem per les nostres 
vivendes, i és el que s’ha fet ací en aquest pressupost municipal. 525.000 euros van 
directament sobre un únic tribut, les cases de tots els ciutadans d’Oliva. Quan ara 
s’havia que era un pressupost social, és social perquè tots paguen de les seues 
butxaques l’increment de 525.000 euros de l’IBI de les seues residències. Jo pense 
que s’ha de fer les coses d’una forma més redistributiva; no només en un únic tribut. 
Podrà dir el govern que com l’ordenança va arribar malament i fora de termini, ni es 
va poder compartir les despeses en els disseminats, ni s’ha pogut repartir en un altre 
tipus de repartiment, en altre tipus de tributs. Per què? Perquè en fer l’ordenança i 
presentar-la malament i fora de termini, ha suposat que tot, absolutament tot, 
l’increment de 525.000 euros ha caigut sobre un únic tribut. No estem d’acord que 
es faça així. I tampoc estem d’acord perquè en aquell moment, pense que hem de ser 
coherents, els polítics hem de ser coherents. Ho he dit abans, quan el Sr. González 
va firmar la ponència de valors, la revisió cadastral que entrava en vigor en 2014, 
però es va firmar en 2013, els dos, tant el Sr. González com jo mateix, públicament 
vam donar la cara als ciutadans d’Oliva, dient que no anàvem a consentir que això 
suposara un increment significatiu en les butxaques dels ciutadans. Per això fem la 
revisió cadastral, per a introduir un poc de justícia des del punt de vista tributari i 
fiscal; però no anàvem a pujar de forma significativa l’IBI sobre les vivendes dels 
ciutadans d’Oliva, cosa que no s’ha complit; el Partit Socialista ho va complir fis a 
l’exercici 2015 que va estar governant. A partir d’ahí el nou govern ha decidit 
totalment el contrari i puja 525.000 euros d’un únic tribut. Encara que també va en 
contra de l’acord de governabilitat que vostés van fer, però bé; per això ja els dic 
que aquest és una de les anàlisi que nosaltres fem per a dir que no votarem, no estam 
d’acord amb aquesta part respecte als ingressos. Respecte a les despeses ja ho he dit, 
hi ha 780.000 euros que venen de més, que es podrien redistribuir, 550.00 euros 
d’interessos bancaris, més 230.000 euros de despeses bancàries. I 750.000 euros que 
estan lliures, en inversions. Total, 1.400.000 euros. La qüestió o el problema que jo 
veig, i ho torne a dir, a expressar, perquè em sembla una idea molt important, és que 
aqueix repartiment no representa, o no és un avançament, o no és una evolució, 
almenys nosaltres no la veiem, en un futur i present de la nostra ciutat; en un canvi 
de model econòmic. No el veiem. No veiem l’aposta pel comerç, encara que 
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s’incremente 20.000 euros. No veiem des del punt de vista social tampoc aqueix 
recolzament; i de fet, un aclariment que potser la resta de portaveus me’l poden fer, 
el Sr. Salort ha dit que hi ha una partida pressupostària per a vivendes socials, i el 
Sr. Canet ha dit que això anirà a una futura modificació del PMS. No sé si és que jo 
no l’he trobada, però si en algun moment em pot dir quina és l’aplicació 
pressupostària, perquè jo també havia entés; no hi ha aplicació pressupostària. És 
que havia entés al Sr. Salort que deia que no concebia cap pressupost si no es 
tractava i no s’introduïa les vivendes socials per als necessitats. Perquè li recorde 
que estem tenint desnonaments; i per a juliol tenim tres desnonaments. Li ho deia 
perquè nos sabia si era jo qui s’havia equivocat. Molt socials no són. Es diu que es 
farà una futura modificació del PMS, però això ja ho vam acordar en el mes 
d’octubre de 2015. i no hi ha res. Sr. Salort. No li ho dic per mal; li ho doc per bé, 
perquè jo crec que la situació és excessivament dolenta, i estava dient coses que no 
eren veritat i podia la gent del poble crear expectatives i realment no és així. 
Respecte a un poc d’economia local, el sector empresarials, jo crec que això és molt 
important, el model de centre històric, s’ha fet referència a un acord que vam 
adoptar el 30 d’abril de 2015, per unanimitat de totes les forces polítiques. Era una 
moció, un acord sobre les associacions del nucli vell i una revitalització del centre 
històric. En aquell moment ens vam comprometre a fer un pla director plurianual, 
amb una dotació econòmica, i ha vam fer en aquell moment, en la legislatura 
anterior una modificació de 500.000 euros per a poder iniciar un projecte de futur. 
No miquetes, ni cosetes menudetes en el nucli vell. Realment considerem, i jo crec 
que tots vam coincidir, que necessitem apostar per un model turístic en el centre 
històric; per això un model europeu, un model realment de canvi, alguna cosa que 
supose realment un futur per a la nostra ciutat, una transformació. No podem vindre 
a un pressupost municipal dient que ja vorem si quan liquidem el pressupost 
complim un tall de criteris que puga fer que el romanent de tresoreria, el que va 
sobrar de l’exercici anterior ho puguem destinar a inversions sostenibles. Perquè ja 
portem tres anys liquidant amb superàvit.” 

 
 Sr. alcalde: “Sra. Morell, ha acabat els tretze minuts.” 
 
 Sra. Morell Gómez: “Només per finalitzar, hem liquidat amb superàvit, però la 

normativa no ens ha deixat gastar els diners. Hem hagut d’amortitzar deute bancari. 
Va passar també en l’últim exercici, en el romanent de 2014, que a la fi complíem 
l’estabilitat, complíem el període mitjà de pagament als proveïdors, però vam haver 
de destinar-ho a pagar als bancs, i no a inversions sostenibles. Per tant no hi ha 
garanties que hi haja consignació pressupostària.” 

 
 Sr. Parra Salort: “En relació als pressupostos que hui es porten al Ple voldríem dir 

algunes qüestions. La primera és pel que fa als ingressos; considerem que per fi, 
després de diversos anys que sembla que els pressupostos d’ingressos han estat 
establerts en base a un criteri d’increment continu respecte als anys anteriors, ens 
trobem que s’han preparat tenint en compte l’evolució real de la situació econòmica 
d’Oliva. Està clar que a la data en què es presenten quasi ha transcorregut la meitat 
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de l’any, i per tant la informació necessària per a obtindre’ls és prou coneguda i 
permet estimar d’una forma senzilla. Per la nostra part hem de felicitar la Regidoria 
que els ha preparat, perquè ha tingut en compte aquest criteri racional de preparació 
dels pressupostos en l’apartat d’ingressos, criteri que s’ajusta a la realitat del que 
podem ingressar, i s’allunya de simples expectatives de creixement que després es 
tornen en contra quan no es compleixen i hem de busca finançament per complir 
despeses, per no haver complit el que s’havia estimat correctament. Crec que és de 
justícia reconèixer que aqueix és el criteri que anterior regidors del Partit Popular, 
que ens han precedit en anteriors legislatures han estimat, i és el criteri que han estat 
lluitant per defensar. Per fer entendre; un pressupost estimat en base a dades 
realistes és allò més correcte i convenient per no trobar-nos cap sorpresa que ens 
limite situacions o pressupostos posteriors, com en aquest cas estem sofrint 
enguany. Pel que fa al termini de presentació dels pressupostos considerem que fa 
temps que haurien d’estar preparats i presentats; hem d’adonar-nos que estem quasi 
a la meitat de l’exercici transcorregut, i aquest retard perjudica la realització 
d’activitats de cadascun dels departaments i Regidories. Per això demanem que es 
tinga en compte per a la realització dels pròxims, i es puguen preparar amb molta 
més anticipació. La segona qüestió és que així com en els ingressos, com ja he 
manifestat, podem estar d’acord, ja que s’han seguit criteris lògics, raonables, que ja 
havien estat manifestats per anteriors regidors d’aquest partit, i han permés arribar a 
una estimació correcta i ajustada, tot el contrari ocorre, i no podem estar d’acord, 
amb l’estimació que s’ha fet per part de l’actual govern pel que fa a les despeses. I 
per això podem comprovar a la vista de la revisió de certs capítols, l’existència 
d’imports que careixen de tota lògica. Començarem parlant pel més important, les 
despeses de personal, que suposen el 56.6% del pressupost, i observem que s’ha 
produït un increment d’un cinc per cent. És a dir, es passa d’unes despeses de 10,8 
milions, a unes d’11,36 milions. El que significa un increment de 541.00 euros, i 
que segons s’indica en la memòria, poc detallada, que s’ha facilitat dels 
pressupostos, es deu a l’increment de la massa salarial, l’un per cent, la consignació 
del 50% de la paga extra de 2012 que es devia, més la consignació de diverses 
places que no estaven dotades adequadament. Davant d’aquest increment tan 
important, un pensa, per què no han facilitat, adjunt a la memòria el detall 
d’aqueixos increments? És tan senzill com afegir-ho a la memòria com així s’ha fet 
en els ingressos; han donat un full on detallaven quins són els components dels 
ingressos, l’IBI, els impostos, les plusvàlues, etc. Tan important o més és saber d’on 
vénen els ingressos, com conèixer minuciosament on van les despeses. El ciutadà ja 
sap d’on es recapta, però el que vol saber és en què s’han gastat ja i en què es 
gastaran en la resta de l’any aquest increment tan important. Recordem, 541.000 
euros que no és cap broma i que al cap i a la fi ix de les butxaques de tots. Però front 
al que seria transparència en majúscules, de la qual sempre volen presumir i ja ens 
van voler fer entendre en complir els cent dies de govern, i que a la vista de com 
actuen sembla poca transparència i molta boira, ens trobem que no consta aqueixa 
informació, que com ja he dit, és mes important que saber d’on vénen els ingressos 
per pagar-les; sinó que hi ha una informació global que quan un la revisa no acaben 
de quadrar les xifres. Però anem més enllà. En relació al primer concepte, pel qual 
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s’incrementa la despesa, té la seua lògica, l’un per cent d’augment dels sous, 
establert per la norma legal. Fins ací, correcte. Després ve el segon, el pagament de 
la mitja paga extra endarrerida. D’aquest import no es diu res, no es quantifica, no es 
fa una relació encara que siga per departaments, alguna cosa que justifique i ens 
permeta comprovar que aqueixa quantitat és correcta. Però allò més curiós no és que 
no informen d’aqueixa quantitat, sino que l’any anterior, és a dir dins de les 
despeses de personal de l’any 2015, dins dels 10,8 milions que ens vam gastar, ja 
estava inclosa un quart d’aqueixa paga; per tant només suposaria que s’incrementara 
la despesa per a 2016 en un quart de paga respecte a 2015, i no amb mitja paga com 
volen fer-nos entendre que és al que es deu l’increment. Podem per tant trobar-nos, 
amb tota certesa, que han calculat unes despeses de personal un poc folgades; prou 
superiors a les que serien reals, i així tindrien un superàvit per poder-lo assignar 
després a les necessitats salarials que els convinga als senyors regidors d’aquest 
govern municipal. També apareix com a punt d’increment de salaris la millor 
dotació de certes places de la plantilla. Tornem a trobar-nos que amb un nou 
exercici de transparència, perquè no s’ha informat de qui són, per què 
s’incrementen, i per què s’incrementa cadascuna, a quines places correspon i quines 
feines infravalorades econòmicament desenvolupaven i quins treball faran distints i 
per què s’han de dotar econòmicament millor. O és que no interessa que es conega, 
no només per part d’aquestos regidors de l’oposició, sinó per part de la resta de 
ciutadans, de a qui milloren les seues retribucions salarials? La tercera és una 
disminució significativa que s’ha produït en la partida de recollida de fem. Una 
disminució estimada de 475.000 euros. És clar, com ja hem vist durant el transcurs 
de l’exercici anterior que aquesta partida era el cul de sac d’on es treien els crèdits 
per a altres partides. Ens sembla bé que en aquest sentit s’ajuste a la realitat, com 
així deu reflectir un pressupost, ser el més fidel possible a la realitat per a no restar 
pressupost a altres partides necessàries. Pel que fa a aqueixa reducció tan gran 
caldria fer un comentari i és si no han pensat que seria convenient no reduir tant i en 
disposar de més import poder disposar de mitjans per tindre Oliva un poc més neta. 
Sembla curiós, i és una reflexió que un es fa, casualment aqueixa xifra que hem 
reduït en fem, guarda prou relació amb l’increment de despeses de personal. Donaria 
a pensar. I la quarta és en relació a la falta de col·laboració amb els partits de 
l’oposició a l’hora d’establir aquestos pressupostos. Tots sabem, i vostés ho 
recorden de tant en tant, en els Plens, hui també ha passat, que vostés governen i 
nosaltres som mera oposició, i res més. Però ja que representem un 48% de la 
població, crec que no hauria estat de més, com així ho han fet per a presentar 
mocions conjuntes, haver fet un acte de fairplay, i haver dit anem a fer uns 
pressupostos conjunts, col·laboratius, en el qual tots ens hauríem implicat, en el qual 
tots hauríem posat sobre la mesa idees i projectes, i hauríem contribuït a millorar, ho 
tinc clar, el pressupost que vostés han presentat. Prova que no hi ha cap intenció de 
comptar amb els partits de l’oposició, només per a actes de posturisme i publicitat, 
és que són incapaços d’establir unes quantitats econòmiques perquè els partits que 
estem a l’oposició desenvolupem dignament el nostre treball. Encara que a vostés no 
els importe, com ho demostren amb aquestos pressupostos, la tasca que fem és tan 
important com la que fan vostés; perquè el treball de controlar es tan important com 
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el de fer. I posarien els mitjans econòmics necessaris perquè fóra així, la qual cosa 
permetria obtindré una millora, ja que de la nostra feina els ciutadans d’Oliva es 
beneficiarien. Aquesta reivindicació no és nova, com molts de vostés saben, i per 
tant vostés sabran la raó de no escoltar-la. Nosaltres entenem una sola raó, la 
infravaloració que vostés tenen del nostre treball, i un intent d’anul·lació d’aquestos 
dos partits. I com s’ha comentat en aquest Ple, fa un moment, la nostra tasca no té 
responsabilitat i per tant és d’escàs valor. Entenem per tant que no podem votar a 
favor d’uns pressupostos en què no hem intervingut, que desconeixem en moltes 
partides quin és el detall de les despeses que vostés volen fer i les seues raons. 
Hauria sigut tan senzill cm ajuntar els sis partits i permetre que entre tots haguérem 
definit uns pressupostos conseqüents, igual que han volgut fer en altres assumptes, 
no tan importants com són aquestos pressupostos d’Oliva.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Comence pel final. En relació al que ha comentat el Sr. Parra crec 

que respecte al capítol I, l’annex de personal i tal, ja hem parlat prou, tant en el punt 
primer del plenari com en les primeres intervencions. L’annex de personal està 
explicat en l’informe del tècnic de Personal, està explicat en l’informe 
d’Intervenció, i s’ha explicat en comissió, i ara, a què correspon cadascun dels 
increments, que donen com a resultat l’augment del cinc per cent. No és una qüestió 
que es puga triar fer o no fer; és a dir, si hi ha unes vacants en la plantilla que tenen 
la seua repercussió en l’annex de personal, aqueixes vacants han d’estar dotades. No 
pot haver una persona que estiga en plantilla i que en l’annex de personal aqueixa 
persona que està en plantilla, o aqueix treballador o treballadora que està en 
plantilla, que no estiga consignada la seua plaça vacant, o la seua reserva, o el que 
siga. El que s’ha fet és ser escrupolós, repassar tots i cadascun dels llocs perquè en 
l’annex de personal vinga en les condicions que ha de vindre. Igualment que la 
previsió del que suposarà la Seguretat Social per al capítol I, per al total de personal 
que té l’Ajuntament d’Oliva en capítol I, estiga dotat amb la seua quantitat 
necessària. I això és el que s’ha fet. Igual que amb la paga extra; s’ha dotat perquè 
es puga fe efectiva la paga extra; no comptar amb futures consignacions o futures 
restes que puguen quedar en la partida de capítol I. Després, respecte al que ha 
comentat de la recollida de fem, vosté ha apuntat la possibilitat que siga per millorar 
el servei; això s’hauria de fer a través d’una modificació del contracte, perquè en 
l’actualitat en aqueixa partida de recollida de fem, treballs d’altre empreses, en 
realitat es paguen dos contractes, el de la recollida del fem pròpiament, i el de la 
neteja viària. Concretament el de la recollida de fem, que nosaltres tenim el 
contracte amb FCC, per a modificar el contracte s’hauria de fer això, fer una 
modificació del contracte, per un major import, o perquè amb el mateix import es 
feren uns serveis distints. Per tant, aqueixa quantitat de 475.000 euros de més, no 
són per a millorar el servei; són excedents que hi ha en la partida, directament, i que 
ha hagut durant anys anteriors. I respecte a la col·laboració, dir-li que qui parla no la 
posa en dubte en cap moment, ni hi ha cap sentiment d’infravaloració. És cert que a 
l’hora de configurar el pressupost s’ha configurat comptant amb els regidors i 
regidores delegats, això és cert, i no amb els regidors i regidores de l’oposició; però 
s’ha fet així des d’un criteri de funcionament, que cada regidor o regidora delegat 
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apuntara quines són les necessitats que considera des de la seua delegació. I referent 
a les intervencions que ha fet la Sra. Morell, dir que per a no agradar-los al història 
al PSOE, la Sra. Morell ens ha fet un bon repàs de la legislatura passada; es veu que 
en algunes ocasions la història sí que és important. Aquest que parla considera que 
la història és important sempre, per a contextualitzar i per a entendre les coses, quan 
és a favor i quan és en contra. I és que fins i tot en la mateixa intervenció de la Sra. 
Morell s’ha vist com la història té conseqüències sempre en el moment present; una 
ben important, el desastre d’execució d’un procés d’urbanització, com és el d’Aigua 
Blanca IV, ha tingut conseqüències. En l’exercici anterior, tot el capítol 
d’inversions, tot allò que anava finançat amb càrrec a préstec, va haver d’anar a 
esmenar la desfeta d’un procés urbanitzador que convindria a tots que no haguera 
passat mai en aquesta ciutat. O com puga ser els interessos de demora de 
l’expropiació de la finca de Martí de Veses; 150.000 euros dels quals per no haver 
pagat en gener de 2019 la quantitat que ja era fixa del primer acord del Jurat 
Provincial d’Expropiació, dels 851.000 euros. Després ens ha parlat la Sra. Morell 
del repartiment del pastís, com si açò fóra una reunió i que ens repartírem el pastís 
entre els regidors delegats. Doncs bé; dir dues coses, en primer lloc que l’expressió 
no és molt encertada. Sí que és cert que s’ha treballat entre tots els pressupost, i 
entre tots s’han decidit els coses. Això sí que és cert. I és cert que això s’hauria 
d’haver fet en ocasions anteriors, i no s’ha fet. Això també és cert. Però bé, si 
parlem de pastís, hauríem de parlar dels 475.000 euros que el Sr. Parra ens ha 
recordat. És a dir, aqueixos 475.000 euros estaven en la partida de recollida de fem, 
treballs d’altres empreses, que no anaven a finançar el contracte subscrit amb la 
contracte de FCC, i que estaven ahí; i que per estar ahí no estaven ni en Benestar 
Social, ni en Educació, ni en la Canera, ni en molts altres llocs on podrien haver 
anat; perquè estaven ahí; aqueix tros del pastis estava ahí. 475.000 euros. Dir també 
que hi ha una contradicció en allò que hem comentat de capítol I, de l’IBI, impostos 
directes, i dir que no tenim menys diners. És cert que no tenim menys diners, si 
descomptem la part de préstec. Això ja ho he dit en la meua primera intervenció; 
però no els tindríem sense l’increment que ha suposat l’augment de l’IBI urbà. Si 
no, sí que tindríem 525.000 euros menys en aquest pressupost; i això seria 
preocupant per al desenvolupament de les tasques i dels serveis d’aquest 
ajuntament. Molt preocupant. I per últim dir que la Sra. Morell continua 
desconeixent la qüestió de la regla de despesa; perquè si ha llegit els informes 
d’Intervenció, haurà vist el límit que marca la regla de despesa. En l’actualitat està 
en 18.317.663 euros, per ser exactes. I nosaltres estem en una despesa computable 
de 18.185.117 euros. És a dir que ens queda un marge d’aproximadament 140.000 
euros de diferència. És a dir, que no tots els diners que poden rescatar-se, entre 
cometes, d’altres partides podien haver-se passat a despesa corrent. Però és que si 
haguérem llevat l’increment de l’IBI del capítol I, tindríem un límit de despesa, 
segons la regla de despesa, de 17.902.663 euros; és a dir, que no hauríem pogut 
incrementar res en capítol II. Res. És a dir que no es poden rescatar tots els diners 
que la Sr. Morell ha dit abans en la seua intervenció. I respecte al que s’ha pretés fer 
amb aquest pressupost dir que no s’ha pretés fer grans coses, ni grans fastos; només 
pagar les coses necessàries per al funcionament adequat d’aquesta administració, 



 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT D’OLIVA 

35 

dels treballadors d’aquesta casa, i dels serveis que es presten als ciutadans; com per 
exemple, en capítol II els 17.000 euros més que s’han incrementat per a benestar 
social, els 35.000 euros més per al pla d’ocupació, els 11.600 per a salut pública, els 
10.000 euros més per a la canera municipal, els 3.000 euros més per a agricultura, 
els 91.000 euros més per a educació i centres escolars de la nostra població, els 
50.000 euros més per a modernització, els 10.900 euros més per a policia, els 51.700 
euros per a vies públiques, els 60.000 euros més per a enllumenat públic, els 37.000 
euros més per a parcs i jardins, els 56.000 euros més per a administració general. 
Totes aquestes partides tenen ara més del que han tingut en els últims anys, i són per 
a atendre les necessitats dels treballadors i dels ciutadans d’aquesta ciutat. O per 
exemple en capítol IV, on hi ha 25.000 euros més per a ajudes d’emergència social, 
28.6000 euros més per a subvencions d’acció social, com ara la fundació Todo 
Ayuda, 15.000 euros més per a altres ajudes de caràcter social, 5.000 euros més per 
subvencionar activitats relacionades amb el medi ambient. 6.000 euros més per a la 
protectora d’animals Vedama, a banda de fer aquesta subvenció nominal, etc.” 

 
 Sr. Salazar Cuadrado: “Qualsevol cosa, aquest pressupost és millorable; qualsevol 

decisió que es pren és millorable, es pot optimitzar més. Potser es pot millorar. Però 
jo pense que en aquest moment, com ja s’ha dit, ens hem centrar amb un pressupost 
per poder fer, acudir a una despesa sensata, raonable i que cobrirà moltes de les 
necessitats que teníem i que no les podíem cobrir, i per tant no podíem donar el 
millor servei possible a la ciutadania, per no tindre la quantitat necessària per poder-
ho fer. Amb aquest pressupost, això sí que es fa. Evidentment, cadascú té un 
concepte diferent del que podrien ser les inversions, on podrien anaar destinades i on 
no, faltaria més que no fóra així; però dit això, tots hem tingut l’oportunitat en 
aquest cas, vostés també han tingut l’oportunitat durant molts anys de governar, 
també van agarrar molt bons anys, 2004, 2005, 2006 i 2007, de l’economia, i això 
no obstant, la situació on hem arribat hui en dia és la que és. Ja sé que no volen 
parlar de l’històric, depenent de com és; si és favorable o si no; si és favorable sí que 
es parla de l’històric; si és desfavorable ja no s’ha de parlar. Però dic jo que hauran 
de confiar que efectivament el que s’està fent, s’intenta fer tot aplicant el sentit 
comú de forma molt raonable, i per tant pensem que independentment que siga 
millorable, sí que és un punt important, i com he dit és un pressupost molt 
equilibrat, i que donarà complit compte de molts departaments que fins ara estaven 
supravalorats econòmicament, en el sentit de pressupostats millor dit, i que per tant 
pensem que sí que podrà ajudar. Evidentment 25.000 euros de diferència en el 
comerç no és que siga res de l’altre món, però és prou més del que teníem fins ara. 
Per tant, pas a pas, n’hi ha molt a treballar en aquest sentit; no és fàcil com he dit, 
però és prou més del que teníem fins ara. Com he dit, pense que és un pressupost 
que és de caràcter social, perquè evidentment incrementa també la part d’ajudes 
d’emergència social d’una forma important; però tot i això, com he dit, a tots ens 
agradaria poder arribar a tot el món, que tot el món tinguera una vivenda de forma 
gratuïta quan la perden, i tot això¸és molt complicat i difícil. Si no haguérem tingut 
despeses tan importants com Martí de Veses, Aigua Blanca IV, i altres, podríem 
disposar de molts més diners per a invertir, i fer coses molt més grans. Tenim 
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limitacions, moltes limitacions. Però la voluntat d’aquest govern és anar millorant 
en la mesura del possible i com he dit i hem dit, a través d’altres aportacions 
econòmiques s’invertirà en coses molt necessàries. Tot això vindrà, arribarà a poc a 
poc. Jo sí que sé que s’ha fet un treball important en aquest pressupost, sí que ha 
col·laborat tot el govern de forma decidida, cada delegat, com s’ha dit, ha aportat les 
seues inquietuds, plasmades en una part econòmica important. Per tant, com he dit 
és millorable, però pensem que és un pressupost molt treballat, a més de raonat, amb 
molt de sentit comú i que millorarà el funcionament del que ha sigut fins ara. Ja s’ha 
dit ací, jo l’única pega que li pose en aquest moment al pressupost és la tardança; 
però el treball que s’ha fet des de la Delegació d’Hisenda i des d’Intervenció és 
important. Per tant he de felicitar al regidor d’Hisenda i a la interventora pel treball 
que s’ha fet. Esperem que l’any que ve es puga millorar i que es puga presentar un 
pressupost molt més prompte que s’ha fet enguany; estic segur que serà així, i estem 
per millorar-ho tot. Com he dit és millorable, però pense que és un pressupost ben 
elaborat, que a més és realista, i que millorarà molt els serveis d’aquest ajuntament.” 

 
 Sr. Salort Rubio: “El company regidor d’Hisenda, Vicent Canet, crec que ja ha 

esclarit els dubtes que hi havia; la part de vivenda social ha esclarit d’on ixen els 
diners. Si té qualsevol altra pregunta, tant ací com a les comissions, o en qualsevol 
altre fòrum, estic obert al fet que puguem treballar conjuntament; perquè al cap i a la 
fi a mi no m’agrada tampoc parlar de passat sinó de futur. Treballar i fer coses per 
millorar el nostre municipi entre tots.” 

 
 Sra. Pastor Bolo: “Nosaltres, el nostre grup va acabar la tanda de parlar com hem 

començat. Ací han començat dient que els regidors del govern no tenen planificació, 
ni objecte. Que governem per governar. Jo crec que el Sr. regidor d’Hisenda ha 
explicat molt bé en què es destinaran els diners. És un pressupost realista, és un 
pressupost prudent, i el més important, és un pressupost de necessitats reals que té 
aquest poble. Quan vam arribar en juny al govern diners en quedaven pocs. Jo en el 
tema escolar he d’agrair l’esforç dels diners que es posaran; però és perquè fa falta. 
No s’ha passat cap inspecció de llum des de l’any 2003; això sí que és preocupant. 
Els arbres hi ha informes, que bé ja han vist els arbres que he llevat, 20.000 euros en 
arbres, perquè fa deu o quinze anys que no s’ha tocat un arbre; això sí que és 
preocupant. Per tant creiem que és un pressupost real de necessitats. Les inversions 
fortes ja vindran; si no podem mantindre el que tenim; no podem. Aleshores, anem a 
fer, a treballar; i si fracassem ho direm. Clar que nosaltres tenim responsabilitats i 
culpa. Jo assumesc tita la meua responsabilitat; tota. És molt fàcil. Vostés han 
governat. L’herència que tenim no és meus; no és meua, per molt que diguen vostés 
que ací portem molts anys. Clar que sí. Hem governat amb 600 euros i tres 
delegacions. Si vosté volen sou, diguen-ho així de clar; però estam ací perquè 
volem; perquè el poble ens ha triat. I no anem a treballar només pel sou. A la fi 
només és que l’oposició no té, no té. Aquesta regidora, amb dos regidors hem estat 
en totes les comissions, i hem guanyat el mateix que vostés; i ací continuem. Però 
ara sí que anem a treballar, i si fracassem amb aquest pressupost, i no fem el que 
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complim, vostés ens poden atacar. Però ara és quan comencem a governar, amb el 
pressupost nostre que hem elaborat.” 

 
 Sra. Morell Gómez: “No vaig a obrir debat, per una raó, perquè vull continuar; no 

és una falta de respecte. Intentaré, si em queda un poc de temps poder tindre un 
debat; però crec que és més important establir una opinió, un criteri de per què un 
votarà una cosa, perquè si no, a la fi esgoten molta energia i són molt estèrils. 
M’havia quedat parlant del pla del centre històric, del nucli vell, perquè de fet crec 
que va ser un dels punts més importants que vam estar parlant en la legislatura, a 
finals de 204, inicis de 2014; i jo crec que vam vore moltíssimes associacions, 
moltíssima gent que va participar en les comissions de treball. Crec que vam vore 
realment un pas endavant per aconseguir finalment un projecte de futur important; 
no fer cosetes, ni miquetes, que s’han de fer, però sí un model de ciutat de futur que 
realment done solució a la despoblació que està tenint el centre històric, i sobretot el 
tancament que està tenint de comerços del centre històric; en un any en sant Roc 
n’han tancat tres, últimament el forn també ha tancat. I per això la insistència de fer 
aqueix pla director plurianual; l’existència, perquè també en l’acord plenari vam 
establir que en el mes de setembre i en el mes de febrer farem una comissió de 
seguiment, fins i tot es va establir l’hora, les set de la vesprada, per fer les reunions 
amb els presidents de les associacions veïnals del Raval; per fer el seguiment dels 
plans que nosaltres, en campanya electoral, i això era molt dur, vam aprovar ací en 
el plenari. Jo crec que, ja ho vaig dir en aquell moment, no m’agradaria que quedara 
que vam fer una venda de fum; perquè realment el compromís, jo crec que de tots, 
era real; aleshores, jo sí que m’he decebut de vore que realment no hi ha 
consignació, que el que s’ha fet és deixar-les a vore-les vindre, i si realment en la 
liquidació complim molts criteris que són molt estrictes, que fins ara no havíem 
complit per l’estat econòmic. Per tant aqueixa sí que era la meua inquietud; ho vaig 
dir també al si de la Comissió d’Hisenda, perquè crec que eren coses relativament 
importants. Respecte a les ajudes d’emergència social, que diu que sí, que 
s’incrementen de 100.000 a 125.000 euros, sí que m’agradria, ho vam denunciar el 
Grup Socialista en el seu moment, quan vam vore la liquidació de l’exercici, vam 
vore que d’ajudes d’emergència social havien sobrat 11.000 euros. Independentment 
els 32.000 euros d’ingressos que havien tingut d’altres administracions, que per 
suposat no els vam comptar. Però amb la necessitat social que hi havia, d’una 
partida de 100.000 euros que sobraren 11.000 euros, amb la necessitat que hi ha, sí 
que era molt dolent. Per això ara poden aparéixer 125.000 euros, 150.000 euros o 
200.000 euros. Si apareixen en el pressupost, però no es gasten, no val per a res, Sr. 
Salort; i li ho dic de cor. Ara vénen els mesos d’estius, que disminueix les 
tramitacions d’ajudes, i després se li titarà el temps damunt. El torne a advertir 
perquè en 2015 li ho vam dir i no ens va fer cas. Ací també ho tenia preparat això de 
les vivendes socials, que m’havia dit que hi havia una partida, però que no hi ha 
absolutament res, també a vore-les vindre, si hi ha una modificació del PMS, que ja 
vam aprovar en el mes d’octubre o novembre de 2015, si iniciàvem la modificació 
de crèdits, perquè de fet en aqueixa moció vam establir que eixiria de la partida del 
Patrimoni Municipal del Sòl. Però tampoc hi ha absolutament res. Després també 
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m’ha preocupat una situació; en la meua intervenció inicial havia parlat que una de 
les consecucions que havíem fet en la legislatura passada era el menjador social. En 
aquest moment no sabem si a partir de dimecres de la setmana que ve, dimarts 
acaben els xiquets de l’escola, ja hi haurà menjador social, si té un ratet i un 
moment, m’agradaria que em diguera si dimecres els xiquets necessitats tindran el 
seu menjador social; perquè les associacions, de moment no saben absolutament res; 
i els preocupa i per això ens han traslladat aquesta situació. Després, quan s’ha 
parlat que és molt social aquest pressupost, i que en la partida del pla d’ocupació 
s’ha augmentat la partida de 85.000 euros a 120.000 euros, s’ha incrementat 35.000 
euros. Mirant l’estat d’execució a dia de hui, els 85.000 euros que hi havia 
pressupostats a l’inici de l’any, no queda res; esta completament esgotat. En el Pla 
Centelles, que com la contractació, ja ho va denunciar el nostre portaveu del Grup 
Socialista.” 

 
 Sr. alcalde: “Se li ha acabat el temps.” 
 
 Sra. Morell Gómez: “Va començar molt tard, la contractació ha consumit tot el 

pressupost de l’exercici 2016, els 85.000 euros. Per tant, per a polítiques d’ocupació 
només hi ha 35.000 euros. De fet ho lligava un poc a la proposta que va fer el Partit 
Popular d’assumir la dipu et beca, i es va parlar de fer-se un programa de treball per 
a la gent jove, unit a la formació; però crec que amb un pressupost de 35.000 euros, 
poc es pot fer.” 

 
 Sr. Parra Salort: “Jo contiue insistint que no em quadren les despeses de personal. 

Diu que s’han revisat i s’han consignat les despeses de personal per 11.350.000 
euros. A mi no em quadra que amb un increment d’un quart de la paga, perquè 
l’altre quart ja estava incrementat en les despeses de personal de l’any anterior; amb 
aqueix increment d’un quart de la paga respecte a l’any anterior, un increment de 
l’un per cent, i certes places, que continuem sense saber què són, i per què i com es 
quantifiquen, tenim un increment tan important. Jo continue sense entendre-ho. 
Només tinc un diferencial de l’un per cent d’unes certes places i només un quart de 
paga i no mitja paga com es diu en la memòria. Entenem que totes aquestes 
discussions no es portarien a cap si vostés foren més participatius i permeteren una 
col·laboració entre tots. Després també, que només els regidors delegats han estat 
consultats. És evident, a nosaltres, a cap dels deu que estem en l’oposició se’ns ha 
consultat res. Però no han tingut en compte que els que som o estem en l’oposició, i 
no tenim delegació, tenim idees, propostes i solucions, que es poden aportar i que es 
poden dur a cap per una raó de millora d’Oliva. Nosaltres pensem que ací la 
finalitat, com manifesten vostés moltes vegades, és Oliva. Doncs si és Oliva, entre 
vint-i-un és possible que s’aporte millor que entre onze. Però bé. Com vostés diuen, 
vostés manen. Per pactar altres temes menys importants, alguns realment poc 
importants, sí que demanen consens. Per què no es té per a aquest tema? Sembla que 
pensar que no tenim responsabilitat, que sembla que és l’única cosa important per a 
contribuir per al poble, no tenim idees a aportar. Pensem que dissenyant-les 
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conjuntament podríem millorar l’assignació d’aquestos ingressos a les despeses que 
considerem que siguen més convenients.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Intentaré ser breu, i per suposat sense donar peu a al·lusions 

personals. Referent a algunes intervencions. La relativa al centre històric. Abans la 
Sra. Morell havia comentat que s’havia fet una modificació de 500.000 euros. No ho 
ha dit en aquesta intervenció, ho havia dit en l’anterior. També m’havia estranyat, 
perquè o no la recorde aqueixa modificació pressupostària de 500.000 euros. I 
referent a l’acord, és cert que és va adoptar un acord, en abril de 2015, en el qual es 
prenien algunes dates concretes, que no s’han complit, i això és cert, no ho negarem, 
i ens disculparem davant les persones amb les quals es va adoptar aqueix acord; però 
ni molt menys és cert que no s’estiga treballant en aqueixa direcció; ni molt menys. 
És més, en aquest pressupost hi ha aspectes concrets que responen i van en la línia 
del compliment d’aqueix compromís. No només parle de 5.000 euros que puga 
haver per al CPC el Pinet, o els 9.000 euros per al complement de la senyalètica de 
la ruta turística del Pinet. No parle només d’aqueix tipus de qüestions; parle sobretot 
dels 93.400 euros d’inversions en projectes de futur, inversions immaterials, que són 
projectes de futur per a la ciutat i en especial per al centre històric; perquè parle d’un 
pla de mobilitat urbana sostenible, que és una de les qüestions importants a l’hora de 
determinar trànsit i llocs d’aparcament en tota la ciutat, i en el centre històric en 
particular; el pla de revitalització de la Vila i el Raval, que és el pla director que 
parlàvem en aquelles reunions, i que hi ha una dotació econòmica en aquest capítol 
d’inversions per a això, un pla director del palau, i la finalització dels treballs del 
catàleg. Tot això té una incidència directa sobre el centre històric i sobre aspectes 
concrets del centre històric. Però no s’acaba tot així. Aquest govern també està 
treballant en una línia de memòries, de projectes, relatives a inversions en la ciutat, 
en les quals s’està treballant ja, com a mínim en la presa de decisions, per poder 
arribar a tindre uns pressupostis participatius, per poder arribar davant d’unes 
associacions veïnals i oferir projectes concrets, quantificats, amb terminis 
d’execució; i una vegada que estiguen aqueixes propostes concretes, les inversions 
financerament sostenibles es destinaran justament a això. A aqueixes inversions en 
les quals s’està treballant. Però a banda d’això, que vindrà i que poden dir que això 
no ho veuen, el que sí que es veu és el que acabe de llegir anteriorment i que està en 
el mateix pressupost. Però és que el que no hi havia, abans d’aquest pressupost, és 
res; ni els 500.000 euros que es van prometre, ni res de res. I venda de fum? Doncs 
bé, pel que f al centre històric, els 500.000 euros, abans hem parlat de 475.000 euros 
que estaven guardadets en la qüestió de la recollida de fem, treballs d’altres 
empreses. Diners que se n’anaven, 475.000 euros, directament al romanent de 
tresoreria, i directament als bancs; es podrien haver destinat per a tot això; vull dir, 
si parlem de venda de fum pel que fa a 2015. Referent a l’acord de novembre de 
2015, és cert que tenim un acord pendent de compliment de novembre de 2015; però 
és que jo he llegit que amb aquest pressupost es dóna compliment a acords que no és 
que siguen de 2015; quan parle de la Unitat d’Actuació Kiko 5, estic parlant del 28 
de desembre de 2006, i estem donant compliment hui. Quan parlem de Terranova 2 i 
3, estem parlant d’acords plenaris adoptats en juliol de 2009, no parlem de 2015, i 
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que estaven pendents de complir. I és el que estem fent ara, complir aqueixes coses. 
I per suposat, complirem també l’acord de novembre de 2015. per suposat que sí. 
Referent al capítol I de personal, ja no puc allargar-me més en aqueixa qüestió; ja la 
comentarem més detingudament en particular. Simplement dir que què guanyen els 
regidors delegats, o aquest regidor d’Hisenda, de posar en capítol I més diners de 
despesa? En tot cas interessaria posar-ho en capítol II; no pot tindre una finalitat. 
Però bé, ho raonarem més tranquil·lament. Per tancar dir que el pressupost que es 
proposa és un pressupost realista i prudent perquè els seus ingressos estan ajustats 
als padrons i a la liquidació de 2015, sense fer previsions infundades de possibles 
ingressos. Prova d’això és que a pesar de l’augment produït en la partida de l’IBI 
urbà, aquest pressupost de 21.600.000 euros és un 0.74% menor que el de 2015. és 
un pressupost responsable, perquè compleix tots els paràmetres econòmics actuals; 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa, el límit de despesa no 
financera. Així i tot, l’operació de préstec que es proposa, de 750.000 euros, és 
inferior a la capacitat de finançament-endeutament que dóna el nostre grau de 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. De fet, com ja s’ha dit, amb 
aqueixa operació de préstec es té previst acabar l’any amb un deute viu del 31,99%. 
És un pressupost auster i amb els peus a terra, perquè les consignacions que es 
plantegen en els diferents capítols de despesa són per a atendre necessitats bàsiques 
dels serveis, materials i ferramentes per als treballadors, donar compliment a acords 
plenaris des de fa anys. No es plantegen grans inversions, ni despeses fastuoses; el 
que persegueix, sobretot, és que el personal de l’administració treballe en condicions 
adequades, i consegüentment que es preste un millor servei a la ciutadania. De fet, 
s’aposta de forma important per la modernització de l’administració. És un 
pressupost col·legiat, perquè ha estat elaborat conjuntament i coordinada entre tots 
els regidors i regidores amb delegació, de forma que recull les necessitats indicades 
per aquestos, que els han treballat amb els seus respectius tècnics, i les decisions 
s’han adoptat també de forma col·lectiva, entre totes i tots els regidors amb 
delegació. És un pressupost amb una forta sensibilitat social, perquè s’han 
augmentat totes les partides de benestar social, i també els diners destinats a centres 
escolars, a la canera municipal, i a la protectora d’animals, i s’ha augmentat la 
dotació per al pla d’ocupació. I acabe indicant que una vegada que el pressupost 
estiga aprovat a farà també un seguit de reunions per tal de donar-li participació, i 
comunicació i difusió a la ciutadania; principalment a l’Agenda Local 21, a les 
associacions veïnals del Raval, i també a la ciutadania en general en un segon “el 
govern respon” que està previst en dates pròximes.”  

 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 11 vots favorables (5 del Bloc-Compromís; 4 
del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva; 1 del Grup Esquerra Unida del País Valencià, i 1 
del Grup Gent d’Oliva), i amb 10 vots en contra (6 del Grup PP; i 4 del Grup 
Socialista); acorda aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté 
a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
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QUART.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A 
L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. PRESSUPOST 2016. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa Extraordinària d’Hisenda i Bens 
Municipals: de data  9 de juny  de 2016, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu 
textualment: 
 
 
“DONAR COMPTE  DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A L’AVALUACIÓ 
DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA . 
PRESSUPOST 2016. 
 
De conformitat amb l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’Abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, s’emiteix informe d’Intervenció que avalúa el 
compliment de l’Objectiu d’estabilitat pressupostària a la vista de la proposta de pressupost de 
l’exercici 2016, havent de donar compte al Ple. 

 
A la vista del que s’ha exposat anteriorment i en virtut de les atribucions conferides per 
Decret 2111/15, es proposa, previ coneixement de la Comissió d’Economia i Hisenda: 

 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció que avalúa el compliment de 
l’Objectiu d’estabilitat pressupostària a la vista de la proposta de pressupost de l’exercici 2016 
de l’Ajuntament d’Oliva. 
 
SEGON.- Remetre aquest informe a la Direcció General de Coordinació Financera amb Entitats 
Locals o a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera en el 
termini de 15 dies, comptats des del coneixement d'aquest informe pel Ple. 
 

INFORME INTERVENCION GENERAL 
 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE  ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
PRESUPUESTO GENERAL  PARA EL AÑO 2016 
 
MARTA MILVAQUES CUCART, Interventora del  Ayuntamiento de Oliva (Valencia), en cumplimiento 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en 
el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la 
ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, informa lo siguiente en 
relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de la Regla de Gasto y del nivel 
de deuda, en relación con el Presupuesto General del ejercicio 2016: 
 
PRIMERO.- Legislación aplicable 
La legislación aplicable está constituida, fundamentalmente, por: 
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□ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF). 

□ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento). 

□ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la LOEPSF (OM) 

□ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria 
(artículos 54.7 y 146.1). 

 
SEGUNDO.- Ámbito subjetivo de aplicación 
 

a) En general 
El Reglamento tiene un ámbito de aplicación subjetivo muy importante, que incluye,  en lo que nos afecta 
(art.2): 

- Los Ayuntamientos 
- Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes de 

los ayuntamientos. 
- Las sociedades mercantiles en las que se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

o Que la entidad local, sus entes dependientes, vinculados o participados por la misma, 
participen en su capital social, directa o indirectamente de forma mayoritaria. 

o Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrante o dependiente de la 
entidad local, disponga de derechos de voto mayoritarios en la sociedad, bien 
directamente, bien mediante acuerdos con otros socios de esta última. 

o Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrante o dependiente de la 
entidad local, tenga derecho a nombrar o a destituir a la mayoría de los miembros de los 
órganos de gobierno de la sociedad, bien directamente, bien mediante acuerdos con 
otros socios de esta última. 

o Que el administrador único o la mayoría de los miembros del consejo de administración 
de la sociedad, hayan sido designados en su calidad de miembros o consejeros por la 
entidad local, organismo o sociedad mercantil dependientes de la entidad local 

 
A estos efectos, a los derechos de voto, nombramiento o destitución mencionados, se añadirán los que la 
entidad local, organismo o sociedad mercantil integrantes o dependientes de la entidad local, posea a 
través de otras sociedades.  

- Las instituciones sin ánimo de lucro que estén controladas o financiadas mayoritariamente por 
alguno o varios de los sujetos enumerados. 

- Los consorcios que las entidades locales hayan podido constituir con otras administraciones 
públicas para fines de interés común o con entidades privadas que persigan fines de interés 
general, siempre que la participación de la o las entidades locales en dichos Consorcios sea 
mayoritaria, o bien que en caso de igualdad de participación con otras entidades que no sean de 
carácter local, se cumpla alguna de las siguientes características: 

o Que la o las entidades locales dispongan de mayoría de votos en los órganos de 
gobierno. 

o Que la o las entidades locales tengan facultades para nombrar o destituir a la mayoría de 
los miembros del órgano de gobierno. 

- Aquellos entes no incluidos en los párrafos anteriores, que se clasifiquen como agentes del sector 
público local por las instituciones con competencia en materia de contabilidad nacional citadas 
en el artículo 3.1 del Reglamento. 

 
A efectos de la inclusión en alguna de las categorías mencionadas, el artículo 3 del Reglamento regula la 
competencia para la clasificación de los agentes, atribuyéndola al Instituto Nacional de Estadística, junto 
con la Intervención General de la Administración del Estado y la colaboración técnica del Banco de 
España. 
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b) Aplicación en el Ayuntamiento de Oliva 

Dado que el Ayuntamiento de Oliva no tiene organismos autónomos locales ni empresas públicas 
dependientes, las normas descritas son aplicables exclusivamente  a la Entidad Local. 

 
TERCERO.- CONCEPTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del R.D.L. 2/2007, para las Entidades Locales, se 
entiende por estabilidad presupuestaria  la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad 
de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (comúnmente denominado SEC95 y SEC2010). Que en la práctica supone que la previsión de 
ingresos no financieros (capítulos del 1 al 7 del estado de ingresos) sea igual o mayor que los gastos no 
financieros (capítulos 1 al 7 del estado de gastos). 
 
De tal manera que las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes de 
aquéllas, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos 
comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de 
estabilidad definida. A estos efectos, se entenderá que se deberá ajustar al principio de estabilidad 
presupuestaria cualquier alteración de los presupuestos iniciales definitivamente aprobados de la entidad 
local y de sus organismos autónomos, y, en su caso, cualquier variación de la evolución de los negocios 
respecto de la previsión de ingresos y gastos de los entes públicos dependientes (art. 4.1 del Reglamento). 
 
La normativa que analizamos distingue dos tipos de Entes Locales: 

- Las incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 111 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. Esto es, las que les es aplicable  el régimen de cesión de recaudación de impuestos del 
Estado. 

- Las restantes entidades locales. 
 
Hay que señalar que el Ayuntamiento de Oliva  no es una entidad a la que le sea aplicable el régimen de 
cesión de tributos del artículo 111 de la LRHL.  
 
CUARTO.- EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
Respecto de las entidades para las que el principio de estabilidad presupuestaria se asocia al ciclo 
económico, la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria corresponde (art. 
16.1 del Reglamento): 

- En cuanto a la Liquidación del Presupuesto o la aprobación de la Cuenta  General, corresponderá 
a la Intervención General de la Administración del Estado. 

- En cuanto al Presupuesto inicial y sus modificaciones, a la Intervención local. 
 
En las restantes entidades locales (art. 16.2 del Reglamento), la Intervención local elevará al Pleno un 
informe sobre el  cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos 
y entidades dependientes. 
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 
177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, 
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus  modificaciones y a su liquidación. 
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base 
de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de 
Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una 
vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del 
presente reglamento. 
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe 
correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano 
competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno. 
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En este momento, el Ayuntamiento de Oliva, se encuentra en el segundo caso, es decir, corresponde a la 
Intervención local  la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad.  En consecuencia, el 
presente informe da cumplimiento a la normativa vigente en los términos expuestos. 
 
QUINTO.- CALCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD EN EL 
PRESUPUESTO DE 2016. 
Como se ha indicado, a continuación se procede realizar los cálculos que deben efectuarse para 
determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Para ello es imprescindible determinar en qué 
consisten los ajustes en términos de Contabilidad Nacional. Así la Intervención General de la 
Administración del Estado ha elaborado un Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional 
adaptado a las Corporaciones Locales, a los que hay que añadir los nuevos ajustes que el Ministerio 
mediante diferentes Notas va publicando en su web. Aunque los ajustes que figuran en dicho Manual se 
refieren a la liquidación, el Ministerio contempla expresamente los mismos ajustes en la aprobación del 
Presupuesto (Nota del Ministerio de 19/11/2012), por ello se van a realizar dichos ajustes con las 
matizaciones que se indican. 
Siguiendo el Manual y las Notas del Ministerio mencionados, los cálculos efectuados, cuyo detalle figura 
como anexo, son los siguientes: 
 

1 Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros 
ingresos. 

De conformidad con el Manual, el criterio en contabilidad nacional para la imputación de los ingresos 
fiscales y asimilados es el de devengo. No obstante puede haber ingresos devengados en un ejercicio y 
que no lleguen a recaudarse, por lo que, con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los 
ingresos devengados y no cobrados,  se debe ajustar en función del importe cobrado en cada ejercicio, ya 
sea de corriente o de cerrados, ello afecta a Capítulos 1 (Impuestos directos), 2 (impuestos indirectos) y 3 
(tasas y otros ingresos).  
 
Tratándose de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2016, este ajuste se calcula sobre la base del 
porcentaje de ajuste que se produjo en la liquidación del ejercicio 2015. 
 

Cálculo de los porcentajes de recaudación

b) Ejercicio corriente c) Ejercicios cerrados

1 12.070.324,94 11.073.584,68 745.678,48 11.819.263,16 97,92%
2 303.349,39 300.917,06 28.595,74 329.512,80 108,62%
3 3.776.143,73 2.982.091,75 363.820,65 3.345.912,40 88,61%

* O sobre los datos de la previsión de liquidación de 2013

Aplicación a previsiones 2016:

1 12.141.500,00 -2,08% -252.542,22
2 250.000,00 8,62% 21.562,11
3 2.911.300,00 -11,39% -331.696,19

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

A) Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Capítulos a) DR Liquidación 
2015

Recaudación 2015
e) % recaudación

Capítulos a) Previsiones 
ejercicio 2016

% Ajuste Importe ajuste

d) Total 
recaudación

 
 

2 Tratamiento de las entregas a cuenta de la Participación de Tributos del Estado. 
En Contabilidad Nacional, los pagos mensuales se registran en el período en que se pagan y la liquidación 
definitiva en el momento en que se determina y se satisface. Este mismo criterio, en general, es el que se 
aplica al presupuesto, por lo que, la coincidencia de ambos criterios de contabilización no origina la 
práctica de ajuste alguno. 
 

3 Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional 
En contabilidad presupuestaria, los intereses, diferencias de cambio, así como cualquier otro rendimiento 
derivado del endeudamiento, se aplican al presupuesto en el momento del vencimiento, mientras que en la 
contabilidad nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de 
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cuando se produzca su pago. La diferencia de criterios da lugar a la realización del correspondiente ajuste 
por intereses. 
 
Dado que estamos en sede de aprobación del presupuesto, no se observan datos que puedan dar lugar a 
este tipo de ajustes. 
 

4 Inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio” 
Este Ayuntamiento no ha realizado inversiones de esas características. 
 

5 Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local 
La justificación del ajuste se debe a que la Corporación Local, en ocasiones, encomienda a una empresa 
pública de ella dependiente, la realización de una inversión por cuenta de la Corporación Local, que será 
traspasada a balance de dicha Administración a su término. Se trata de empresas que no tienen la 
consideración de administración pública. 
En Contabilidad Nacional estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en 
que comienza su ejecución. 
 
Como se ha comentado, el Ayuntamiento de Oliva no tiene entes dependientes, ni ha encomendado a otra 
Administración la realización de inversiones, por lo que no procede realizar ningún ajuste por este 
motivo. 

 
6 Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas 

Distingue el manual dos tipos de consolidación: 
- Consolidación interna, la realizada entre el Ayuntamiento y los entes dependientes 
- Consolidación externa, la realizada entre el Ayuntamiento y el resto de Administraciones 

Públicas. 
 

El objetivo que se pretende es lograr que las transferencias dadas y recibidas coincidan en concepto, 
importe y período de contabilización. 
En contabilidad nacional deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que 
está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto 
por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo 
importe, en caso contrario procederá el ajuste correspondiente. 

 
Respecto a las transferencias recibidas y pagadas a otras Administraciones Públicas, no se dispone de los 
datos necesarios para saber si proceden o no ajustes. 

 
 

7 Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones 
Este Ayuntamiento no posee acciones, por lo que no procede este ajuste. 

 
8 Tratamiento en contabilidad nacional de los dividendos y participación en beneficios 

Este Ayuntamiento no ha tenido en el ejercicio que se liquida dividendos ni participación en beneficios. 
 
9 Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea 

De la contabilidad del ejercicio no se deducen ajustes de estos ingresos 
 
10 Operaciones de permuta financiera (swaps) 

Este Ayuntamiento no tiene formalizadas operaciones de permuta financiera, ni consta que sus entes 
dependientes hayan realizado este tipo de operaciones. 
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11 Operaciones de ejecución y reintegro de avales 
El posible ajuste se refiere al caso de que el Ayuntamiento haya concedido avales, y éstos se ejecuten, con 
el posible reintegro posteriormente del importe. 

 
En este ejercicio, el Ayuntamiento de Oliva no ha realizado operaciones de las que se indican en este 
apartado. Tampoco consta en sus entes dependientes 

 
12 Aportaciones de capital a empresas públicas 

Como se ha indicado, el Ayuntamiento no tiene empresas públicas. 
 

13 Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas 
Como se ha indicado, el Ayuntamiento no tiene empresas públicas. 
 

14 Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la 
Corporación Local 

En contabilidad nacional el principio del devengo se utiliza para el registro de cualquier flujo económico 
y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio implica el cómputo de cualquier 
gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que 
tiene lugar su imputación presupuestaria. 
La aplicación práctica de este ajuste supone que hay que deducir los gastos realizados en el ejercicio 
anterior y aplicados al presupuesto que se liquida, y hay que añadir los gastos realizados en el presupuesto 
que se liquida pero que se imputarán al presupuesto del año siguiente (saldo de la cuenta 413). 
Además se ha tenido en cuenta aquellos pagos realizados que se encuentran pendientes de aplicar a 
presupuesto y que no se encuentran en la cuenta 413. Así como las facturas registradas que se encuentran 
en fase R (firmadas de conformidad) que no están aplicadas a presupuesto ni se encuentran en la cuenta 
413. 
 

Gastos pendientes de imputar a presupuesto 19.762,16 74.229,25 -54.467,09

Saldo
a) Gasto 

correspondiente a n-
1

b) Gasto no imputado a n c) Ajuste 

F) Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

 
 

A continuación, se relacionan los ajustes que aparecen en las Notas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas: 
 

15 Ajustes por Liquidación de la Participación de Tributos del Estado de los ejercicios 2008, 
2009 y 2013 

Este ajuste aparece en las Notas e impresos de la web del Ministerio, y –aunque no se indica 
expresamente– parece justificarse en que se trata de un ajuste positivo, dada la técnica de contabilización 
que se utiliza (mediante devolución de ingresos indebidos), por lo que al no figurar en el estado de gastos, 
se considera un ajuste positivo. 

 

40.981,93
113.734,94

Devolución liquidación PIE 2013 en 2016 346.667,62

B) Reintegro liquidaciones PIE 2008, 2009 y 2013

Devolución liquidación PIE 2008 en 2016
Devolución liquidación PIE 2009 en 2016

 
 

16 Ajuste por grado de ejecución del gasto 
Según la Guía para la determinación de la regla de gasto, 3ª edición, realizada por la Intervención General 
de la Administración del Estado, la ejecución presupuestaria final suele presentar desviaciones respecto a 
los créditos iniciales del presupuesto; por este motivo para el cálculo del gasto computable en los 
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presupuestos iniciales se realizará un “ajuste por grado de ejecución del gasto” que reducirá o aumentará 
los empleos no financieros. 
El resultado del ajuste será el de aplicar el porcentaje estimado del grado de ejecución del presupuesto al 
importe por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7) del presupuesto de gastos, calculado mediante la 
media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras 
de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados los valores atípicos. 
Si la media aritmética es negativa, implicará una ejecución inferior a los créditos iniciales y el ajuste 
disminuirá los empleos no financieros en el importe de aplicar el porcentaje de la media aritmética. 
En el caso contrario, es decir si la media aritmética es positiva, quiere decir que se ha producido una 
ejecución superior a los créditos iniciales, dando lugar a un ajuste que aumentará los empleos no 
financieros. 
Mediante una Circular de COSITAL, el IGAE entiende por valor atípico, un valor muy distinto del resto, 
que hace que la media aritmética no sea representativa del grupo de valores considerados, y cuya 
inclusión desvirtúe la media aritmética.  
Concretamente considera, entre otros, como valores atípicos los siguientes: 

- Los gastos de naturaleza extraordinaria, derivados de situaciones de emergencia, 
acontecimientos  catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y 
similares. 

- Los gastos financiados con subvenciones finalistas, procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se incluyen en el cálculo del gasto 
computable para la determinación de la regla de gasto. 

- Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones 
reales, reconocidos en el mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del gasto computable, se 
considera inversión neta. 

- Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores 
 
D) Ajuste por Grado de ejecución del Gasto *

Ejercicio 2013 Créditos iniciales Obligaciones reconocidas % ejecución
Total 17.710.000,00 16.914.209,02 0,96

Ejercicio 2014 Créditos iniciales Obligaciones reconocidas % ejecución

Total 18.805.100,00 16.870.810,81 0,90

Ejercicio 2015 Créditos iniciales 
Obligaciones reconocidas

% ejecución

Total 18.685.300,00 17.095.727,02 0,91

% ejecución
0,93

Gastos financieros 2016 no agregables: 155.000,00

20.305.000,00                        
1.421.350,00

*Deducidos los gastos financieros no agregables  y los valores atípicos

Cálculo media de porcentajes de ejecución

Importe del ajuste sobre previsiones de gastos no financieros 2016
deducidos intereses :  
 

17 Adquisiciones con pago aplazado 
No consta adquisiciones con pago aplazado 
 
 

18 Arrendamiento financiero 
No existen ajustes por este concepto, tal y como parece que el SEC95 configura los arrendamientos 
financieros (como préstamos por la formación bruto del capital sobre un bien que al final del 
arrendamiento revierte a la Corporación Local), puesto que todos los arrendamientos financieros de los 
que se tiene constancia, en ningún se adquiere el bien al final del período. 
 
 

19 Contratos de asociación público privada (APP’s) 
No consta contratos de asociación público privada 
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20 Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras Administraciones 
Públicas 

No consta inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras Administraciones Públicas 
 

21 Préstamos 
No constan ajustes por este concepto 

 
22 Otros 

No constan otros ajustes. 
 
De los ajustes expuestos, los cálculos efectuados en función de la información de la que se dispone, han 
sido los siguientes: 
 

CONCEPTOS IMPORTES
a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto 
corriente 20.850.000,00

b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto 
corriente

20.460.000,00

c) TOTAL (a – b) 390.000,00
AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1
-252.542,22

2) Ajustes recaudación capítulo 2
21.562,11

3) Ajustes recaudación capítulo 3
-331.696,19

4) Ajuste por liquidación PIE-2008
40.981,93

5) Ajuste por liquidación PIE-2009
113.734,94

6) Ajuste por liquidación PIE-2013
346.667,62

7) Ajuste por devengo de intereses
0,00

8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto
1.421.350,00

9) Ajuste por arrendamiento financiero
0,00

10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a 
presupuesto -54.467,09

11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de 
imputar a presupuesto

0,00

d) Total ajustes presupuesto 2016
1.305.591,11 

e) Ajuste por operaciones internas*
0,00 

f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN(c + d + e)

1.695.591,11
 CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

 
 
En consecuencia, el proyecto de presupuesto de 2016 cumple la estabilidad presupuestaria en los términos 
expuestos. 
 
SEXTO.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 
El artículo 12 de la citada Ley Orgánica  2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera, exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la 
tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.  
El Consejo de Ministros, en reunión de 10/07/2015, ha fijado la tasa de referencia para el período 
2016/2018, en los siguientes importes: 

2016 2017 2018
1,8 2,2 2,6

Regla de gasto período 2016/2018

 
Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información, 
establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta 
fase de aprobación del presupuesto:  
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a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la 
regla de gasto con las previsiones del presupuesto del año siguiente. (Art. 15.1 d) Orden 
HAP/2105/2012).    
b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla 
de gasto con la remisión del presupuesto aprobado. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).    
La Intervención General de la Administración del Estado ha editado una Guía para la determinación de la 
regla de gastos para las Corporaciones Locales, estableciendo los criterios y ajustes que hay que realizar 
para efectuar dicho cálculo. 
El incumplimiento de  la regla de gasto conllevará la obligación de aprobar un plan económico-financiero 
(art.21.1 Ley Orgánica 2/2012). 
No obstante, la modificación de la Orden HAP/2105/201 2, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de 
noviembre, concretamente la modificación los artículos 15.3 c) y 16.4 supone que no es preceptivo el 
Informe del Interventor local sobre el cumplimiento de Regla de Gasto en fase de elaboración del 
Presupuesto de 2015, estando sólo previsto como informe en fase de liquidación del presupuesto. 
Trimestralmente deberá hacerse una valoración de cumplimiento de la Regla de Gasto al cierre del 
ejercido. 
 
En este sentido, el  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los formularios de remisión de 
información habilitados  en la propia plataforma  liberada para la  captura de datos relativa al  
Presupuesto 2016, no exige dicho cálculo con motivo de su remisión, si bien por esta Intervención de 
Fondos se ha procedido a efectuar el cálculo y valoración del cumplimiento de la regla de gasto. 

 Cálculo del gasto computable 
Se establece en el artículo 12.2 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, cómo se determina el 
volumen de gasto computable. 

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos 
no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, 
excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la 
parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 

Consideraciones  
El cálculo del gasto computable presupuesto 2016, se realiza a partir (+) Empleos (gastos) no financieros, 
suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los intereses de la deuda. 
 
Se parte de las obligaciones reconocidas en 2015, con las observaciones antedichas. 

a) El cálculo del gasto computable del año 2015, se realiza a partir de liquidación del presupuesto 
de dicho ejercicio. 

b) Se parte de las previsiones del presupuesto que se pretende aprobar para el ejercicio  2016. 
c) Se considera gasto no financiero la suma de los capítulos 1 a 7 del estado de gastos 
d) Tal y como establece la Ley, se excluyen los intereses de la deuda, minorada con los gastos de 

emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones 
financieras. 

e) Tal y como establece la Ley, se excluyen en el cálculos el importe de las subvenciones finalistas 
de los capítulos 4 y 7 de ingresos. 

f) La tasa de referencia de  crecimiento del PIB se considera el acuerdo del  Consejo de Ministros, 
en reunión de 10 de julio de 2015, en el que se fija la tasa de referencia para el período 
2016/2018, que para este ejercicio es el 1,8. 

g) El artículo 12.4 de la citada Ley Orgánica 2/2012, dispone  que cuando se aprueben cambios 
normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable 
resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de 
recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. A sensu contrario cuando se aprueben 
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cambios normativos que supongan disminuciones permanentes de la recaudación deberían 
considerarse para minorar el cálculo.  

h) Los ajustes que se contemplan, son los que figuran en la Guía para la determinación de la Regla 
de Gasto, 3ª edición, elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado, 
referidos a la liquidación del ejercicio 2015. 

- Enajenación de terrenos y demás inversiones reales: se consideran menos empleos no financieros 
los derechos reconocidos del ejercicio 2015 y las previsiones de enajenación del ejercicio 2016. 

- Inversiones realizadas por empresas que no son Administraciones Públicas por cuenta de una 
Corporación Local: básicamente se corresponde con las encomiendas de gestión, y nos 
remitimos a lo ya dicho respecto a dicho ajuste en la estabilidad presupuestaria. 

- Ejecución de avales 
- Aportaciones de capital, tanto a favor de las unidades incluidas en el artículo 2.1 como en el 

artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 
- Asunción y cancelación de deudas, en el caso de que la Entidad Local asuma, condone o cancele 

una deuda que una unidad tiene hacia ella. 
- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, ajuste ya comentado en la 

estabilidad presupuestaria. 
- Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones Público Privadas según el 

Sistema Europeo de Cuentas. 
- Adquisiciones con pago aplazado 
- Arrendamiento financiero 
- Préstamos que conceda la Entidad 
- Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012, relativo a los gastos no contabilizados ni 

en el Presupuesto ni en la cuenta 413, y pagados a través del mecanismo extraordinario de pago 
a proveedores. En nuestro caso, todas las facturas estaban incluidas en la cuenta 413, por lo que 
no procede este ajuste. 

- Ajuste por grado de ejecución del gasto, ya comentado anteriormente 
 
 
 
 
 
 

Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 IMPORTES

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 20.498.708,74

2. Ajustes SEC (2015) -1.061.810,62
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la 
deuda (1 +/- 2) 19.436.898,12

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)
0,00

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -1.754.517,16

6. Total Gasto computable del ejercicio 17.682.380,96

7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,8%) 318.282,86

8. Incrementos de recaudación (2016) (+) 415.000,00

9. Disminuciones de recaudación (2016) (-) -98.000,00

9. Límite de la Regla de Gasto 2015 aplicación ppto 2016 = 6+7+8-9 18.317.663,82  
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Gasto computable Presupuesto  2016 IMPORTES

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 20.305.000,00

2. Ajustes SEC l 2016 -1.366.882,91
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la 
deuda (1 +/- 2) 18.938.117,09

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)
0,00

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -753.000,00

6. Total Gasto computable Presupuesto 2016 18.185.117,09  
 
EL SENTIDO DEL INFORME: 

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable 
Pto.  2016 132.546,73

 CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA 
DE GASTO

% Incremento Gasto computable 2016/2015 -0,01  
 
Como se puede observar,  de los cálculos anteriores el presupuesto del ejercicio 2016, con los ajustes 
expuestos si se comparan los gastos no financieros realizados en el ejercicio 2015, ,  no superan la tasa de 
crecimiento prevista para el ejercicio (en un 0,72%). 
 
En consecuencia se cumple con la regla de gasto, no obstante, debe advertirse, que para el año 2015, de 
aplicación igualmente  para el año 2016,  como novedad  se efectuó la modificación de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de Octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril,  de EPSF mediante orden HAP/2082/2014, de 7 de 
Noviembre, concretamente la modificación de los art. 15.3c) y 16.4 supone que no es preceptivo el 
Informe del interventor Local sobre el cumplimiento de la regla de Gasto en fase de elaboración del 
presupuesto de 2015, estando solo previsto como informe en fase de liquidación del presupuesto. 
Trimestralmente deberá hacerse una valoración del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del 
ejercicio. 
 
SÉPTIMO.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA 
La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública, definido de acuerdo 
con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas, no  
pudiendo superar el 60% del PIB. Este límite se distribuirá entre las distintas Administraciones Públicas, 
de forma que se fija en el 3% para el conjunto de Corporaciones Locales. 
El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 10 de julio de 2015  adoptó acuerdo por el que se fijan los 
objetivos de estabilidad presupuestara y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y 
de cada uno de sus subsectores para el período 2016-2018  fijando que la variación del gastos computable 
de la Administración Central, de las comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá 
superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía 
española, concretando la tasa de referencia  para el período 2016-2018 en los siguientes importes: 
 

2014 2015 2016
4% 4% 3,9%

OBJETIVO DE DEUDA PUBLICA DEL CONJUNTO DE LAS ENTIDADES LOCALES TRIENIO 2014-2016

 
 
El incumplimiento determinará la obligación de aprobar un plan de reequilibrio financiero. 
Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por lo que 
resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo, resultando de aplicación en 
estos momentos los límites legales tradicionales del TRLHL para el nuevo endeudamiento.  
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Como se ha comentado anteriormente, se han efectuado los cálculos legales consolidados de conformidad 
con los criterios de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referente al ahorro neto y al volumen de 
la deuda en relación con los derechos reconocidos liquidados del ejercicio anterior. 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015

Derechos liquidados operaciones corrientes Importe 
I1- Impuestos directos 12.070.324,94
I2- Impuestos indirectos 303.349,39
I3- Tasas y otros ingresos 3.776.143,73
I4- Transferencias corrientes 7.043.541,61
I5- Ingresos patrimoniales 81.988,81
(+) Suma de los Ingresos liquidados en los Capítulos 1 a 5 del Presupuesto. (2) 23.275.348,48
(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o 
cualesquiera otros que expresamente hayan sido declarados como integrantes del patrimonio 
público social.

0,00

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de urbanización, cuotas de 
urbanización, o cualquier otros de este carácter

-350.143,28

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por aprovechamientos edificatorios distintos de 
los anteriores (entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, regulados en el 
artículo 62.3 del texto refundido de las Leyes de ordenac

0,00

(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a 
operaciones de igual carácter, que no hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo.

-155.750,32

(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital 0,00
(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento cuando esté 
afectado, por la normativa sectorial, a la financiación de inversiones de capital relacionadas con el 
servicio prestado, tales como infraestructuras hidráulicas, o

0,00

(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado; en particular el Fondo de Mejora 
de Montes cuando esté afectado a la realización de inversiones, tales como la ejecución de mejoras 
en los montes de titularidad municipal, o la realización 

0,00

(-) Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por la normativa aplicable a la financiación de 
operaciones de capital.

0,00

(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 afectados a operaciones de capital distintos de los 
anteriores.

0,00

(-) Otros ingresos incluidos en Capitulos 1 a 5 y no consolidables a futuro. 0,00
Total de Ingresos corrientes a considerar 22.769.454,88
Obligaciones reconocidas operaciones  corrientes 
G1- Gastos de personal 10.813.809,59
G2- Gastos en bienes y servicios 6.241.948,14
G4- Transferencias corrientes 823.933,92
(-) Gastos operaciones corrientes cap. 1, 2  y 4) 17.879.691,65
(+) Obligaciones financiadas con RLT 0,00
Total gastos corrientes a considerar 17.879.691,65
AHORRO BRUTO 4.889.763,23
Anualidad teórica de amortización (1)+(2) 1.277.485,96
(1) Anualidad actual de amortización 1.191.791,89
(2) Anualidad prestamo a concertar 85.694,07
AHORRO NETO ACTUAL 3.612.277,27
Ahorro neto en términos porcentuales 15,86%
CAPITAL VIVO (OPERACIONES A CORTO Y LARGO )
Capital Vivo a 1/1/2016 6.631.667,89
Relación sobre los recursos liquidados por op. Corrientes 29,13%
Capital Vivo a 1/1/2016 con prestamo 2015 concertado pero no formalizado 7.631.667,89
Relación sobre los recursos liquidados por op. Corrientes 33,52%
Previsión capital vivo a 31/12/2016 8.126.997,97
Relación sobre los recursos liquidados por op. Corrientes 35,69%
Previsión capital vivo a 31/12/2016 sin PTE 7.283.099,08
RelacIón sobre los recursos liquidados por op. Corrientes 31,99%  

OCTAVO.- LÍMITE DEL GASTO NO FINANCIERO 
El artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria  exige también a las Entidades Locales la 
misma obligación que la Unión Europea viene exigiendo al Estado, esto es, aprobar todos los años un 
techo de gasto no financiero, y verificar que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la 
regla del gasto.  
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En este sentido establece que las Entidades Locales deberán aprobar un límite máximo de gasto no 
financiero, coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el 
techo de asignación de recursos de sus presupuestos. 
No se establece plazo para su aprobación, ni cuál es el órgano competente para ello.   Por lo que podría 
considerarse que el órgano competente es la Alcaldía en virtud de la cláusula de competencia residual 
establecida en el artículo 21 de la Ley 7/1985, y  con anterioridad a la aprobación del Presupuesto de 
2016, aunque no parece que exista ningún inconveniente en que se apruebe el techo de gasto con motivo 
de la aprobación del presupuesto del ejercicio. Tampoco se establece en la Orden Ministerial la 
obligación de remisión de información sobre el techo de gasto. No obstante, tal y como se ha señalado 
anteriormente, en este ejercicio no existe obligación del cumplimiento de la regla de gasto en la fase de 
elaboración del presupuesto y, por tanto, esta intervención entiende que tampoco de aprobar un techo de 
gasto no financiero. 
 
En cualquier caso, se realizan los cálculos correspondientes, que, como se pueden observar, el límite de 
gasto no financiero para 2016 es coherente con el objetivo de estabilidad y con la regla de gasto, su 
cuantía es de 20.592.546,73.-€. 

A) Gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria

Partimos de las previsiones de ingresos y gastos no financieros para el presupuesto de 2015, que deben ser coherentes con el Plan  Presupuestario

Capítulos 1 a 7 de Ingresos 20.850.000,00 Capítulos 1 a 7 de Gastos 20.460.000,00
Ajustes SEC ingresos -61.291,80 Ajustes SEC gastos -1.366.882,91
Ingresos no financieros Ajustados 20.788.708,20 Gastos no financieros Ajustados 19.093.117,09
Verificación cumplimiento objetivo estabilidad 1.695.591,11

Para el cálculo del límite de gasto no financiero, que se expresa en términos presupuestarios, añadimos el superávit así calculado a los gastos considerados: 

Techo de gasto no financiero en equilibrio: 22.155.591,11

B) Gasto no financiero coherente con el objetivo de Regla de Gasto

Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 IMPORTES
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 20.498.708,74

2. Ajustes SEC (2015) -1.061.810,62
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto 
intereses de la deuda (1 +/- 2) 19.436.898,12

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) 0,00

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -1.754.517,16

6. Total Gasto computable del ejercicio 17.682.380,96

7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,3%)+(6x1,3%)x1,8%) 318.282,86

8. Incrementos de recaudación (2016) (+) 415.000,00

9. Disminuciones de recaudación (2016) (-) -98.000,00

10. Límite de la Regla de Gasto ppto 2016 = 6+7+8-9 18.317.663,82

Para el cálculo del límite de gastos no financieros, que se expresa en términos presupuestarios, se añaden: 

Gasto del capítulo 3º no agregado en 2016 155.000,00

Gasto financiado con fondos finalistas en 2016 753.000,00

Ajustes SEC gastos 1.366.882,91

Límite de gasto no financiero coherente con Regla de Gasto ppto 201620.592.546,73

C) LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO

Se considera el límite menor de los dos calculados anteriormente: 

Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria 22.155.591,11
Coherente con el Objetivo de Regla de Gasto 20.592.546,73
LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO: 20.592.546,73

LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO  PRESUPUESTO  2016
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NOVENO.-CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA. 
El Presupuesto de la entidad local del ejercicio 2016, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, la 
regla de gasto y el objetivo de la deuda en los términos expresados. 

 
Oliva, 3 de junio de 2016. LA INTERVENTORA. Marta Milvaques Cucart” 
 
La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit. 
 
 
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 
 
 


