
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 2/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
23 DE FEBRER DE 2017.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES
HORA D’ACABAMENT: 22.30 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

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

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO
Sr. AUSENTE EXCUSADO:
ALFONSO FORRAT ESTÊVEZ

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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Abans de començar el desenvolupament de l’ordre del dia, el Sr. alcalde demana a les
regidores  i  regidors,  i  s’efectua,  un  minut  de  silenci  per  les  víctimes  de  violència
masclista i en solidaritat amb les famílies, a causa dels últims assassinats ocorreguts.

PRIMER.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I  URGENT CORRESPONENT AL 20 D’OCTUBRE DE
2016.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió
extraordinària i urgent de 20 d’octubre de 2016, i s’autoritza la seua transcripció Llibre
d’Actes corresponent.

SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL 27 D’OCTUBRE DE 2016.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió
ordinària  de  27 d’octubre  de 2016,  i  s’autoritza  la  seua transcripció  Llibre  d’Actes
corresponent.

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

TERCER.- DICTAMEN CI DE GOVERNACIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE LA
DECLARACIÓ DELS SERVEIS QUE ES CONSIDEREN PRIORITARIS O QUE
AFECTEN  EL  FUNCIONAMENT  DELS  SERVEIS  PÚBLICS  ESSENCIALS
D’AQUEST  AJUNTAMENT,  PER  A  DUR  A  TERME  CONTRACTACIONS
TEMPORALS  O  NOMENAMENTS  INTERINS  EN  CAS  D’URGENT  I
INAJORNABLE NECESSITAT. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 13 de febrer
de 2017, en relació amb l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“Dictamen proposta de declaració dels serveis que es consideren prioritaris o que afecten
al  funcionament  dels  serveis  públics  essencials  d'aquest  Ajuntament,  per  dur  a  terme
contractació temporal o nomenaments interins en cas d'urgent i inajornable necessitat

El Sr. president exposa la proposta de declaració dels serveis que es consideren prioritaris o que
afecten al funcionament dels serveis públics essencials d'aquest ajuntament, per dur a terme
contractació temporal o nomenaments interins en cas d'urgent i inajornable necessitat i s'eleva a
la comissió per a estudi i dictamen la proposta que seguidament es transcriu:

Segons el que es disposa en l'article 20, apartat 2 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos
Generals de l'Estat, estableix, amb el caràcter de legislació bàsica (i per tant aplicable a la totalitat de les
Administracions Públiques) es diu que "durant l'any 2016 no es procedirà a la contractació de personal
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temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, excepte en casos
excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i  inajornables  que es restringiran  als  sectors,  funcions i
categories professionals que es consideren prioritaris o que afecten al funcionament dels serveis públics
essencials. 

Atenent a les necessitats que actualment existeixen en els diferents serveis i, especialment, prenent en
consideració la reducció d'efectius patida en els diferents departaments, a conseqüència de jubilacions,
autorització de comissions de serveis,  baixes  mèdiques conjunturals,  passada  a segona activitat,  amb
expressió de la legislació aplicable i el procediment a seguir per efectuar tal declaració, donant trasllat per
a la seua tramitació a l'òrgan competent per a això.

Per tot això es proposa a la Comissió Municipal Informativa de Governació que dictamine el següent: 

Primer. Declarar  serveis  públics  essencials  de  caràcter  propi  de  l'Ajuntament  d'Oliva,  als  efectes
previstos per l'art. 20 de la Llei 48/2015 de 29 d'octubre de PGE 2016, els següents:

1. Tota activitat dirigida a assegurar el compliment dels serveis mínims i obligatoris enunciats en
l'art.  26 de la  Llei  7/1985:  enllumenat  públic,  cementeri,  recollida  de  residus,  neteja  viària,
proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació
de les vies públiques,  parc públic,  biblioteca pública i  tractament  de residus, protecció civil,
avaluació i  informació de situacions de necessitat  social  i  l'atenció immediata a persones en
situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús
públic.

2. L'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes i la vigilància del municipi i béns públics.
3. L'actualització, revisió i custòdia del padró municipal i la gestió del cens electoral.
4. La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu.
5. La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària.
6. Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
7. Els serveis d'atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions.
8. Els serveis de suport a l'educació infantil i d'adults
9. Els serveis socials
10. Qualsevol  servei  i/o  activitat  dirigida  a  fomentar  la  cohesió  social,  cultural  i  esportiva  del

municipi.

Respecte d'aquests serveis tindran la consideració d'essencials les categories i funcions que es consideren
necessàries per garantir la seua prestació i amb les dotacions estrictament imprescindibles per dur-los a
terme

Segon.- Declarar que les següents àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritàries, 

1. Serveis de contractació administrativa i informàtica 
2. Serveis de recursos humans i organització
3. Serveis d'atenció al ciutadà, arxiu i registre de documentació
4. Serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments públics
5. Servei d'atenció a les persones en els àmbits de joventut i esports.
6. Serveis d'avaluació i informació de situacions de necessitat social i d'atenció immediata a persones en
situació o risc d'exclusió social.
7. Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació.
8. Serveis de seguretat al territori.
9. Serveis de conservació i manteniment de les vies públiques i espais públics.
10. Serveis de promoció econòmica i lluita contra l'atur.
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Respecte d'aquests serveis tindran la consideració de prioritaris les categories i funcions que es consideren
necessàries per garantir la seua prestació i amb les dotacions estrictament imprescindibles per dur-los a
terme.

Tercer.- Les  contractacions  portades  a  terme  com  a  conseqüència  d'aquesta  declaració  de  serveis
prioritaris i  essencials,  no pot suposar un increment del  Capítol I de personal d'aquest  ajuntament en
termes d'homogeneïtat d'efectius.

Quart.- Elevar aquesta proposta al Ple de l'Ajuntament, per a l'adopció d'acord.

Cinquè.- Publicar aquest acord en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, a la seua pàgina web i en el Butlletí
Oficial de la Província de València.”

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació previ estudi i deliberació i
amb els vots ponderats favorables dels Srs/es. David Gonzalez Martinez, Blai Peiro Sanchis i
Alejandro  Salort  Rubio,  amb  l'abstenció  del  Sr.  Carlos  Mengual  Manzanares  i  de  la  Sra.
Alejandra  Tomas  Domenech,  amb  el  vot  de  qualitat  del  Sr.  President,  es  dictamina
favorablement el següent:

Primer.- Aprovar  la  proposta  que es  presenta  de declaració dels  serveis  que es  consideren
prioritaris o que afecten al funcionament dels serveis públics essencials d'aquest Ajuntament,
per dur a terme contractació temporal  o nomenaments  interins en cas d'urgent i  inajornable
necessitat.

Segon.- Elevar aquest dictamen al Ple de l'Ajuntament, per a l'adopció d'acord.

Tercer.- Publicar aquest acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la pàgina web i en el
BOP de València.”

El Sr. alcalde manifesta que s'ha presentat pel Grup Municipal Socialista, una esmena
de substitució del dictamen emés per la Comissió Informativa de Governació, que és del
següent tenor literal: 

“Carlos  Mengual  Manzanares,  regidor/a  d’aquest  Ajuntament  i  membre  del  grup municipal
socialista:

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ A LA TOTALITAT: Substituir tot el dictamen per la següent
proposta:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 7/85, Reguladora de Bases de Regim Local, desprès de la
redacció donada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local disposa: “ Per a l'efectivitat de l'autonomia garantida constitucionalment
a les Entitats Locals, la legislació de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes, reguladora dels
distints  sectors  d’acció pública,  segons  la  distribució constitucional  de competències,  deurà
assegurar als Municipis, les Províncies i les Illes el seu dret a intervindre en quants assumptes
afecten directament al cercle dels seus interessos, atribuint-los les competències que procedixca
en atenció a les característiques de l'activitat publica de que se tracte i a la capacitat de gestió de
l'Entitat  Local,  de  conformitat  en  els  principis  de  descentralització,  proximitat,  eficàcia  i
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eficiència,  i  en  estricta  subjecció  a  la  normativa  d'estabilitat  pressupostaria  i  sostenibilitat
financera”.

En  l'apartat  2  del  mateix  article,  s'indica  que  “Les  Lleis  bàsiques  de  l'Estat  previstes
constitucionalment deuran determinar les competències que elles mateixes atribuixen o que, en
tot cas, deuen correspondre als ents locals en les matèries que regulen”. 

En consonància en dit precepte, en l'article 25 de la citada Llei, en el seu apartat 2, se senyala:
“El municipi exercirà en tot cas com competències pròpies, en els termes de la legislació de
l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries… i) Avaluació i informació de
situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió
social.” 

L’article  26  apartat  primer  disposa:  “Els  Municipis  deuran  prestar,  en  tot  cas,  els  serveis
següents….C) En els Municipis en població superior a 20.000 habitants a més: protecció civil,
avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'us
públic.” 

D'altra part, pel que es refereix a la normativa sectorial en la matèria, l'article 6.1 b) de la Llei
5/1997,  de 25 de juny,  per la que se regula el  Sistema de Serveis Socials en l’àmbit  de la
Comunitat Valenciana, atribueix a les entitats locals la competència pròpia sobre la titularitat i
gestió  dels  serveis  socials  generals,  els  quals  queden  integrats  pels  serveis  d’informació,
orientació i assessorament tècnic, els serves d'ajuda a domicili, els programes de cooperació
social, els programes de convivència i reinserció social, els programes d'oci i temps lliure, els
programes que tindran per objecte l’atenció de les necessitats mes bàsiques d'aquells ciutadans i
ciutadanes que no  les  puguen abordar  per  sí  mateixos  mediant  la  gestió  de  les  prestacions
econòmiques i programes de prevenció i reinserció social.

D'altra part la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància
i l’adolescència, ha assignat als municipis importants competències en matèria de menors en
situació de risc.
 
Així  mateix,  la  Llei  13/2016,  de  29  de  desembre  de  2016,  de  mesures  fiscals,  de  gestió
administrativa  i  financera,  i  d’organització  de  la  Generalitat,  assigna  competències  a  les
corporacions  locals  en  matèria  de  promoció de  la  autonomia  y  atenció  a  les  persones  en
situació de dependència. 

Dites competències declarades com pròpies dels municipis (que responen a l'anterior concepte
de servei públic essencial o servei públic obligatori) es troben incardinades en el nostre àmbit
municipal en l’Àrea d’Acció Social. 

La situació social actual exigeix un compromís d’actuació urgent de la corporació, tenint en
compte que la població atesa, es una població en un elevat grau de vulnerabilitat i risc social,
que fa exigible un increment dels recursos humans que possibilite que un servei municipal, que
necessita en major grau que qualsevol altre, un factor humà, siga atès en els adequats cànons
d’eficàcia i responsabilitat. 
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La  situació  exposada  evidencia  la  concurrència  de  les  circumstancies  d’excepció  de  la
prohibició de contractació de personal, establida en l'article 20, apartat dos de la Llei 48/2015,
de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al any 2016, al concórrer els supòsit
d’Excepcionalitat, urgència i caràcter inajornable previstos en el mateix. 

Per últim ressaltar que, en data 4 de setembre de 2015, el Consell va aprovar el Decret 4/2015,
de 4 de setembre,  pel  que s'estableixen les mesures  urgents  derivades de l’aplicació de les
disposicions addicional quinzena i transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, relatives a l’educació,
salut i serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. D’acord en el citat decret llei els
municipis  de  la  Comunitat  Valenciana  podran  continuar  prestant  competències  relatives  a
educació, salut i serveis socials a que fa referència la Llei 27/2013, de 27 de desembre, en tant
no  siguen aprovades  les  normes  reguladores  del  sistema  de  finançament  de  les  comunitats
autònomes i de les hisendes locals.

La sentencia 185/1995 de 14 de desembre del Tribunal Constitucional, ofereix una visió del que
pot considerar-se com servei essencial: el servei requerit és objectivament indispensable per a
poder satisfer les necessitats bàsiques de la vida personal o social dels particulars d’acord en les
circumstancies  socials  de  cada  moment  i  lloc  o,  dit,  en  altres  paraules,  quan  la  renuncia
d’aquests  bens,  serveis  o  activitats  priva  al  particular  d'aspectes  essencials  de  la  seua  vida
privada o social. 

Atenent a allò anteriorment exposat i tenint també en consideració que: no s'incorre en el supòsit
d’execució simultània del mateix servei públic en altra Administració Publica; es clarifiquen les
competències locals i s'avança en el principi de «una Administració una competència», evitant
problemes de solapaments  competencials entre Administracions; cal racionalitzar l'estructura
organitzativa  de  l’Administració  local  d’acord  en  els  principis  d’eficiència,  estabilitat  i
ostensibilitat financera, garantint un control financer i pressupostari  rigorós; es gestionen els
interessos municipals en l’àmbit de les seues competències, promovent activitats i prestant els
serveis públics que contribuixquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal

La  no  prestació  dels  recursos  socials  necessaris  a  la  ciutadania  que  satisfacen  les  seues
aspiracions i necessitats com sers humans, es una responsabilitat que deu ser assumit i resolta
per tota la corporació municipal. 

Per tant, l'Ajuntament d’Oliva ostenta la competència pròpia sobre els serveis socials generals,
la promoció de l'autonomia i l’atenció a les persones dependents, la gestió de les prestacions
bàsiques i dels programes d’actuació adequats, mediant la disposició del personal adequat per a
l’atenció en proximitat de la seua ciutadania.

Per tot l’anterior, declarem els següents acords:

1. Declarar a tots els efectes com serveis públics essencials de l'Ajuntament d’Oliva, els
recursos que integren els serveis socials municipals, en base a les disposicions legals i
raonaments arreplegats en la part expositiva de la present resolució.

Respecte d'estos serveis tindran la consideració d'essencial les categories i funcions que
se consideren necessàries per a la seua prestació. 
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2. En base a l'anterior declaració, que derive en efectes en relació en l’excepció prevista en
l'article 20, apartat dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de
l'Estat per al any 2016, al concórrer els supòsits d'excepcionalitat, urgència i caràcter
inajornable previstos en el mateix.

3. Aprovar  de  conformitat  en  lo  disposts  en  l'article  127  G)  Llei  7/85,  de  2  d'abril,
Reguladora de Bases de Regim Local,  la  realització en caràcter  urgent  per part  del
Servei de Recursos Humans de les gestions oportunes per a dotar al Departament de
Serveis Socials del personal necessari, en les diferents categories.

4. Comunicar el present acord a les i els representants dels treballadors i treballadores,
Delegades i Delegats de personal, per lo que respecta al personal funcionari; i al Comitè
d'empresa, per lo que respecta al personal laboral.

5. Publicar aquest acord al tauló d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina web i al BOP de
Valencia.” 

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

 Sr.  Mengual Manzanares: “Vaig  directe a  les  propostes  d’acord.  Per tot  l’anterior
declarem les  següents  propostes  d’acord.  Declarar  a  tots  els  efectes  com a  serveis
públics essencials de l’Ajuntament d’Oliva, els recursos que integren els serveis socials
municipals, en base a les disposicions legals i raonaments recollits en la part expositiva
de la present resolució. Respecte d’aquestos serveis tindran la consideració d’essencial
les categories i funcions que se consideren necessàries per a la seua prestació. Segon
punt,  en base a l’anterior declaració,  que derive en efectes  en relació en l’excepció
prevista en l’article 20, apartat dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals  de  l’Estat  per  a  l’any  2016,  en  concórrer  els  supòsits  d’excepcionalitat,
urgència  i  caràcter  inajornable  previstos  en  el  mateix.  Tercer  acord,  aprovar  de
conformitat en allò disposat en l’article 127 g) Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
Bases  de  Regim  Local,  la  realització  amb  caràcter  urgent  per  part  del  Servei  de
Recursos  Humans  de  les  gestions  oportunes  per  a  dotar  al  Departament  de  Serveis
Socials del personal necessari, en les diferents categories. Quart, comunicar el present
acord a les i als representants dels treballadors i treballadores, delegades i delegats de
personal,  pel  que  fa  al  personal  funcionari;  i  al  Comitè  d’Empresa,  pel  que  fa  al
personal laboral. Cinqué, publicar aquest acord al tauler d’anuncis de l’ajuntament, a la
pàgina web i al BOP de Valencia.”

 Sr.  alcalde: “Tots  els  portaveus  tenen  el  dictamen  que  s’eleva  de  la  comissió
informativa i la proposta que ha llegit el Sr. Mengual. El punt el defensa l’Alcaldia i per
tant comence jo  mateix,  i  després obrirem un torn d’intervencions,  com sempre,  de
menor a major, i un segon torn si cal. Per començar m’agradaria contextualitzar, no en
excés,  però  sí  contextualitzar  per  què  d’aquesta  declaració  de  serveis  essencials  de
l’ajuntament; és important el context, a més ací, en aquest plenari, s’ha parlat moltíssim
del que parlaré i s’han aprovat propostes de resolució, mocions que s’han debatut. En
agost de 2011, en aquell moment governava encara el Partit Socialista el  govern de
l’estat,  va  negociar  amb  el  Partit  Popular  una  reforma  exprés  de  la  Constitució,
sobradament coneguda, en concret del seu article 135, que en poques paraules el que

7



AJUNTAMENT D’OLIVA

determinava,  o  prioritzava davant  de  qualsevol  altra  necessitat,  era  el  pagament  del
deute per part de les administracions públiques a les entitats financeres o als bancs. A
partir  d’aqueixa  reforma,  i  una  vegada  entra  el  Partit  Popular  al  govern  de  l’estat,
assistim a  l’aprovació  de  tota  una série  de  lleis,  decrets,  disposicions,  instruccions,
ordres ministerials, en definitiva tota una teranyina legal destinada clarament a reduir
les competències, i el finançament, ja de per si insuficient, dels ajuntaments; i només
per citar-ne algunes que s’han parlat ací, i que s’han debatut, recordem el Decret llei
7/2012, de pujada de l’IBI d’un 10%, i dels plans d’ajust, o el Decret 20/2012, sobre
l’eliminació de la paga extra als funcionaris, que després els tribunals van recular, la
Llei  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l’Administració  Local  en  2013,  que  va
modificar el règim de competències dels municipis, establerts en els articles 25 i 26 de
la Llei de règim Local, i que va significar un atac en tota regla a l’autonomia local, de
fet en aquest Ple es va proposar una moció i ens vam oposar a la llei i vam demanar la
seua derogació, el Decret llei 3/2014, que va determinar que no es puguera contractar
personal  temporal,  ni  nomenar  personal  estatutari  temporal,  ni  funcionaris  interins,
llevat de casos excepcionals, de necessitats urgents i inajornables, i la Llei 48/2015, de
Pressupostos Generals de l’Estat de 2016, que mentre no s’aproven els de 2017 està
actualment en vigor, i manté la impossibilitat dels nomenaments interins, o en qualsevol
cas que només puga realitzar-se en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i
inajornables. Totes aquestes lleis, decrets i disposicions, no només imposen un límit de
despesa general a les administracions públiques, i a la mateixa taxa de reposició del
personal de l’ajuntament, sinó que, com he dit, imposen limitacions a l’hora de cobrir
les baixes del personal, la qual cosa minva considerablement els serveis municipals. I
tot  això,  encara  que  l’ajuntament  estiga  complint  amb  els  paràmetres  econòmics  i
financers  que  imposa  el  mateix  Ministeri  d’Hisenda,  o  encara  que  l’ajuntament
complesca les regles imposades d’austeritat. En el cas d’ajuntaments, d’administracions
de proximitat, com és el cas de l’Ajuntament d’Oliva, es pot arribar a la situació que en
cas que una o més persones estiguen malaltes i no puguen cobrir les baixes, el servei
quede mermat, o inclús el servei s’haja de tancar. Per tant, si el govern central del PP no
haguera  generat  aquesta  deriva  de  reduir  les  competències  i  el  finançament  de  les
administracions locals, tot limitant considerablement la seua capacitat  d’actuació, no
caldria aprovar aquesta declaració de serveis essencials, perquè els ajuntaments tenim
l’obligació, i també és un mandat constitucional, de prestar serveis als nostres veïns, i
així ho recullen tots els principis de l’autonomia local establerts en la Constitució, i
també en la carta europea d’autonomia local. Per tant, la finalitat de la proposta que hui
es  porta  a  votació,  és  garantir  la  continuïtat,  i  la  millora,  dels  serveis  públics  de
l'ajuntament als nostres veïns, per a la qual cosa és important poder contractar personal
per cobrir determinades substitucions i vacants. Això vol dir que si s'aprova anem a
nomenar  funcionaris  interins  i  a  contractar  personal  laboral  indiscriminadament?
Òbviament  que no,  ja  que no  podrem sobrepassar  en  cap  cas  el  límit  autoritzat  de
despesa  en  el  capítol  de  personal,  i  a  més  a  més,  abans  de  cada  nomenament  es
justificarà la necessitat inajornable per fer el dit nomenament. La declaració de serveis
essencials que hui es porta a votació, després de la consulta a les diferents regidores i
regidors delegades, abarca un marc competencial ampli; perquè a la fi, aquest govern no
vol vore's abocat a haver de tancar portes a les persones quan vénen a demanar una
llicència o a gestionar qualsevol tràmit, o no reparar com cal els desperfectes en la via
pública, o que els xiquets de l'escoleta infantil no tinguen educadora, i un llarg etc. pel
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fet que el treballador o treballadora públic que hi ha darrere de cada servei, no es puga
substituir, inistesc, a pesar que aquest ajuntament compleix amb les regles d'austeritat i
no supera la despesa de personal. I aquesta declaració ampla, que efectivament va més
enllà dels serveis mínims que estableix l'article 26 de la Llei 7/1985, modificada a la
baixa  per  la  Llei  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l’Administració  Local,  es  fa
perquè l'Ajuntament d'Oliva, com la majoria d'ajuntaments, ofereix serveis als ciutadans
que  van  més  enllà  dels  serveis  mínims  establerts  per  la  normativa  de  règim local,
sobretot  perquè  beneficien  als  nostres  veïns  i  també perquè  no  els  presta  cap  altra
administració pública competent,  que hauria de prestar-los,  i  volem garantir  la  seua
continuïtat. Davant d'aquesta situació, el significat d'allò que estableix la norma com a
sectors, funcions i categories professionals que es consideren prioritaris, és un concepte
jurídicament indeterminat i  correspon a una decisió del govern municipal que haurà
d'elevar a l'òrgan competent, en aquest cas el Ple, i entenem que això és el que estem
fent hui i la proposta que tots tenen.”

 Sr. Salort Rubio: “Primer de tot, des del Grup d’Esquerra Unida el que farem és donar
el  vot positiu a aquesta moció que pretén minimitzar les polítiques que ataquen els
serveis públics, i que es puguen reposar el més prompte possible els efectius que ens fan
poder dur a la ciutadania una política més pròxima a ells. Per tant crec que hem d’estar
tots en el mateix carro i poder dotar, siga qui siga el partit que gestionen el servei de
cara a la ciutadania, al nostre poble d’un servei el més digne possible.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Disculpe;  ara  què  faig?  Defense  la  meua  esmena?
Nosaltres hem presentat aquesta esmena de substitució a la totalitat del dictamen, que
no de la  moció,  Sr.  Salort,  perquè ens sembla  molt  poc treballada,  Sra.  Miñana,  la
proposta; i perquè ni des del punt de vista lògic, ni des del punt de vista legal, ens
sembla que estiga conforme amb aquesta situació; i em sorprén Sr. Salort que vosté la
recolze, i explique un poc. Aquesta llei és de 29 d’octubre de 2015, Sra. Miñana, el
poble d’Oliva, com sempre quan crida a Conselleria sempre anem en el vagó de darrere,
mai anem com a ciutat o com a poble que encapçale les modificacions a temps, sempre
anem al vagó de la cua. I ho dic per una forma lògica, perquè a la fi nosaltres el que
estem fent amb un 53% del pressupost que ens costa el funcionariat, els treballadors,
nosaltres no som capaços de fer una reestructuració com cal, i així poder saber com
estan els departaments, quins tenen massa gent, quins tenen menys gent, quins són més
essencials, quins ho són menys, i quins són més prioritaris i quins ho són menys; perquè
parlar d’essencialitat per a tots els departaments, per a tots els serveis, que és el que
presenten vostés ací, em sembla que lleves per al que serveix ser essencial; a la fi és
redundant. Per a què dir essencial? Són serveis. I tampoc són prioritaris; prioritzar és
prioritzar quins són més rellevants per a aquest govern, quins són més importants per a
aquesta  estructura  o  aquesta  corporació.  Això des  del  punt  de  vista  lògic.  Però  ara
anirem un poc al punt de vista legal,. No sé si vosté ha parlat amb conselleria; supose
que sí.  No sé si  ha parlat  amb altres  municipis  que porten a cap aquesta proposta;
supose que sí. A la fi, encara que la llei és de 29 d’octubre de 2015, alguns municipis
s’han endarrerit, com no, torne a reiterar-me, Oliva entre ells. I ara conselleria el que ha
pretés és que els donem pressa per al tema de Benestar Social, per al tema de les ajudes
econòmiques que vindran per a la contractació, no sé si són cinc persones i mitja que
ens pertoca a Oliva, més o menys. I en no poder contractar-les per al llei que havia
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comentat  el  Sr.  alcalde,  nosaltres  necessitem,  per  no  tindre  objeccions  de  legalitat,
encara que això a vostés sembla que els servesca de poc; per a no tindre objeccions de
legalitat,  poder  fer  aquestes  substitucions.  Jo com a  company seu,  com a  company
regidor, el primer que li hauria demanat és que hi haguera un informe de la secretària,
encara que no és obligatori; però sí que ens pot servir, pot ser consultiu, pot donar-nos
unes noves idees, i pot des del punt de vista jurídic, saber si estem fent-ho bé o estem
fent-ho  malament.  Però  també  és  veritat  que  si  no  li  demanen  els  informes  si  són
obligatoris, per a ser consultius, per a què. Però jo he intentat parlat amb conselleria,
hem parlat amb conselleria i li he comentat quines eren les nostres propostes; em diu
que com és possible que demanem tots els serveis, fins i tot assessors de grups polítics,
com a essencials, com a prioritaris per al nostre poble, són necessaris, i si un causa
baixa dos dies hem de substituir-lo de forma urgent. Per tant em causa fins i tot estupor
que això ho faça una corporació, que això ho faça un govern; però anem un poc més
enllà, quan jo parle amb conselleria i parle amb altres ajuntaments, i em diuen, tots els
serveis? Per què està la llei, per tant? pose un exemple; és com si quan pel tema dels
casos per a les motos, digueren que per a totes les motos s’ha de portar casc, excepció
d’algunes; i nosaltres posem per a totes les motos. Per tant, per a què està la llei de
posar-se el casc? Vostés s’estan botant la llei a la torera. I per què jo faig una esmena i
simplement no es vota en contra, i ja s’apanyaran? Perquè tinc por, i és la sensació que
tinc després de parlar amb conselleria, que no ens accepte subdelegació del govern la
seua  proposta  i  que  no  entre  Benestar  Social  com  a  servei  essencial,  declarat  per
l’Ajuntament d’Oliva, i tinguem seriosos problemes per als diners que vagen a donar-
nos des de Serveis Socials. A sobre vosté tampoc motiva les raons de per què declarem
aqueixos serveis essencials. No em serveix dir el que ha dit el Sr. alcalde, que s’ha fet
malament des del govern del PSOE, del PP. Bé, això no serveix. Jo estic d’acord en
molts dels aspecte que ha presentat; però hem de motivar per què aqueixos serveis són
essencials, i no ho motivem. Per això nosaltres el que presentem amb les esmenes és
que Serveis Socials és essencial, per lògica, per valor, pel que representa, però per totes
les competències que estan atorgant-nos, imposant-nos, cedint-nos des de conselleria.
Per tant clar que és un servei essencial i necessari, la substitució i la velocitat perquè no
té prou recursos humans per poder treballar-ho. Però tots els departaments no tenen
suficientment recursos humans, Sr. Miñana? Si férem la reestructuració i una anàlisi,
voria com és convenient no declarar tots els serveis essencials. Però anem més enllà;
què curiós, que declaren com a essencial Obres i Serveis, i es carreguen dues places
d’Obres i Serveis. És que a la fi,  subdelegació del govern, quan veja això, jo tinc la
sensació que els ho tombarà; i tinc por que a la fi serveis Socials es veja afectat. Per
això aquesta proposta.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo crec que el Sr.  alcalde havia centrat molt bé la qüestió de la
matèria de què parlem; però després d’escoltar la intervenció del Sr. Mengual, sembla
que o no s’ha entés, o estem parlant de dues situacions completament distintes. Del que
parla  el  dictamen,  que  el  que  planteja  és  la  declaració  dels  serveis  essencials,  fa
referència, en concret, a la llei d’acompanyament dels pressupostos, la Llei 48/2015, la
qual en l’article 20.2 diu “durant l’any 2016 no s’ha de procedir a la contractació de
personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal, o de funcionaris
interins, excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables,
que s’han  de restringir  als  sector,  les  funcions i  les  categories  professionals  que es
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consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials.”
Aqueix  article  el  que  fa  referència  és  a  la  possibilitat  que  els  ajuntaments,  les
administracions públiques en general, puguen substituir les baixes amb què es troben en
el transcurs de l’exercici. Substituir les baixes de les persones que es produeixen, o les
vacants, durant l’exercici. No fa referència al punt 19.2 que ve davant, que diu que no es
pot  incrementar  el  percentatge de despesa global  de l’administració,  en relació a la
matèria  de  personal,  o  al  capítol  I.  Per  tant,  ací  del  que estem parlant  és  de  poder
substituir baixes o vacants. I jo crec que el Sr. alcalde ha explicat molt bé que des del
punt  de  vista  d’una persona que defensa  l’autonomia de  les  administracions  locals,
òbviament haurem de voler poder substituir totes aquelles baixes que es produesquen
als ajuntaments. Vosté, dins de la seua intervenció, ha hagut un moment que ha dit, per
a què està la llei per tant? Doncs aqueixa és la pregunta que ens fem. Per a què està la
llei  per tant? Vull dir,  això és el  que a mi m’agradaria saber; per a què està la llei
d’acompanyament dels pressupostos, en concret l’article 20.2? per a què està? Per a
restringir l’autonomia local, que és el que el Sr. alcalde ja explicat molt bé. Això que
deriva d’una série d’articles, d’una série de lleis, i ací vam passar una moció que tots
reivindicàvem que aqueixes lleis estaven restringint l’autonomia local; ho vam passar, si
no recorde malament, pel plenari ordinari de novembre, i ho vam votar, vam votar en
concret, faig un poc de memòria, exigir del govern d’Espanya la immediata derogació
de totes aquelles disposicions legals esmentades, que limiten l'autonomia constitucional
de l’Administració Local; i segon, instar el Govern d'Espanya a posar en marxa una
revisió  de  la  Llei  de  Bases  de  Règim  Local,  i  a  implementar  un  nou  model  de
finançament local. A quines lleis feia referència la part dispositiva? En concret a la Llei
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que parla que a
la fi és prioritari tornar els diners a les entitats bancàries per a les administracions. I
d’ahí es deriven una altra série de coses, com són les lleis d’acompanyament que en
l’actualitat, en 2016, la que estava en vigor era la Llei 48/2015, i ja l’estocada final a
l’autonomia local va ser la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local,  la  Llei  27/2013,  que  es  va  aprovar  en  desembre  de  2013.  si  aqueixa  és  la
pregunta  que  ens  fem,  no  en  aquest  plenari;  és  la  pregunta  que  ens  fem  tots  els
ajuntaments de l’estat espanyol, per què s’ha fet aqueixa llei que limita l’autonomia dels
ajuntaments; el que estan fent tots els ajuntaments de l’estat espanyol per poder tirar
endavant,  a  pesar  de  les  restriccions  que  marca  aqueix  article  20.2  de  la  llei
d’acompanyament dels pressupostos de l’estat, és fer el que nosaltres fem ací, declarar
quins serveis es consideren essencials a l’hora de cobrir les baixes. I li puc citar algun
ajuntament  xicotet,  que  ha  fet  les  coses  en  aquesta  línia  com  és  l’Ajuntament  de
València,  l’Ajuntament  d’Alacant,  l’Ajuntament  de  Meliana;  per  posar-li  alguns
ajuntaments xicotets que han fet exactament el mateix que ha fet l’Ajuntament d’Oliva;
és  a  dir,  per  a  l’Ajuntament  d’Oliva tots  els  serveis  que figuren  en  el  dictamen es
consideren essencials a l’hora de cobrir les baixes, i les vacants. En cap moment estem
parlant  d’excedir  els  diners  que tenim destinats  a  capítol  I,  o  diners  en  matèria  de
personal.  Simplement  poder  cobrir  els  baixes.  El  Sr.  alcalde  ho  ha  dit  en  la  seua
intervenció; si  dues persones es posen de baixa, per exemple, a l’escoleta, si no les
posem cobrir serà realment difícil poder tirar endavant les classes que porten aqueixes
persones. I li podria parlar d’un munt de serveis més, però crec que me n’entraria en la
demagògia. I simplement acabe dient, vosté a parlat d’assessors de grups polítics. Això
on ho diu en el dictamen? Això no ho diu el dictamen.”
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 Sra. Tomás Doménech: “L’article 135 que es va reformar en 2011, de la Constitució,
era per introduir el principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; ho fa
fer el PSOE, recolzat pel PP; i era per tranquil·litzar els mercats. Ja en 2011, quan entra
el Partit Popular a governar, no voldria jo que vosté s’haguera trobat el que es va torbar
el PP; supose que recorda la frase. Es va trobar tot el deute desbocat i a punt del rescat.
El Partit Popular va haver de començar amb lleis; la teranyina legal no és per posar-li
impediments a vosté, és per evitar el rescat. I això s’ha evitat. Hui arribem ací amb una
millora econòmica general que ha animat a molts ajuntaments i moltes administracions
a salvar les limitacions de la Llei 48/2015, de Pressupostos General de l’Estat, en el
tema de la contractació, portant endavant aquestes declaracions de serveis essencials o
prioritaris; en varis ajuntaments aquestes declaracions es refereixen a Serveis Socials,
altres han afegit policia i alguna altra cosa; Tavernes ho ha fer així, Burjassot, l’Eliana.
Ací vostés han portat una llista, pràcticament inclosos tots els serveis públics, sense cap
tipus  de  criteri  solvent;  només  atenent  a  la  seus  discrecionalitat.  És  una  proposta
excessiva i desmesurada. En parlar de serveis que presta l’ajuntament volem manifestar
que tots els serveis són importants i respectables, tant per a qui van destinat i també per
les  persones que els porten endavant,  perquè tots  els serveis  tenen al finalitat  de la
millora de la qualitat de vida i la confortabilitat dels veïns i els ciutadans. Si parlàrem
d’una economia familiar  és  important  tindre el  lloguer,  tindre llum, tindre aigua,  la
nevera  plena,  el  cotxe,  la  rentadora,  rentaplats,  televisió,  wi-fi,  vacances,  i  la
playStation; però comprendran vostés que ja estan prioritzant, veient què és essencial,
què és prioritari, i algunes de les coses a la millor secundàries, però tot forma part del
benestar de tots els  membres de la família.  La conveniència de tindre tots aquestos
serveis és indiscutible, però no tots són essencials. A l’hora de parlar de serveis públics
essencials i prioritaris ens trobem, com ha dit el Sr. alcalde, que els concepte jurídic és
molt indeterminat, no hi ha una definició legal, deixa doncs a l’administració la facultat
de determinar quins són per a ella els serveis essencials. Cal esclarir que els serveis
essencials  no  és  sinònim  de  serveis  obligatoris.  La  sentència  185/1995,  de  14  de
desembre, del Tribunal Constitucional, ofereix una visió del que és un servei essencial;
“el servei requerit és indispensable per poder satisfer les necessitats bàsiques de la vida
personal  o  social  dels  particulars,  d’acord  amb  les  circumstàncies  socials  de  cada
moment i  lloc.” Per tant, per a nosaltres,  entenem com a servei públic essencial els
vinculats a la subsistència física dels individus. Per això votarem a favor que se declare
els Serveis Socials, que són els serveis més prop de les persones més vulnerables. Per a
nosaltres també seies serveis essencials els serveis que incideixen fonamentalment en la
vida comunitària,  ja que d’ells depenen el correcte funcionament de la convivència;
parlem de la policia local. Però vostés, en la seua declaració de serveis essencials o
prioritaris han fet un copia i apega, o millor dit una transcripció dels articles 25 i 26 de
la Llei 7/85, amb totes les modificacions introduïdes per la Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració, i sentències del Tribunal Constitucional de 3 de març
de 2006, i han fet una transcripció i ho han inclós tot. No volem fer esment, perquè
tampoc  volem  menysprear  cap  servei  que  presta  l’ajuntament.  Crida  l’atenció,  a
nosaltres també, que com a servei prioritari han posat servei de recolzament i assistència
als òrgans de govern de la corporació; això també sembla que són assessors, despatxos
externs,  no  sabem  què  és.  El  plantejament  que  fan  vostés  de  serveis  essencials  i
prioritaris és poc seriós i gens rigorós; obeeix a un plantejament polític, en base a donar
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satisfacció a tots els quatre partits que governen, quatre partits que són quatre forces
antagòniques, que xoquen, que no es poden esclarir, que no funcionen com a peces de
l’engranatge que ha de ser  l’administració local,  que és  la  més  pròxima al  ciutadà;
vostés  funcionen  cadascú  a  la  d’ell.  Recordem  la  reunió  oficial  que  es  va  fer  al
polivalent  respecte  al  Pativel;  l’alcalde  i  primer  tinent  d’alcalde  no  estaven  molt
d’acord, i no donen el braç a tòrcer, defensen cadascú la seua parcel·la, moltes vegades
entrant en xoc alguns amb altres. Vostés ací intenten una pilleria.”

 Sr. alcalde: “Vaja acabant.”

 Sra.  Tomás  Doménech: “Sí,  estic  acabant.  Presenten  una  llista  extensa,  amb
pràcticament tots els serveis els han declarat essencials i prioritaris, per si cola. I si no,
que soga la Delegació del Govern qui pose impediment. És una declaració de café per a
tots; és una mànega ampla que busca donar cobertura per cobrir tota la contractació a la
carta i al gust dels quatre partits. Vostés s’havien de plantejar què estan fent malament,
perquè si tenim destinats un 53% dels diners a personal, i no optimitzem els recursos,
què estem fent malament? Per què tenim tantes baixes. Quan un mestre té molts xiquets
que suspenen tots es giren cara el mestre, alguna cosa li falla.”

 Sr. alcalde: “Sra. Tomás; se n’ha passat un minut més que qualsevol altre portaveu.
Acabe ja, per favor.”

 Sra. Tomás Doménech: “Aquest plantejament que fan vostés denota ineficàcia i denota
que  no  volen  vostés  una  reorganització,  no  han  reorganitzat  els  departaments  de
l’ajuntament i buscat l’optimització dels recursos humans. Encara no saben on sobra o
on falta personal; i si ho saben es giren d’esquena i contracten.”

 Sr. alcalde: “Com ha dit el meu company Canet, és difícil debatre així; perquè clar,
quan una persona no sap de què està debatent, vostés arriben ací i aprofiten aquest punt
per llançar el discurs i la cançoneta, la lletania, que llancen cada vegada que passen
temes de personal. Jo no sé si els ha quedat clar en la meua intervenció què significa la
declaració de serveis essencials; a més està lligada a no superar la despesa en capítol I,
que tenim autoritzat; ho ha dit adés el regidor d’Hisenda. Estem parlant de la possibilitat
de poder cobrir les baixes que es produeixen en els diferents serveis municipals. I no és
cap demagògia, per a mi, i per a aquest govern, i així ho hem parlat, tots els serveis que
prestem als nostres veïns, que és un mandat constitucional també, que la Constitució no
és només pagar als bancs, és donar serveis als nostres veïns; serveis que fins i tot han de
donar altres administracions, i no donen; tots els serveis per a nosaltres són prioritaris i
són  serveis  essencials.  No estem amagant-nos de res,  ho diem,  i  a  més  això va  en
consonància  amb  les  diferents  mocions  i  propostes  que  hem  aprovat  ací.  I  jo,
particularment, i aquest govern, es nega a entrar en el joc de la polític neoliberal del
Partit Popular, una política que ha sigut nefasta per als ajuntament. Perquè diu vosté que
gràcies a això no ens van rescatar. Vosté sap quin és el percentatge de deute de l’estat
que suposen els ajuntaments? Doncs no arriba al quatre per cent. Si no arriba al quatre
per cent del deute total de l’estat, el que correspon a les administracions públiques, que
està concentrat en les grans ciutats; i a més els ajuntaments som els únics que complim,
les úniques administracions que complim, i ací s’ha dit, amb l’objectiu de dèficit, des de
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fa anys; les autonomies no compleixen, se’n passen sempre, i l’estat se’n passa sempre;
per tant ací nosaltres tenim molt clar que el que hi ha és un atac a l’autonomia local, no
deixar-nos substituir les baixes quan estem complint rigorosament amb tots els criteris
de deute, anem més enllà, quan estem complint amb tots els criteris d’austeritat que ens
imposa, encara que no estiguem d’acord,no permetre’ns ni tan sols cobrir les baixes en
els serveis? Nosaltres ens neguem a entrar en aqueix joc, i per això declarem tots els
serveis,  clar  que  sí,  serveis  essencials.  Jo  no  entraré  ací  a  si  hem  parlat  amb
ajuntaments, perquè això funciona com les sentències, en les judicis, cadascú parla amb
ajuntaments i exemples que li interessen per defensar els seus posicionaments; clar que
hem parlat amb altres ajuntaments, de tots els colors, i de totes les formes; efectivament
hi ha casos que declaren només Serveis Socials, altres que declaren Serveis Socials,
Policia Local, altres que no fan cap declaració, perquè tenen la sort de no torbar-se amb
cap objecció de legalitat quan substitueixen les baixes, també n’hi ha d’aqueixos, que
no han fet absolutament cap declaració; i també n’hi ha altres, que van més enllà fins i
tot  que el  nostre  ajuntament;  i  el  Sr.  Canet  ha fet  esment  d’alguns d’ells,  com ara
València, que supose que tindrà una serveis jurídics considerables, que encara que no
siguen  infalibles,  són  considerables.  O  Meliana,  per  cert,  Sr.  Mengual,  en  les  dos
municipis el PSOE ha votat a favor de declaracions extenses, com les que presentem hui
ací a l’ajuntament. Ha dit vostè també si hem demanat informe a la secretària; si no és
preceptiu, aquest punt no necessita majoria qualificada. La secretària no està per donar
idees. El govern està per donar idees i la secretària està per fer informes de legalitat. I
aleshores això que estem aprovant hui, i a més està establert en diversos informes de
consultes  que  hem  fet  a  altres  ajuntaments,  és  un  concepte  jurídic  indeterminat  i
correspon als governs municipals, i  als diferents regidors delegats, dir quins són els
serveis que es consideren essencials; i nosaltres considerem tots els serveis que prestem
als ciutadans serveis essencials, i per tant aqueixa és la proposta que portem hui. Per
cert, si declarem només els Serveis Socials, no sé, si hi ha una baixa en policia, que
vostès reclamen tant, que es cobresquen les baixes de la policia, o quan les netejadores
dels edificis públics, que s’acabava el món perquè no estàvem suplint les baixes, tot
això ho han reclamat vostès en aquest plenari; jo no ho estic inventant; fa poc, vostès ho
reclamaven, per tant insistesc, estem parlant de poder cobrir les baixes i ho he dit al
començament, i no totes les baixes, sinó que prèviament, encara que siga la declaració
de serveis  essencials  es  buscaran totes  les  opcions de si  pot  suplir,  si  el  servei  pot
funcionar sense cobrir la baixa, i quan no puga ser i siga inajornable tendirem a cobrir la
baixa; i per a això necessitem aqueixa declaració de serveis essencials. I això que ens
estem botant la llei, ho diu vostè, Sr. Mengual, jo no considere que ens estem botant la
llei, i estem seguint el procediment que pertoca.”

 Sr.  Salort Rubio: “Com sabreu,  el  primer grup a realitzar la  declaració de Serveis
Socials com a serveis essencials vam ser nosaltres, de fet vam oferir una proposta als
diferents portaveus, o a la comissió que estava reunida; i al moment de passar això, de
donar-li un toc legal, vam creure oportú obrir el ventall a altres serveis que pogueren
solventar aquest problema, era una molt bona opció. Serveis Socials sí que es troba com
a  serveis  essencials,  Sr.  Mengual,  es  troba  en  concret  en  el  punt  nou  dels  serveis
essencials; si es declara essencial a mi em fa igual que estiga el nou, el dos o el quatre.
També voldria matisar que no tots són essencials, n’hi ha que són essencials per la seua
casuística, i n’hi ha que són prioritaris. El fet d’ampliar més o menys es tracta de poder
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abarcar més; jo no vull que només siga Benestar Social, que falta li fa, que puga suplir
aquesta llei, vull que siguen tots, que al cap i a la fi ens devem a tot el poble, i en tots els
sectors.  Trobe  ben  positiu,  i  a  més  sabent  que  està  avalat  pel  que  han  fet  altres
ajuntaments més grans, trobe molt positiu que estiga obert aquest ventall de serveis que
protegeix.”

 Sr. Mengual Manzanares: “A mi sí que m’agrada que encara que no siga predictiu
l’informe de la secretària, dels temes de l’ajuntament, sí que m’agraden; crec que ens
poden donar idees als  polítics.  Vostés  potser prefereixen  externalitzar-ho perquè els
donen idees empreses de fora, cadascú determina el que creu convenient. El tema de la
policia no l’hem posat perquè la policia està fora d’aquesta normativa; per tant no l’hem
posada. Vostès tampoc haurien d’haver posat seguretat, si no és que tenen seguretat
privada. Després han posat temes que competencial no ens pertoquen, però també ho
han inclós; no és obrir el ventall, és obrir les portes de bata bat; tot. Jo crec que s’han
assegut i han dit, jo la meua Regidoria, jo la meua, jo la meua, i ho han posat tot; no
s’ha quedat ni una fora; cap s’ha quedat fora. És sorprenent. Jo estic d’acord, Sr. Canet,
que la legislació respecte als ajuntaments és molt cruel; perquè ens ha acusat, fins i tot
de forma molt  incorrecta del  dèficit,  i  ens ha posat  legislacions,  i  som segurament,
segurament no, segur, l’única administració que ha respectat en part el tema econòmic;
el gran deute d’aquest país no el creen els ajuntaments sinó l’estat, el govern de l’estat, i
a  la  fi  som  nosaltres  els  qui  paguem  aquesta  situació;  i  especialment  també  les
autonomies són grans culpables d’aquesta situació; però això no lleva que hi ha una llei,
que puc estar d’acord, o no estar d’acord, però existeix; i que nosaltres, quan la llei diu
amb  excepcionalitat  i  urgència,  nosaltres  diem  tot;  què  és  urgent?  Tot.  Què  és
excepcional? Tot.  I essencial? Tot.  Perquè pensem que els ciutadans es mereixen el
millor. La Subdelegació del govern què ha de dir? Deixem que dubte que Subdelegació
del govern ens accepte aquesta premissa o proposta. Perquè la llei està; evidentment no
està per botar-se-la. Però és que nosaltres a l’excepció dèiem que tot és excepció; per
tant per a què està la llei? Estiga o no estiga d’acord amb aquesta llei. I torne a reiterar-
me, a mi no em molesta que si la Sra. Morera haguera cregut convenient del tema de
Turisme, la persona que està, bé, mirem a vore quins casos puntuals poden existir. Però
és que nosaltres ho hem posat tot. Tots els serveis. Hi ha serveis que jo crec que estan
superpoblats de funcionaris, o de treballadors, però també. Tots. Sr. Canet, igual estic
confós, però jo entenc serveis de recolzament i assistència als òrgans de govern de la
corporació, part els assessors que vostés tenen. Però després hi ha sector com lluita
contra l’atur, que estic totalment d’acord, però jo crec que no és competència tampoc
nostra. És que ho hem posat tot; no se’ns ha quedat res al tinter. A mi sí que m’agrada
parlar amb altres ajuntament; a mi sí que m’agrada, per vore què fan; i normalment us
assegure que m’agarra enveja, perquè crec que tots, o molts, ho fan molt millor que
nosaltres en aquest aspecte. Per exemple he parlat amb tots els pobles de la Safor; ningú
ha fet això. Només he conegut en els grups de whatsApp que tinc del meu partit, que a
mi València deixem que dubte que ho han posat tot, si vostés m’ho asseguren m’ho
creuré; però tot? Jo no crec que València vaja tan a la lleugera com nosaltres; però
potser ho ha fet. Només he conegut un poble, Vinaròs, que fa el mateix que nosaltres,
encara  que  no  són  totes;  nosaltres  són  totes,  no  hi  ha  cap  excepció.  La  resta  de
municipis, i jo he parlat amb ells, encara estan un poc bocabadats que hi haja algun
poble que els pose tots; perquè quan et diuen excepcionalitat, és excepcionalitat, no tot.
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I Sr. Salort, tant de bo m’equivoque, i això els ho accepte; però si per culpa d’obrir el
ventall ens quedem sense les ajudes econòmiques per a Benestar Socials, vosté en serà
responsable.”

 Sr. Canet Llidó: “Abans he dit  que trobe que no sabem exactament del que estem
parlant, i ara ho torne a afirmar.  Jo els pregunte, tant al Grup Popular com al Grup
Socialista,  quines  són  els  baixes  d’aquesta  administració  que  no  volen  que  es
cobresquen quan es produesquen. Aqueixa és la pregunta que jo els llance. Quines són
aquelles baixes dels serveis que es produeixen en aquest ajuntament que no volen que es
cobresquen quan es produesquen, dels serveis que figuren ahí; que ho diguen, perquè el
dia que demanen que es contracte gent, que es cobresquen aqueixes baixes, o que es
cobresquen les  vacants,  o  que córreguen les  borses,  els  recordarem els  discurs  que
estem  escoltant  hui  en  aquest  plenari.  Els  ho  recordarem  a  aqueixos  dos  grups
municipals. I diguen, en concret, exactament què és el que volen que llevem. Ahí hi ha
una llista amb deu serveis;  diguen quin s volen que llevem; d’aqueixa llista diguen
quins són els  que volen que llevem. Perquè vostés  per un costat  diuen que tots els
serveis  són  importants  per  a  la  ciutadania;  però  no,  no  entrem a  vore  quin  és  més
important i quin menys. D’això es tracta. El govern ha plantejat una proposta que diu
que a l’hora de cobrir les baixes d’aquest ajuntament,  i per donar servei als nostres
ciutadans, considerem que totes s’han de cobrir. Totes aquelles baixes que figuren ahí
s’han de cobrir. Una persona a l’escoleta, s’ha de cobrir. Un assessor a un òrgan de
govern, s’ha de cobrir. Però vostés saben el que és un òrgan de govern? O el que és un
grup polític?  Són dues  coses  distintes.  Una cosa  és  un secretari,  que  figura  com a
personal eventual, que figura assessorant, ajudant, cooperant, el nom que vulguen, a un
grup polític, i l’altra són els assessors als òrgans de govern; són aquells que prenen
acords resolutius, com ara aquest plenari, com ara una Junta de Govern Local, o com
ara puga ser l’Alcaldia amb totes les Regidories delegades que puga tindre.  Aqueix
assessorament  són  els  informes  que  acompanyen  tots  els  actes  reglats  per
l’administració per a poder resoldre les coses. No fa falta substituir aquells assessors
que fan informes per a donar una llicència per exemple? Jo considere que sí, si vostés
consideren que no; però és que la mateixa llei parla que els assessors jurídics entren en
la mateixa categoria de taxa de reposició que la policia. De taxa de reposició; quan
parlem d’oferta  d’ocupació pública.  Un,  un. No de serveis essencials;  que són dues
coses distintes i estan confonent-les. També s’ha dit, què dirà Subdelegació del govern?
Doncs  mire,  ens dirà  el  mateix que li  puguen dir  a  l’Ajuntament de València.  I  la
subdelegació d’Alacant el mateix que li puga dir a l’Ajuntament d’Alacant. Això és el
que ens dirà. I si no, estarem en la situació en què ens trobem en l’actualitat, on la
nostra companya, la regidora de Personal, cada vegada que ha de contractar i cobrir una
baixa, ha de dir allò que aqueixos serveis són excepcionals i que cal cobrir-los. Però
vostés li han demanat moltes vegades a la Sra. Rosana Miñana que cobresca les baixes;
recorden, quan tornen a demanar el que estan dient hui ací. Recorden aqueix dia les
barbaritat  que  estan  dient  hui  ací.  I  per  acabar,  s’ha  fet  referència  al  fet  de  si  els
ajuntaments són mereixedors de totes les polítiques restrictives del Partit Popular, amb
les quals ens està castigant als ajuntaments en aquestos últims anys; jo n’he referit unes
quantes, però per incidir en el tema, cal recordar que els ajuntaments, ho ha dit adés el
Sr. alcalde, som l’administració amb menor deute en el còmput global de l’estat, i en
concret respecte al Producte Interior Brut, els ajuntaments, tots els de l’estat espanyol,
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representen el 3,3% del PIB; les comunitats autònomes el 24,2% del PIB. Això és el que
representa  el  nivell  d’endeutament  de  cadascuna  d’aquestes  administracions.
L’administració central el 87% del PIB.”

 Sra. Tomás Doménech: “Incideix vosté molt que açò es fa tot per cobrir baixes; però
en el dictamen posa que tot açò és per portar a cap contractació temporal o nomenament
d’interins en casos d’urgent i inajornable necessitat. O siga també per cobrir baixes,
acumulacions de tasques i tot el que considere el govern de forma discrecional, com li
dic.  És una mànega ampla per a  buscar donar cobertura a tot  tipus de contractació
temporal.  Vostés  no  han  abordat,  tenen  pendent  d’abordar,  una  reorganització  dels
recursos, de les quasi tres-centes persones que tenen; a partir d’ahí, també. I sí que han
contractat;  sí  que  han  cobert  baixes.  En  el  plenari  d’octubre  és  veritat  que  li  vam
preguntar a la Sra. Miñana, que si tenien unes urgències per cobrir en Obres i Serveis, i
teníem  borses  de  treball,  i  teníem  les  arques  municipals  sanejades,  per  què  no  es
procedia a cobrir-les; de forma desairada ens va contestar que semblava mentida, que el
Sr. Montoro tenia la culpa; doncs mire, a dia de hui vosté ha contractat quatre peons de
la borsa de treball; o siga que simplement vosté el que havia de fer és tirar endavant els
expedients; és l’única cosa que havien de fer. Aleshores, com li diem, açò han declarat
vostés com a serveis essencials tots. I vosté ara incideix que és per cobrir baixes; és per
cobrir baixes, però el dictamen no posa això; és per a qualsevol tipus de contractació.
Per a nosaltres també és important, tots els serveis són importants; però el que li he dit,
en una casa, veritat que l’aigua, la llum, no és igual que la televisió o la playStation? Ja
li dic, nosaltres no volem fer esment de cap serveis, però ens sembla que açò està com
una mànega ampla i  és massa extensa. Votarem en contra.  Recolzarem l’esmena de
declaració de serveis Socials, que és el que han fet els ajuntaments del voltant; i el tema
de la policia també, com està contemplat en la Llei 48/2015, que sí que segons aqueixa
llei ja es pot cobrir la policia, aleshores nosaltres votarem en contra de la seua proposta i
a favor de l’esmena del Partit Socialista.”

 Sr. alcalde: “La veritat que parlar de playStation quan estem parlant de serveis públics
al ciutadà, amb aqueixa frivolitat, cadascú sabrà. Estem parlant de serveis públics a la
ciutadania. Sra. Tomás, no té la paraula, no m’interrompa, per favor. La policia. M’he
portat un informe de fiscalització, per exemple d’un nomenament d’un agent interí per
cobrir una baixa. Un informe de fiscalització de la Intervenció municipal, els llig el que
diuen  els  informes  de  fiscalització  “per  realitzar  aquest  tipus  de  nomenament,
prèviament s’haurà de procedir, per l’òrgan competent, a declarar les necessitats urgents
i inajornables, amb caràcter general que afecten el funcionament dels serveis essencials
que presta aquest  ajuntament” la policia,  el  que diu la intervenció municipal.  Li  he
parlat de diversos acords plenaris, per exemple el de Meliana, que està publicat també i
es  pot  seguir.  És  un  acord  que  està  molt  bé,  perquè  Meliana  fa  una  consulta  a  la
Delegació del Govern, a la Secretaria General, i contesta i conclou la consulta, que això
és públic, ho poden mirar “pel que fa al significat que s’haja de donar quan diu la norma
sectors, funcions i categories professionals que es consideren prioritaris, hem de dir que
lluny de torbar una resposta en al normativa, correspondrà a una decisió del govern
municipal el fet de decidir quins són aqueixos sectors, funcions que en la implantació i
desenvolupament de les seues polítiques es consideren prioritaris. En suma, haurà de ser
el mateix ajuntament qui, en virtut de la seua autonomia i coneixedor directe de les
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circumstàncies directes del cas, determine si l’eventual necessitat de personal que puga
tindre es pot subsumir o no en els requisits previstos en el referit precepte; havent-se de
dotar de contingut i abast els distints conceptes jurídics indeterminats que en aquell es
recullen, per a en últim terme apreciar, si és procedent o no la contractació temporal de
nomenament de funcionari interí.” És a dir, que la norma no diu; si la norma vol dir
aquestos, aquestos altres i aquells, que ho diga la norma. La norma no diu quins han de
ser els serveis essencials sinó que diu que l’ajuntament, en funció del que he llegit, i
dels  criteris  del  govern  i  les  necessitats  dels  veïns  establesca  quins  són  els  serveis
essencials prioritaris, que és el que estem fent hui; i nosaltres no ens amaguem i jo ho he
dit  en  la  meua  exposició,  anem més  enllà  dels  serveis  mínims;  els  serveis  mínims
retallats en 2013 per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’administració local,
que  ací  aquest  plenari  s’ha  oposat  en  diverses  ocasions.  Anem  més  enllà,  perquè
aqueixos  serveis  que prestem,  que no són  competència  de  l’ajuntament,  alguns  són
delegats i altres no són competència, les administracions competents no els presten i els
nostres ciutadans es quedarien sense aqueixos serveis,  i  nosaltres,  aquest govern, no
donarà cobertura al  fet  que els  nostres  veïns es  queden sense aqueixos serveis;  que
vinguen les administracions competents i els oferesquen, i a partir d’ahí parlarem; però
nosaltres no ho farem. S’ha parlat també, encara que no té a vore amb el punt,  Sr.
Mengual,  de l’externalització dels  informes  jurídics;  repasse vosté l’època del Partit
socialista a vore si s’externalitzaven informes jurídics, o tots els informes els feien els
tècnics de la casa. Repasse, que a la millor la novetat d’externalitzar certs informes
jurídics no és d’aquest govern. Quina és la seua proposta? Retallar, declarar només els
Serveis Socials, tota la resta que no siga serveis essencials i que no es cobresquen les
baixes. A pesar que es puga posar en perill el turisme, la neteja d’edificis municipals, i
vosté ho ha escrit, amb el suport del Partit Popular; la seua proposta és que tota la resta
no siga essencial, i que siguen només els Serveis Socials; si l’ha escrita vosté i anem a
votar-la, aqueixa és la seua proposta. I què dirà Subdelegació, no sé què dira, ja li ho ha
dit  el  Sr.  Canet;  que diga el  que haja  de dir;  vosté ja  s’ha avançat  en ocasions,  la
subdelegació diu que això és il·legal, recorde el nomenament de l’assessor d’Obres i
Serveis  del  Grup  Projecte  Oliva,  que  vosté  ja  va  dir  que  això  la  subdelegació  ho
tombaria i era il·legal; doncs bé, resulta que després no va ser així. Jo preferesc no dir
res, perquè haurà de ser la subdelegació o la delegació qui haja de dir alguna cosa. Per
tant el que estem fent és, insistesc, declarar tots els serveis que presta l’ajuntament, més
enllà dels serveis mínims obligatoris, tots els serveis que presta l’ajuntament serveis
essencials. No per augmentar la despesa en capítol I perquè no podem, sinó per poder
valorar el fet de cobrir les baixes i que els serveis milloren i continuen donant-se amb
total normalitat. Per al·lusions té la paraula.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “No  és  per  al·lusions;  perquè  per  al·lusions,  parlar  del
passat, vosté estava fa quinze o setze anys sap prou més que jo. És només sobre el fet
que hi ha una sentència de l’advocacia de l’estat, respecte a l’Ajuntament de Còrdova,
per fer aquesta acció. Per presentar tots els serveis com a essencials, i l’advocacia de
l’estat li ha comentat que no; i acabat fent el tema de Serveis Socials. I ho dic per una
raó;  evidentment que jo  no sé  què dirà  Subdelegació  del  Govern,  ni  sóc  jurista,  ni
pertany, ni res. El que intente explicar, jo no vull que a cap ciutadà li falten els serveis,
faltaria més, i menys encara els serveis públics. Com vaig, de fet crec que a la Sra.
Morera ja li vaig comentar que la persona de Turisme és necessària; hi haurà altres llocs
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de l’RLT que no, però crec que aqueixa sí; i en Obres i serveis si es vol reconfortar,
perfecte, es pot tornar a enviar d’ací un mes el tema de considerar Obres i Serveis amb
una motivació. Jo presente aquesta esmena, que per a mi policia, Serveis Socials i Obres
i Serveis és allò essencial d’aquest ajuntament, és perquè els ajuntaments estan fent això
pel tema de la conselleria, dels diners que recauran en Benestar Social. Per què diu que
no? I si resulta que si Subdelegació del Govern ens tomba la nostra proposta, què passa
amb Benestar Social, què passa amb aqueixes ajudes? Aqueix és el problema; no obrir
el ventall. I ja hi ha una sentència de l’advocacia de l’estat; i això encara és més seriós.
Tant de bo m’equivoque, Sr. Salort; tant de bo m’equivoque i que això li ho accepten; la
veritat que seria sorprenent, perquè ni hi ha motivació, ni hi ha motius. Vostés diuen tot,
perquè  ha  de  ser  tot;  però  espere  equivocar-me.  Reitere  que  perdrem  aqueixes
subvencions.”

 Sr. Canet Llidó: “Sé que açò és irregular, perquè estem continuant el debat. Intentaré
ser el més breu possible. Això de la carta de la Sra. directora general ha motivat que
molts ajuntaments hagen presentat això, però simplement s’han de llegir els expedients
de contractació de les baixes d’aquest ajuntament dels últims dos anys, o dels últims
tres anys. Simplement això. El que s’està fent és per a poder cobrir les baixes. Facen el
favor  de  llegir-se,  encara  que siga  un únic expedient,  per  entendre per  a  què es  fa
aquesta declaració. No és per aqueix motiu. No és aqueix l’únic motiu, és per altres
coses. No. Faça el favor de llegir-se la documentació, per favor.”

 Sra. Tomás Doménech: “Sr. Canet, Sr. alcalde. Sí que estarem molt pendents per la
incidència que han posat vostés que siga només per cobrir les baixes, i estarem d’acord
que no siga per acumulació de tasques perquè vostés no reorganitzen; i naturalment que
tenen diners, si tenen el 53% del pressupost que va a despeses de personal. La bossa de
diners ja la tenen. Però estarem pendents que també reestructuren vostés el recursos
humans que tenen i els optimitzen, i després cobrir baixes.”

Sotmesa  a  votació  l'esmena,  es  rebutja  amb  11  vots  en  contra  (5  vots  del  Grup
Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9
vots favorables (6 vots del Grup PP i 3 vots del Grup Socialista Municipal d'Oliva).

Sotmès a votació el dictamen s’aprova per majoria, amb 11 vots favorables (5 vots del
Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del Grup
Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 9 vots en
contra (6 vots del Grup PP i 3 vots del Grup Socialista Municipal d'Oliva).

El Ple de l'Ajuntament, per majoria acorda:

Primer. Declarar serveis públics essencials de caràcter propi de l'Ajuntament d'Oliva,
als  efectes previst  per l'art.  20 de la Llei  48/2015 de 29 d'octubre de PGE 2016, el
següents:
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1. Tota  activitat  dirigida  a  assegurar  el  compliment  dels  serveis  mínims  i
obligatoris enunciats en l'art. 26 de la Llei 7/1985: enllumenat públic, cementeri,
recollida  de  residus,  neteja  viària,  proveïment  domiciliari  d'aigua  potable,
clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques,
parc públic, biblioteca pública i tractament de residus, protecció civil, avaluació
i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones
en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions
esportives d'ús públic.

2. L'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes i la vigilància del municipi i
béns públics.

3. L'actualització,  revisió  i  custòdia  del  padró  municipal  i  la  gestió  del  cens
electoral.

4. La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu.

5. La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària.

6. Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.

7. Els serveis d'atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions.

8. Els serveis de suport a l'educació infantil i d'adults

9. Els serveis socials

10. Qualsevol  servei  i/o  activitat  dirigida  a fomentar  la  cohesió social,  cultural  i
esportiva del municipi.

Respecte d'aquests serveis tindran la consideració d'essencials les categories i funcions
que  es  consideren  necessàries  per  garantir  la  seua  prestació  i  amb  les  dotacions
estrictament imprescindibles per dur-los a terme.

Segon.- Declarar que les següents àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritàries, 

1. Serveis de contractació administrativa i informàtica
2. Serveis de recursos humans i organització
3. Serveis d'atenció al ciutadà, arxiu i registre de documentació
4. Serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments públics
5. Servei d'atenció a les persones en els àmbits de joventut i esports.
6. Serveis  d'avaluació  i  informació  de situacions  de necessitat  social  i  d'atenció

immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
7. Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació.
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8. Serveis de seguretat al territori.
9. Serveis de conservació i manteniment de les vies públiques i espais públics.
10. Serveis de promoció econòmica i lluita contra l'atur.

Respecte d'aquests serveis tindran la consideració de prioritaris les categories i funcions
que  es  consideren  necessàries  per  garantir  la  seua  prestació  i  amb  les  dotacions
estrictament imprescindibles per dur-los a terme

Tercer.- Les contractacions portades a terme com a conseqüència d'aquesta declaració
de serveis prioritaris i essencials no pot suposar un increment del Capítol I de personal
d'aquest Ajuntament en termes d'homogeneïtat d'efectius.

Quart.-  Publicar aquest acord en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, a la seua pàgina
web i en el Butlletí Oficial de la Província de València.

QUART.- DICTAMEN CI DE FOMENT ECONÒMIC SOBRE LA PROPOSTA
DEL TALLER D’OCUPACIÓ AMB LA DENOMINACIÓ CENTELLES OLIVA
IV.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 16 de
febrer de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

"3.  Delegació  d'Ocupació  i  Empresa.-  proposta  sobre  el  Taller  d'Ocupació  amb  la
denominació CENTELLES OLIVA IV. Dictamen si s'escau."

La  proposta  presentada  que  es  sotmet  al  dictamen  de  la  Comissió  es  la  que  tot  seguit  es
transcriu:

“Dª ROSA ANA MIÑANA MORELL,  Tinent Alcalde,  Delegada d’Ocupació - Empresa i Recursos
Humans, conforme Resolució Alcaldía 2111/15.

Amb la finalitat  d’incrementar  l'ocupabilitat  de persones  desempleades  per  mitjà  de  la  concessió  de
subvencions del programa mixte d'ocupació i Formació Tallers d'Ocupació.

I conforme l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es determina el programa mixt d'Ocupació
– Formació Tallers ocupació (DOCV n.º 7832, de data de 20/07/2016)

I la Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General  del Servei  Valencià d'Ocupació i
Formació,  per  la  qual  s’aprova  la  convocatòria  del  programa  mixt  d'Ocupació-Formació  Tallers
d'Ocupació, per a l'exercici 2017. (DOCV 7943, de 23/12/2016).

Que donat que aquest Ajuntament d’Oliva (València reuniex els requisits per a sol·licitar la subvenció del
progarma mixt d'ocupació -Formació , i esta interessat en la realització del programa –projecte Taller
Ocupació, amb la denominació : CENTELLES OLIVA IV
Especialitats formatives:

1. Activitats Auxiliars en conservació i millora de Muntanyes
2. Repoblacions Forestals i Tractaments Silvicoles.
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3. Instal·lació i manteniment de Jardins i Zones Verdes
Àmbit d'actuació : Muntanya de Santa Ana , Zona Verda Hort de la Bosca i el Vall de les Fonts (en les
parcel.les de titularitat Municipal).
Periode de realització de 12 mesos , amb data prevista d'inici 01/12/2017 i data prevista de fi 30/11/2018.
Contractació prevista de 20 alumnes /Treballadors i un equip Directiu , Docent i de suport de 5 persones.
 Motiu per el qual per el departament d'Ocupació-Empresa ha confeccionat el Projecte- Memória relatiu,
especificant  la  descripció,  justificació,  objete del  projecte,  pautes  d'actuació,  pressupost.  Així  com la
documentació requerida tant en l'ordre de bases com en la Resolució de convocatòria, com el cost total
del projecte-memòria de la subvenció ha sol·licitar davant la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, i l'aportació municipal, amb el compromis de l'Alcalde President d'aquest
Ajuntament, de consignar en els pressupostos del 2017 i pressupostos 2018 la quantia corresponent. 

Sol.licitud Subvenció Aportació municipal Cost Total del Proyecte
388.315,20 € 38.831,52 € 427.146,72 €

ANY 2017 ANY 2018 TOTAL
Aportacio Municipal 
Despeses diverses 3.235,96 € 35.595,56 € 38.831,52 €

Per tot allò es formula la següent PROPOSTA : 

Primer.- Aprobar la Memoria-Projecte Taller Ocupació, denominada CENTELLES OLIVA IV, per a la
sol·licitud  de  concesió  de  subvenció  conforme  l’Ordre  11/2016,  de  15  de  juliol,  de  la  Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores
i es determina el programa mixt d'Ocupació – Formació Tallers ocupació. (DOCV n.º 7832, de data de
20/07/2016 ) I la Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General  del Servei Valencià
d'Ocupació i Formació,  per la qual s’aprova la convocatòria  del programa mixt d'Ocupació-Formació
Tallers d'Ocupació, per a l'exercici 2017. (DOCV 7943, de 23/12/2016).

Segon.-  Sol·licitar concessió de subvenció a la Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball .

Sol.licitud Subvenció Aportació municipal Cost Total del Proyecte
388.315,20 € 38.831,52 € 427.146,72 €

Tercer.- Compromis d'asignar en el pressupost del 2017 i del 2018 l'aportació Municipal corresponent. 

ANY 2017 ANY 2018 TOTAL
Aportacio Municipal 
Despeses diverses 3.235,96 € 35.595,56 € 38.831,52 €

Per  desenvolupar  el  programa  mixt  de  formacio-ocupació  Taller  Ocupació,  denominat  CENTELLES
OLIVA IV ”

La Comissió  informativa de Foment  Econòmic,  previ  estudi  i  deliberació i,  per unanimitat,
dictamina favorablement la proposta i formula les següents PROPOSTES D'ACORD:

Primera.-  Aprobar la Memoria-Projecte Taller Ocupació, denominada CENTELLES OLIVA
IV, per a la sol·licitud de concesió de subvenció conforme l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de
la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball,  per  la  qual
s’aproven les bases reguladores i es determina el programa mixt d'Ocupació – Formació Tallers
ocupació. (DOCV n.º 7832, de data de 20/07/2016 )
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I  la  Resolució  de  15  de  desembre  de  2016,  de  la  Direcció  General  del  Servei  Valencià
d'Ocupació i  Formació, per la qual s’aprova la convocatòria del programa mixt  d'Ocupació-
Formació Tallers d'Ocupació, per a l'exercici 2017. (DOCV 7943, de 23/12/2016).

Segona.-  Sol·licitar concessió de subvenció a la Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.

Sol.licitud Subvenció Aportació municipal Cost Total del Proyecte
388.315,20 € 38.831,52 € 427.146,72 €

Tercera.- Compromis  d'assignar en el  pressupost  del  2017 i  del 2018 l'aportació Municipal
corresponent. 

ANY 2017 ANY 2018 TOTAL
Aportacio Municipal 
Despeses diverses 3.235,96 € 35.595,56 € 38.831,52 €

Per  desenvolupar  el  programa  mixt  de  formació-ocupació  Taller  Ocupació,  denominat
CENTELLES OLIVA IV.
 
Quarta.- Elevar aquest dictamen al Ple de l'Ajuntament per a l'adopció d'acord."

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

 Sra. Miñana Morell: “Presentar un poc el projecte. El Departament d’Ocupació i
Empresa ha estat confeccionant i redactant un projecte per sol·licitar a la Conselleria
d’Economia una nova subvenció per tornar af er un taller  d’ocupació en aquesta
ciutat.  Aquest  taller  estarà  destinat  a persones majors  de 25 anys;  serà per  a 20
alumnes,  deu per  especialitat;  les especialitats  triades  en aquest  moment  són les
d’activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes, i repoblació forestals i
tractaments  silvícoles,  que  és  el  que  denominem  normalment  forestal,  la  seua
principal ubicació estarà la muntanya de santa Anna; i la segona especialitat que
hem demanat és la d’instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes, el seu
àmbit d’actuació serà el vall de les Fonts, hem pensat, i també la segona part de
l’Hort de la Bosca.  Hem triat  aquestes especialitats,  perquè aquestes són les que
estan homologades en aquest ajuntament com a centre formador; havíem de centrar-
nos en aquestes homologacions. La finalitat del taller és que aquestes persones en
finalitzar-lo tinguen un certificat professional nivell dos, que els obrirà les portes
tant al món laboral com a poder continuar estudiant,  si és el que volen,  un altre
certificat  de  nivell  tres.  La  subvenció  que  ens  donen serà  de  380.315,20 €  que
suposa una despesa prou important,  de la  qual  l’ajuntament  fa  un deu per  cent,
38.831 €. Aquest treball va passar per Comissió de Foment, agrair-los el dictamen
favorable que es va fer i agrair a totes les persones que ens han ajudat a preparar
aquest projecte.”
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 Sr. Mengual Manzanares: “A mi em recorda Pla Centelles Oliva III, II, I, el IV i el
V. No som capaços, de veritat,  de plantejar un nou curs de formació? Uns nous
tallers d’ocupació? És que amb l’excusa de l’homologació; treballe vosté perquè ens
homologuen més cursos. Sempre fem jardins, la muntanya de santa Anna, el tema de
conservació de les muntanyes,  no sabem més? Mire,  també he parlat  amb altres
ajuntaments;  també  em fa  enveja  sana,  perquè  veig  per  exemple,  l’Ajuntament
d’Onda, no és que m’agrade més Onda, conec la regidora de Recursos Humans; fa
dos anys van fer, més o menys, el tema de jardins i forestals; i ara han canviat, i fan
auxiliars  d’animació  per la  dependència,  i  agricultura  biològica  i  ecològica.  Que
potser  al  poble  d’Oliva  li  poden servir,  perquè  en  principi  tenim unes  fórmules
agrícoles, i en el Consell Agrari ens queixem de l’edat dels agricultors, i pot servir
per  al  reciclatge  i  perquè  les  persones  joves  entren.  Gandia  té  sendes  urbanes,
Requena millora d’instal·lacions esportives, que potser li podria vindre bé Sr. Peiró,
els Por excavacions arqueològiques, Bocairent formació del barri medieval, la Vall
d’Uixó recuperació del poblet  íber romà,  Benicarló l’ermita  de sant Gregori;  i  a
sobre jo he parlat també amb persones del meu partit, del Partit Socialista, per vore
quins enfocaments fan del taller d’ocupació; parlen amb les empreses del poble per
vore  si  després  aquestes  persones,  en  acabar  el  cicle  formatiu  de  sis  mesos  de
pràctiques, que no està malament, poden entrar a treballar dins de les empreses i del
pla  econòmic  que  té  la  ciutat;  per  exemple,  nosaltres  en  principi  tenim  un
plantejament turístic, més bo o més roín, però per què no treballar en aqueixa línia?
O en l’agrícola,  o en el sector hostaler.  No sé quin poble és, disculpe que no el
recorde, era respecte a la indústria ceràmica, el que feia era tallers de formació per
modernitzar el tema de la ceràmica. No sé quantes empreses tenim de millora de les
muntanyes a Oliva, o de tractaments i repoblacions forestals; no les conec, potser
vosté sí; o el tema de jardins, per netejar jardins, que fins i tot  alguns que usen
jardins m’agradaria que veiera quina forma de treballar. Per tant, siguem un poc més
ambiciosos,  treballem  més,  perquè  a  la  fi  serà  un  còpia  i  apega;  no  crec  que
treballem  molt  més  d’això.  Perquè  els  diners  que  ens  vinguen  ho  afegirà,  ho
canviarà,  perquè  les  especialitats  formatives  són  les  mateixes  sempre,  i  a  sobre
encara que ens pot servir a Oliva per a neteja de jardins i parcs, jo crec que aqueixa
no és la funció prioritària dels tallers de formació, sinó formar aquells perfils que
vinguen perquè després  tinguen un futur;  i  així,  poden estar  en una empresa  de
neteja, però poc més. I fins i tot modifiquem perfils, i gent diferent. I després eixiran
perfils nous de cara a un present i a un futur en matèria formativa i laboral. No sé, jo
espere més. De veritat, Sra. Miñana, entre webs i jardins, sobrevivim tot l’any.”

 Sr. Llopis Ibiza: “El Partit Popular, com no, votarem a favor en aquest punt; i dir-
los que sempre tindran el nostre vot favorable per a temes d’aquesta índole; però
volem esclarir certs punts en aquest tema laboral. Per començar dir-los que a dia de
hui el Partit Popular continua sense tindre la resposta a l’informe jurídic que vam
demanar al departament de Secretaria General, que ací mateix tinc, ja que sabem
que molta gent va reclamar i a ells sí que se’ls va contestar; encara, que vista la
contestació rebuda per ells millor hauria sigut no contestar-los. Nosaltres des del dia
12  de  desembre  ho  vam  sol·licitar,  i  ara  hui  estem  aprovant  la  sol·licitud  de
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concessió d’una subvenció per a aquestos tallers de formació, tan importants, sense
abans haver  contestat  les  reclamacions  de l’últim que hem fet.  Miren,  parlar  de
Centelles  és  parlar  d’oportunitats,  però  des  del  principi  d’aquestos  tallers  de
formació  estem veient  moltes  irregularitats.  Des del  primer  taller  aprovat,  molts
d’ací encara nio estàvem però veient els registres d’entrada dels usuaris i veient les
reclamacions que van haver aleshores, incloses dels mateixos socis de govern de la
legislatura passada, criticant la falta de transparència que ha hagut des del principi
en aquestos tallers,  ens agradaria  demanar,  i  que la regidora delegada de l’ADL
mirara la forma d’aconseguir, per exemple, que el tema de les entrevistes, les bases
sabem que ens especifiquen que han d0haver dos representants, un de l’ajuntament i
un  altre  del  Servef,  però  com que la  majoria  de  les  incidències  vénen per  part
d’aquest  punt,  ens  agradaria  que  convidaren  als  diferents  sindicats  a  estar  en
aquestes  entrevistes;  així  tindríem una resposta  transparent  als  nostres  veïns  que
estan veient com la transparència no està mai present, i no cal anar-nos-en al taller
Centelles; miren, en els últims 38.000 euros que han vingut, per contractar, per part
de la diputació, no s’ha donat cap publicitat en els llistats, ni en el barem; i no és
suficient que la Sra. Miñana ens conteste que no era obligatori; és a dir que vostés la
publicitat i la transparència nomes la compleixen si els obliguen o si els interessa.
La subvenció ha estat publicada en el mes de novembre en el butlletí i vostés no han
fet  cap  publicitat;  com  a  mínim,  en  el  pròxim  taller  Centelles  miren  bé  les
entrevistes,  perquè és curiós que la gent que tenia més puntuació per la situació
econòmica, per criteris objectius, no van entrar i sí que hi van fer altres amb una
millor situació econòmica, gràcies a l’entrevista.”

 Sra. Miñana Morell: “Continue pensant, igual que el meu company Vicent Canet,
que vostés seuen ací i comencen a dir allò que sembla que han de dir; perquè no cap
dubte que no s’informen massa bé de com funcionen les coses. Sr. Carlos Mengual,
en la Comissió de Foment, a la qual vosté no va assistir, es va parlar molt de temps
dels pròxims tallers d’homologació que es faran; es va explicar per què no s’havia
fet, però clar, vosté no va poder vindre, i entenc que no ho sàpiga. Al vostre caseller,
al de cadascun de vostés els vaig deixar. Ja fa més d’un mes, una documentació
perquè treballàrem i puguérem parlar dels pròxims certificats d’homologació. Allí es
van exposar tots perquè puguem seure quan vostés vulguen i continuem treballant.
En la Comissió de Foment ja vam parlar que treballarem per a dues homologacions
noves;  una que serà per  a  persones d’assistència  a domicili,  i  una segona per  a
agricultura ecològica. Aqueixes homologacions han de vindre els professionals de
València i ens han d’homologar els llocs. Nosaltres ací som un centre formador i
això vol dir  que necessitem que ens homologuen els llocs;  no podem ofertar els
cursos  que  a  nosaltres  ens  semblen  bé,  per  molt  que  vulguem,  hem  d’estar
homologats en els centres; i nosaltres no deixem de ser un ajuntament, que la nostra
pretensió  tampoc  és  la  d’homologar;  nosaltres  no  volem  fer  competència  a  les
entitats  d’educació,  simplement  volem donar  un servei  que és  el  que  pense que
estem  fent,  i  fent-lo  bé,  per  això  repetim  en  els  serveis,  perquè  pense  que  la
muntanya de santa Anna li fa falta no un any sinó tots els anys. Necessitaríem tots
els anys un taller Centelles que estiguera netejant aqueixa muntanya, perquè diga’m
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vosté qui ho ha de fer; doncs el taller Centelles ho pot fer perfectament. Sí; Obres i
Serveis? Amb les baixes o sense les baixes? Igual que els parcs i jardins, pense que
hem fet una bona tasca en tots els parcs i jardins on hem actuat,  per tant repetir
aqueixos tallers; però ja li dic, sí que ens estem posant les piles, sí que continuem
homologant, i això es va parlar en la comissió, i es va quedar que es parlaria i que
qualsevol certificat que vulguem homologar perfectament podem seure i parlar-ne;
de totes, totes les homologacions que vulguen. Però no deixem de pensar que som
un ajuntament, la nostra tasca no és fer cursos de formació, sinó oferir a les persones
un lloc de treball i un nou futur. Referent a les reclamacions i les irregularitats, jo
pense que les irregularitats estan se solventen. Vosté mateix ho ha dit. S’ha explicat;
l’entrevista, tornem sempre a l’entrevista i l’entrevista és el 50% de la puntuació; i
l’altre  50% són els  punts que tenen per  atur,  per circumstàncies  familiars,  i  per
moltíssimes  coses.  50%  d’una  cosa  i  50%  d’una  altra.  Em  comenten  de  la
transparència de l’última subvenció. Aqueixa està pels sindicats, els sindicats que
vosté demana; aleshores, què fem? Aqueixos sindicats sí que estaven, però tampoc
els sembla bé. Simplement no els semblen bé les coses, pel que siga; però ací estem
fent les coses bé i estem fent les coses com marquen les bases.”

 Sr. Salort Rúbio: “Vist el que he vist i les proposicions que tenim a fer-li a la Sr.
Miñana, crec que és impossible no comptar com un servei essencial el servei que
gestiona ella. Sr. Mengual, vosté fa una cosa molt perillosa i és comparar pobles. Si
anem a comparar crec que és de justícia dir-ho tot; no pot simplement comparar el
que fan uns i el que fan altres, perquè cada poble té la seua realitat. Jo no parle amb
tants pobles com ho ha fet vosté, per tant no sé la casuística que puga tindre un
poble o un altre; jo sé que per exemple Onda no té platja, per tant han sigut molts
anys de gestionar els recursos d’una altra forma; han pogut fer uns cursos adequats a
la seua tradició. La tradició d’Oliva ha sigut l’agricultura, bàsicament,. I sabem que
és  un  sector  que  no  es  caracteritza  per  la  seua  flexibilitat.  Personalment  no
m’imagine un agricultor passant radicalment de l’agricultura a un altre sector, però a
poc a poc; està clar que hem d’anar poc a poc fent-ho. I amb això li done la raó, sí
que hem de buscar altres llocs, però poc a poc, i de moment la Sra. Miñana està fent
plans de treball, tant en agricultura, com en aquest cas pàgines web, com vam parlar
en el plenari passat. Així doncs, a poc a poc i sobretot fent-ho bé.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Vosté ho ha dit; no cal. Cadascú té la seua casuística.
Jo no vull que es faça el poblat íber de la Vall d’Uixó ací; jo pose exemples del que
fan en altres municipis, a vore si podem adaptar-ho a la nostra casuística; i si m’ha
escoltat,  cadascú  té  el  seu  pla  i  sector  econòmic  a  impulsar.  Vosté  ho  ha  dit,
agricultura.; per exemple; podria haver-ne altres, però sempre jardins i la muntanya
de santa Anna. No sé. Sra. Miñana, vosté ha dit que jo dic el que em sembla bé; si
vol dic el que em sembla malament; jo dic el que em sembla bé, però això li ho
trasllade. Vosté ja porta dos anys, va camí dels dos anys, treballem un poc més allò
de l’homologació, treballem un poc més els plans. Ha dit una cosa molt perillosa;
potser s’ha confós, que la nostra tasca no és la formació? Clar que ho és. Vosté és la
regidora de Recursos Humans. És essencial al formació, clar que sí. Com que no?
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Per tant, els tallers de formació, vosté per a què els utilitza? Per netejar la muntanya
de santa Anna? Aqueix és l’ús que li donem nosaltres als tallers de formació. És que
ho diu el nom. Vosté ha dit que és indispensable netejar-lo tots els anys; bé. Mirem
quines fórmules. Però els tallers de formació són tallers de formació, no per a ús de
l’ajuntament  per  a  allò  que  nosaltres  pensem convenient  i  s’ha  acabat;  no.  Que
evidentment hem de traure un rèdit l’ajuntament d’aquesta formació; però vosté ha
dit per a netejar la muntanya de santa Anna; doncs fem-ho tots els anys si està vosté
contenta.  Per a què fa propostes? L’any que ve, pla Centelles V, altra vegada la
muntanya de santa Anna, i així tots els anys. No és per a això un taller de formació,
és per a un present i un futur d’aquells que ho facen. I no sé quanta gent, faça vosté
una anàlisi que això sempre va be, després d’aquestos plans, aconsegueix treball. I
deprés  diu  una  altra  cosa  que  personalment,  com em sembla  bé,  crec  que  està
equivocada; en les empreses no competim, cooperem, i vosté no coopera. El que ha
de fer és cooperar amb les empreses, perquè si vosté parla amb el teixit empresarial
del  poble,  potser  li  donen  alguna  idea;  i  resulta  que  pot  fer  vosté  un  curs,
homologant-lo, el que calga, jo l’ajude, el que necessite; però el que no pot ser és
que vosté negociació, negociació, no sol fer-ne massa; vosté és més imposició que
negociació. Però el que jo li trasllade és que parle vosté amb les empreses. Potser
aconseguim algun objectiu  de cooperació;  i  podem fer algun curs de formació  i
després  que  el  facen  poden  anar  a  les  empreses.  Per  a  això  són  els  cursos  de
formació,  els  tallers de formació;  no per a netejar la muntanya de santa Anna. I
respecte a la casuística de cada poble, de veritat que clar que cadascú té allò seu.
Oliva té allò seu, intentem treballar-ho que podria ser molt interessant. I quan parles
amb  altres  municipis,  per  exemple  la  dependència,  em sembla  una  idea  brillant
d’Onda; perquè ara que per exemple es mou el tema de dependència amb el nou
govern, de demanar, potser pots contractar una persona que del no res, en sis mesos
ha estat treballant i s’agarra a això. Però de jardins? Va un poc més d’ànim i un poc
més d’idees. I quan vulga la puc ajudar; és veritat que no vaig anar; tinc capacitació
dijous, i el company treballa. Disculpe’m. Però quan vosté vulga, seiem, mirem bé
això, que jo crec que es poden fer uns bons tallers de formació i interessants per al
ciutadà, per a l’ajuntament i per al present i futur dels nostres joves i no tan joves.”

 Sr. Llopis Ibiza: “La Sra. Miñana ha parlat en plural i ha dit que es veu que no ens
informen. Jo crec que m’he informat. No sé si recordarà que en aquest últim taller,
quan vosté tirava llançava les culpes als errors que van haver en el tema dels codis,
llançava les culpes a Gandia, jo vaig anar a Gandia, li ho vaig explicar, al SERVEF i
em van dir el que altres pobles havien fet. Sí que havien canviat els codis les altres
poblacions, perquè si no a vore com correspon que gent que hauria d’estar apuntada
en un primer taller, estava puntada en un segon taller, havent declarat que no tenia
estudis, i el posen en el taller que posava que hauria de tindre estudis; les persones
no sabien ni quan era dos per dos. Veges si hi havia errors. Però em vaig informar,
Sra. Miñana. Vosté diu que el 50% en les entrevistes;  si jo no he dit que no. El
problema és que les entrevistes, si es fixa bé, el meu comentari ha sigut pel tema de
les entrevistes; les entrevistes també m’ha contestat que els sindicats estan; jo no li
he dit que no estigueren, fixe’s bé en el que li he dit; jo li he demanat que on han
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d’estar els sindicats és en les entrevistes, perquè segons ens van explicar vostés i he
vist  en  les  bases,  només  ha  d’haver  un  representant  de  l’ajuntament  i  un  del
SERVEF; aleshores jo el que li demane, per aqueixa transparència, que no d’aquest
últim tallera que ha dut vosté, no, jo he dit en les meues declaracions que des del
primer taller que anem amb aqueixes queixes i aqueixa falta de transparència; el que
li demane és que facen el favor, i  mire,  adone-se’n que li votarem a favor, però
demanem que anem millorant aquestos tallers és que els sindicats, que de normal és
el que esperem, que són el més neutre possible que tenim ací, estiguen en aqueixes
entrevistes,  perquè  per  la  meua  experiència  o  per  la  informació  que  tinc,  les
entrevistes només es pregunta està vosté interessat a treballar; preguntes d’aquest
tipus, que no entenc, que es veu que algú degue dir que no tindria gana de treballar,
perquè ja em diran que la situació econòmica, en la puntuació anava el primer, i
després de passar l’entrevista passa a ser dels últims. Es veu que algú va dir que no
tenia interés de treballar. Per això, com no em quadra això de les entrevistes, Sra.
MIñana,  és  on li  demane que hi  haja  sindicats,  perquè no em crec  hi  haja  gent
plorant, gent que porta cinc o sis anys aturada, i no em crec que per unes simples
entrevistes hagen d’anar cap arrere. Aleshores, com que ha passat, el que li demane
que hi haja sindicats; això és l’única cosa que jo li he dit. Jo no li he dit que vaig a
votar-li en contra, ni que estiga en contra dels tallers. Tan de bo n’arribaren i en lloc
d’un a l’any en foren dos. Tan de bo. La muntanya de santa Anna a la fi la polirem
com els diamants; però bé, jo tampoc no li dic que no ho facen. A mi m’agrada, de
veritat.  M’agrada  vore  la  muntanya  ben neta.  Però  li  he  demanat  sindicats,  que
estiguen, perquè des del primer taller d’ocupació que hem sigut testimonis que la
gent no està contenta de la forma que s’estan fent les entrevistes; i li vaig explicar en
la Comissió de Benestar Social  com hi havia usuaris que els havien preguntat si
havien sofert per violència de gènere. Hi havia usuaris que havien anat a l’entrevista
i  a  uns  els  havien  preguntat  si  havien  sofert  violència  de  gènere  i  a  altres  no.
Aleshores clar, les dones en vore’s fora en diuen si haurien d’haver dit que sí per a
entrar. O diguem que no. Quines preguntes són aqueixes? Jo li ho vaig exposar en la
comissió; no ho he volgut dir ací, Sra. Miñana, perquè veja quines barbaritats fan en
aqueixes entrevistes. Aleshores la forma que les entrevistes es facen correctes és
sindicats; i no un, si pot ser, que estiguen tots.”

 Sra. Miñana Morell: “Simplement, vosté mateix, Sr. Llopis, ha dit que les bases
diuen que han d’estar les persones que han d’estar; doncs si les bases diuen això, per
molt que jo vulga que hi haja sindicats, no en poden haver; ho entén? no és perquè
ho diga jo, és perquè ho diuen les bases. Jo no ho dic, ho diuen les bases. Les bases
diuen quines persones han d’estar, quines preguntes s’han de fer i com s’han de
puntuar. I tot això es penja la tauler d’anuncis, i tota aquella persona que pensa que
no ha sigut transparent, fa un recurs, i el recurs es contesta, que és el que ha passat
any rere any. Fins ara s’ha fet tot correctament, legal i transparent, per molt que
vosté vinga ací; i que s’hagen fet preguntes de violència de gènere, jo no m’ho crec.
No m’ho crec. Jo no em crec que les persoens que estaven allí va preguntar a cap
persona que estava allí  si havia sigut víctima de violència de gènere. Jo això no
m’ho  crec.  I  si  això  és  de  veres  es  denuncia,  on  pertoca,  i  no  es  ve  ací  a  dir
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alfarrassades; això no és així. Si és de veres que s’ha faltat al respecte, es denuncia, i
es presenta una denúncia on pertoque. Igual que el SERVEF. No s’han donat mal els
codis, no s’han apuntat persones de cap lloc. Continuem veient les coses des de la
nostra perspectiva.  No és així. L’Ajuntament d’Oliva rep una subvenció; aqueixa
subvenció té una norma que diu que aquelles persones que vulguen formar part de la
subvenció han d’estar al SERVEF, i que l’oferta s’ha de fer al SERVEF. Per tant,
l’Ajuntament  d’oliva  fa  una  oferta  al  SERVEF,  i  és  el  SERVEF qui  aporta  les
persones.  Nosaltres  no  apuntem  a  ningú  a  cap  lloc.  No  apuntem  a  ningú.  Les
persones vénen perquè nosaltres fem una oferta al SERVEF i el SERVEF ens dóna
una llista de gent. No apuntem a ningú. No hi ha persones apuntades a un taller i
apuntades a l’altre; no. És una oferta que llança el SERVEF, i el SERVEF és que a
través de la seua gestió ens envia la gent; i estic segura que això se li va explicar a
vosté  en anar al  SERVEF. Segur.  Perquè jo també vaig anar  i  he parlat  amb el
director i m’ha explicat. Per tant, per favor limite’s a dir les veritats, però no per mi,
a mi em fa igual,  sinó perquè estem marejant  la ciutadania,  i  això és el  que no
podem fer. Les coses que estiguen fetes malament, que es denuncien, que es porten
als llocs on pertoque, però per favor, no maregem el ciutadà o diguem-li les coses
com  són.  I  si  Recursos  Humans,  o  el  Departament  d’Ocupació  fa  cap  cosa
malament, que es denuncie. Però per favor, siguem seriosos.”

 Sr. alcalde: “Siga breu, per favor.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Sra. Rosana Miñana, li he dit que la nostra denúncia no ha estat
contestada. Denuncien, cap ací, cap allà, facen, però del 12 desembre. No sé, però
nosaltres no tenim la contestació a les nostres queixes. A vore si la denunciem a
vosté i vorem on arribaríem. Jo no dic cap mentida. El que no pot ser és que una
persona, vostés, informació taller d’ocupació Centelles III, està demanant-li a la gent
que puga anar a l’ADL, per a fer requisits de la inscripció. I persones, ho posa ben
clar, el taller I i el taller II, uns han de tindre uns certificats, uns certs estudis, i altres
no. El que no pot ser que una persona que no sap un dos per dos, que no té ni tan
sols un simple  graduat,  no té  res,  ni  ha anat  pràcticament  a l’escola,  que vaja  i
s’apunte a un punt un i després aparega a un punt dos. Això és el que no pot ser. Hi
ha dos punts, igual que al principi m’hi havia tres i vam explicar per què el tres se
n’anava;  el  tres  el  tema  informàtic.  Aleshores  no  siga  que  no  perquè  és  difícil
explicar a aquesta persona que no hi ha errors si ells se li diu.”

 Sr. alcalde: “Sr. Llopis, vaja acabant. Estem anant-nos-en dels punts. Estem votant
una petició de subvenció. Els he deixat que debaten i que parlen. Han parlat i estan
redundant. Vaja acabant i votem la petició de subvenció.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Continue dient que els sindicats, com li he dit que no poden estar,
treballe perquè igual que els sindicats  estan en la baremació puguen estar en les
entrevistes.  Aqueixa és la  seua tasca.  Vaja al  SERVEF, vaja  a  València,  vaja  a
conselleria, a Delegació del Govern, vaja on haja d’anar i demane que els sindicats
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estiguen en les entrevistes; i almenys, aquestes queixes que nosaltres estem fent, a la
millor no les tindrà més.”

El Ple de l’Ajuntament,  per majoria,  amb 17 vots favorables (6 vots del Grup Partit
Popular, 5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 del Grup Projecte-Ciutadans d’Oliva,
1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià,  i  1 vot del Grup Municipal  Gent
d’Oliva); i 3 abstencions (del Grup Socialista Municipal d’Oliva), acorda: aprovar el
dictamen i en conseqüència elevar les propostes que conté a la categoria d’acord del Ple
de l’Ajuntament.

CINQUÉ.-  DICTAMEN  CI  D’HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS  SOBRE
L’EXPEDIENT RELATIU A LA RECUPERACIÓ D’OFICI DE SUPERFÍCIE
VIÀRIA EN EL CARRER DEL BARRANC: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 16 de febrer de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“RESOLUCIÓ  D'AL·LEGACIONS  I  RECUPERACIÓ  D'OFICI  DE  SUPERFÍCIE
VIÀRIA EN C/BARRANC.

Pels  propietaris  i  residents  dels  habitatges  amb  Referència  Cadastral  9419703YJ4191N-
9419702YJ4191N i 9419701YJ4191N, situats al C/ Barranc, núm. 69, 71 i 73. Això és: Dª Rosa
Oliver Masanet, propietària dels habitatges situats en el núm. 69 i 71 (residint en la primera
d'elles D. Francisco Moneder Ferrando i Dª Defina Ferrando Gomis), i Dª Maria Vicenta Mañó
Morató, propietària de l'habitatge situat en el núm. 73, s'ha procedit a ocupar els terrenys que
circumden la línia de façana dels indicats habitatges en una superfície conformada per un porxe
enjardinat d'uns 80 m2 i davant d'aquest jardí i de l'habitatge situat en el núm. 73, una zona
d'aparcament d'uns 29 m2.

Des del Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament s'ha conclòs, després de l'estudi de la
documentació que hi  ha als  arxius municipals i  documentació cadastral  i  registral,  que tots
aquells terrenys ocupats, són terrens que formen part del sistema viari públic del Municipi i,
com a tals vies públiques, s'integren dins dels béns de domini públic municipal.

L'Ajuntament  d'Oliva és propietari,  quant  a la TOTALITAT DEL PLE DOMINI,  segons la
inscripció 5ª, de data setze de juliol de l'any mil nou-cents seixanta-cinc, al foli 170, del Llibre
138, Tom 568 de l'Arxiu, en virtut de l'escriptura de COMPRA atorgada a Oliva davant JOSE
SOLIS LLUCH, el 17 de Desembre de 1963, de la següent Finca:

- La Finca  Registral  núm.  4714,  a  nom de  l'Ajuntament  d'Oliva,  amb la  següent
descripció. RÚSTICA: Secana en terme d'Oliva, partida de Santa Ana, de cabuda
segons recent mesurament practicat de quaranta àrees, seixanta centiàrees. Limita;
per Nord, esquenes de les cases del carrer de la Hoz; Sud, amb les confluències dels
carrers de Serrans i Barranc d'Aigües Vives; Est, amb el carrer del Ponent i cases
situades a esquena del carrer Divina Gràcia i Serrans; i Oest, amb el Barranc de les
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Aigües Vives. La situació d'aquesta finca actualment a la Zona Barranc d'Aigües
Vives, enfront dels antics llavadors.

A conseqüència d'això, i a l'empara del que es disposa en els articles 70.1 i 71 del Reglament de
Béns de les Entitats Locals, article 82 a) de la LBRL, article 178 de la Llei de Règim Local de la
Comunitat  Valenciana,  articles  41.1c)  i  55  de  la  LPAP,  mitjançant  Resolució  del  Regidor
Delegat  d'Hisenda  i  Patrimoni  núm.  2175/16,  de  27  de  setembre,  s'inicia  el  corresponent
procediment  administratiu  de  recuperació  del  domini  públic  municipal,  i  en  concret  dels
terrenys  que  circumden  la  línia  de  façana  dels  habitatges  amb  Referència  Cadastral
9419703YJ4191N-9419702YJ4191N  i  9419701YJ4191N  que  suposen  una  ocupació  d'una
superfície  conformada  per  un  porxe  enjardinat  d'uns  80  m2  i  davant  d'aquest  jardí  i  de
l'habitatge situat en el núm. 73, una zona d'aparcament d'uns 29 m2, concedint-se termini de deu
dies hàbils per formular al·legacions.

Enfront de la mateixa i dins del termini concedit a aquest efecte, per Dª. Vicenta Morató Escrivá
i Dª. Vicenta Mañó Morató, es presenta escrit d'al·legacions núm. 11.704, de data 31 d'octubre
de 2016,  en el  qual  manifesten que l'habitatge de la seua propietat,  emplaçat  en l'actual  C/
Barranc, 73, d'Oliva, els pertany des de l'any 1926 i que limitava ja des de llavors amb el Camí
Barranc, la falta de correspondència entre els metres escripturats i els mesurats del terreny de la
finca adquirida per l'Ajuntament l'any 1963, tal com es reflecteix en la còpia de l'escriptura
aportada, i que, en qualsevol cas, porten 40 anys utilitzant la superfície entre la casa i el Camí
Barranc.

Pel Tècnic d'Administració General adscrit a l'àrea de Secretaria s'ha emès,  amb data 25 de
gener de 2017, sobre el contingut de les al·legacions presentades, l'extracte de les quals és del
tenor literal següent:

“FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- En sustent del  seu dret, les interessades aporten en el seu escrit  d'al·legacions la següent
documentació:

- Document de compra de l'actual casa de C/ Barranc, 73, de data 21 de juny de 1926.
- Rebuts de pagament del preu de l'habitatge.
- Pòlissa d'assegurança d'Accidents del Mar i Accidents de Treball de les Embarcacions, de

l'any 1936, a nom de D. Salvador Morato Misich, domiciliat al C/ Serrans, 11.
- Partida de defunció de Dª Rosa Misich Roig, de 1931, domiciliada al C/ Serrans.
- Nota informativa en la qual s'acredita l'incendi en el Registre Civil d'Oliva a l'agost de 1936.
- Partida de naixement de Dª. Vicenta Morató Escrivá.
- Document relatiu al Servei Militar de D. Salvador Morató Escrivá, de data 1954, domiciliat

al C/ Aigües Vives, 11.
- Documents relatius al pagament per D. Salvador Morató de l’assegurança Ocaso, dels anys

1948 i 1950, amb domicili en C/ Aigües Vives, 11.
- Documents de la contribució urbana dels anys 1950, 1953, 1954 i 1956.
- Informe de l'Enginyera Topògrafa Municipal, de data 27 de maig de 2015, en el qual s'indica

que l'habitatge  situat  al  C/ Aigües Vives,  11 es  correspon gràficament  amb l'actualment
situat al C/ Barranc, núm. 73.

- Partida defunció de Dª Vicenta Escrivá Ferrer, morta al C/ Barranco, 73, l'any 1982.
- Partida de matrimoni de D. Salvador Mañó Alemany amb Dª Vicenta Morató Escrivá, amb

data 1961 i amb domicili al C/ Aigües Vives, 11.
- Partida de defunció de D. Salvador Morató Misich, amb domicili a la data de la defunció al

C/ Barranc, 73.
- Partida de Bateig de Dª. Vicenta Morató Escrivá, en 1940, en la C/ Sagasta.
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- Llibre de família de Dª. Vicenta Morató Escrivá i D. Salvador Mañó Alemany.
- Còpia escriptura compravenda per l'Ajuntament d'Oliva de la finca situada en Partida Santa

Ana (Finca Registral 4714).
- Copia Nota simple de la finca registral núm. 36272.
- Copia Certificació Cadastral de l'immoble situat al C/ Barranc, núm. 73.

4º) De la documentació aportada, la majoria d'ella il·legible, únicament es desprén que l'habitatge situat
en l'actual C/ Barranc, 73, de seixanta metres quadrats de superfície segons el Registre de la Propietat,
és propietat de D. Salvador Morató Escrivá (actualment mort) i Dª Vicenta Morató Escrivá, casada en
ganancials amb D. Salvador Mañó Alemany,  (també mort).  I actualment de Dª. María Vicenta Mañó
Morató, segons escriptures de testament i donació aportades per la pròpia al·legant. Fet aquest no discutit
per aquest Ajuntament.

Però en cap cas s'aporta títol que l’habilite per ocupar amb jardí privat i zona d'aparcament la superfície
existent entre el límit de façana de la indicada edificació i l'actual carrer Barranc, superfície que forma
part de la finca registral núm. 4714, inscrita a nom de l'Ajuntament. Pretendre justificar l'ocupació del dits
terrenys que la fita del front de l'habitatge que apareix en la inscripció registral siga l'actual carrer Barranc
no té cap sentit, puix que tal com manifesta la mateixa al·legant en el seu anterior escrit núm. 2016/5958,
de data 1 de juny de 2016, l'habitatge “limitava amb un barranc, actualment desaparegut”. 

Per  tant,  la  configuració  del  carrer  Barranc  ha  estat  modificada  en  el  temps  a  fi  d'ajustar-se  a  les
determinacions  del  Planejament,  per  la  qual  cosa  s'informa  DESFAVORABLEMENT,  la  present
al·legació.

5º) Quant al manifestat sobre que porten 40 anys utilitzant la superfície entre la casa i el Camí Barranc,
s'informa així mateix DESFAVORABLEMENT, puix que, acreditat  el caràcter demanial dels terrenys
ocupats, hem d'estar al que es disposa en els articles 5 i 70.1 del RD 1732/1986, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, el tenor literal de les quals és el següent: ”Els béns
comunals i altres béns de domini públic són inalienables,  inembargables i imprescriptibles i no estan
subjectes a cap tribut.” (Art. 5), i “Les Corporacions Locals podran recobrar per si la tinença dels seus
béns de domini públic en qualsevol temps” (Art. 70.1).

CONCLUSIÓ
Per l'anteriorment exposat, el funcionari que subscriu entén que procedeix informar desfavorablement les
al·legacions  presentades,  pels  motius  que  figuren  en el  present  informe  i,  en  conseqüència,  que  per
l'Ajuntament es procedesca a exercitar l'acció administrativa procedent per recuperar d'ofici la possessió
dels terrenys ocupats.

És  el  meu  informe,  que  emet  en  descàrrec  de  la  meua  funció.  Oliva,  25  de  gener  de  2017.  Cap
Departament Jurídic Administratiu de Secretaria.”

A la vista de l'exposat i de conformitat amb l'informe jurídic emés el 25 de gener de 2017, i
tenint en consideració el que es disposa en els articles 70.1 i 71 del Reglament de Béns de les
Entitats Locals, article 82 a) de la LBRL, article 178 de la Llei de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, articles 41.1c) i 55 de la LPAP,

La Comissió d'Hisenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-
Compromís,  5 vots), D. Gabriel Oltra Mestre (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4
vots), D. José Salazar Cuadrado (representant de Gent d’Oliva, 1 vot), i D. Álex Salort Rubio
(representant d'Esquerra Unida, 1 vot) i l'abstenció de Vicente Parra Salort (representant del PP,
6  vots)  de  Dª  Ana  Mª  Morell  Gómez  (representant  del  PSOE,  4  vots)  i  DICTAMINA
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D'ACORD
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PRIMER.-  Desestimar  les  al·legacions  presentades  per  Dª.  Vicenta  Morató  Escrivá  i  Dª
Vicenta Mañó Morató, pels motius que figuren en el present informe.

2º) Exercitar l'acció administrativa procedent per recuperar, d'ofici, la possessió dels terrenys de
domini  públic  ocupats, i  en  concret  dels  terrenys  que  circumden  la  línia  de  façana  dels
habitatges amb Referència Cadastral 9419703YJ4191N-9419702YJ4191N i 9419701YJ4191N
que suposen una ocupació d'una superfície conformada per un porxe enjardinat d'uns 80 m2 i
davant d'aquest jardí i de l'habitatge situat en el núm. 73, una zona d'aparcament d'uns 29 m2.

3º)  Requerir  als  propietaris  i  actuals  ocupants  dels  habitatges  amb  Referència  Cadastral
9419703YJ4191N-9419702YJ4191N i 9419701YJ4191N, situats al C/ Barranc, núm. 69, 71 i
73, perquè cessen en la usurpació i procedesquen en el termini de 30 dies a deixar lliures i a la
disposició  d'aquest  Ajuntament,  els  terrenys  ocupats,  havent  de  restituir  materialment  a  la
situació original el bé ocupat, deixant aquest expedit, lliure i a la disposició de l'Entitat Local.

4º) Utilitzar, en el cas que persistiren en l'ocupació indeguda, els mitjans compulsoris admesos
legalment,  sense perjudici  de la imposició de les multes  amb què l'acte d'ocupació es puga
sancionar.

5º)  Notificar la present  resolució als  interessats,  amb expressió dels recursos que legalment
procedesquen.”

Obert el torn d’intervencions es produeix la que s’indica:

 Sr. Canet Llidó: “La Sra. secretària ha llegit la part dispositiva que es planteja en el
dictamen; jo passe a explicar, breument. Es tracta de la recuperació d’ofici d’una
superfície  del  domini  públic,  que  es  troba  en  el  carrer  del  Barranc,  enfront  de
l’entrada principal de la nostra Escoleta Infantil El Caragol, i que és una qüestió que
ha aflorat amb motiu de l’actuació en la zona de les eretes, o de la zona verda del
Barranc,  però  que  estava  latent  des  de  feia  molts  anys.  Amb  motiu  d’aqueixes
actuacions, de les obres, es va plantejar la titularitat; qui ostentava la titularitat d’una
superfície, bàsicament la superfície que visualment es contempla com a vorera, o
ampliació de la vorera o part de la plaça que hi ha enfront de l’escoleta, encara que
també afecta a la part de les terrasses posteriors, on hi ha una sèrie d’arbrat que
tanca la  configuració d’aqueixes  porxades o espai  aparentment  privatiu.  A partir
d’ahí es planteja l’inici  d’un expedient, en base a la nostra legislació, en base al
Reglament de Béns d’Entitats Locals, i altra reglamentació i legislació pertinent; i
com que l’obligació  dels  regidors  d’un ajuntament  és  la  recuperació  del  domini
públic, es planteja justament això, la recuperació del domini públic. Dins d’aqueix
expedient cadascuna de les parts, cadascuna de les persones, havien de proporcionar
aquella  informació  i  aquella  documentació  que  consideren  oportuna  a  l`hora
d’acreditar la titularitat de la propietat. Això es va començar fa temps, es va explicar
i es va donar compte en la Comissió Informativa d’Hisenda, perquè és una qüestió
relativa al Patrimoni Municipal. Dins de l’expedient la part privativa que afirma que
aqueix  espai  és  un  espai  privatiu  va  aportar  la  documentació  que  va considerar
pertinent, la documentació es va estudiar per part dels serveis tècnics municipals,
d’una banda la topògrafa, que va analitzar l’evolució de la parcel·la matricial de la
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qual es deriva aquesta superfície, i per part de la TAG Sofia Gregori, que va fer
informe sobre les al·legacions presentades per aquestes persones, i va concloure els
punts que vénen ara a votació a aquest òrgan, que és l’òrgan competent per a la
resolució el tràmit en què ens trobem. Després d’analitzar les al·legacions, l’informe
jurídic arriba a la conclusió que s’ha d’informar de forma desfavorable i s’eleva a la
comissió primer d’Hisenda, com a proposta en el mateix sentit de l’informe jurídic,
aprovar l’informe i per tant informar de forma desfavorable les al·legacions i en
aqueix sentit vénen les propostes d’acord ara al plenari.”

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb  11  vots  favorables  (5  vots  del  Grup
Compromís per Oliva, 4 del Grup Projecte-Ciutadans d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra
Unida del País Valencià, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva); i 9 abstencions (6
abstencions del Grup Partit Popular i 3 del Grup Socialista Municipal d’Oliva), acorda:
aprovar el  dictamen i  en conseqüència elevar  les propostes que conté a la categoria
d’acord del Ple de l’Ajuntament.

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

SISÉ.- DONAR COMPTE DEL PMP. QUART TRIMESTRE DE 2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda  i Béns Municipals, de
data  16 de febrer  de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

 “DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  PERIODE  MITJÀ  DE
PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE  DE 2016

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

El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el
retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte
del període legal de pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre,  per  la  qual  s'establixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions
comercials.  Este mesurament  amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu,
tant en les operacions pagades com en els pendents de pagament, si l'Administració paga abans
de  que  hagen  transcorregut  trenta  dies  naturals  des  de  la  presentació  de  les  factures  o
certificacions d'obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, eixos trentes dies.
Es tindran en compte les factures expedides des de l'1 de gener de 2014 que consten en el
registre  comptable  de  factures  o  sistema  equivalent  i  les  certificacions  mensuals  d'obra
aprovades a partir de la mateixa data.
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La  disposició  transitòria  única  del  Reial  Decret  635/2014  establix  que:  "Mientras  no  es
produïsca la modificació de l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, les comunitats autònomes i
les corporacions locals incloses en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de  5  de  març,  remetran  al  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques,  per  a  la  seua
publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal web, la
informació a què es referix l'article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals
publicaran i comunicaran al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques esta informació referida a cada trimestre de l'any abans del dia trenta
del mes següent a la finalització del dit trimestre.

La publicació i comunicación trimestral  de la informació prevista en este reial decret  d’acord a
la disposición esmentada , referida al QUART  trimestre de l’any 2016 tindrà lloc en el mes de
GENER  de 2017.

En l'apartat 2 de l'article 6 del Reial Decret 635/2014, establix l'obligació de les corporacions
locals de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, d'acord amb el que es
preveja en l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la informació
relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al mes o al
trimestre anterior. Disposant l'article 4 de l'esmentada Orde, que la remissió de la informació
economic-financera corresponent  a la totalitat  de les unitats  dependents de cada Corporació
Local se centralitzarà a través de la intervenció o unitat que exercisca les seues funcions. ", i, tal
com es fa constar en l’informe emés per la Interventora municipal, per part de l'empresa de
manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s'ha elaborat un mòdul per al càlcul i la
impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat pel Ministeri d'Economia
i Hisenda, per la qual cosa les dades obtinguts s'extrauen del esmentat  mòdul.

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

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

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda de l'informe
d'Intervenció Periode mitjà  de pagament  corresponent  al  QUART  trimestre de 2016,  que
s’adjunta a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ
PMP QUART TRIMESTRE 2016
El legislador ha redefinit el principi de sostenibilitat financera en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  incloent no sols el control  del  deute
públic financer, sinó també el control del deute comercial.
Amb este propòsit, esta Llei introduïx el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del
temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions
Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que
hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna que el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
ve a concretar. El període mitjà de pagament definit en este reial decret mesura el retard en el pagament
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del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte del període legal de pagament
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’establixen mesures de
lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials.  Este  mesurament  amb  criteris  estrictament
econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons corresponga.
Així  mateix,  el  legislador  va  incloure  també  en  l’esmentada  llei  orgànica  un  conjunt  de  mesures
automàtiques i progressives destinades a garantir el compliment per les Administracions Públiques de la
normativa en matèria  de morositat.  Estes mesures,  si  no hi  ha altre remei,  contemplen la facultat  de
l’Administració General de l’Estat per a retindre recursos dels règims de finançament corresponent davant
de  l’incompliment  reiterat  per  les  comunitats  autònomes i  corporacions  locals  del  termini  màxim de
pagament, a fi de pagar directament als proveïdors d’estes Administracions. Este Reial Decret 635/14
especifica les condicions en què es poden efectuar les mencionades retencions.
Per al càlcul econòmic del període mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es
tindran  en  compte  les  factures  expedides  des  de  l’1  de  gener  del  2014  que  consten  en  el  registre
comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de la
mateixa data.
La periodicitat del càlcul i publicació del PMP serà mensual, excepte per a les entitats No incloses en el
model de cessió de tributs, en les que el càlcul serà trimestral.
Als  efectes  del  càlcul  del  període  mitjà  de pagament  global,  que per  al  municipi  d’Oliva,  només es
considera el de l’Ajuntament, el període mitjà de pagament de cada entitat es calcularà d’acord amb la
fórmula següent:

Període  mitjà  de
pagament  de  cada
entitat

=

Ràtio  operacions  pagades  *  import  total  pagaments  realitzats  +  ràtio
operacions pendents de pagament * * Import total pagaments pendents
Import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

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

Ràtio  de  les
operacions pagades =

Σ (nombre de dies de pagament * import de l’operació pagada)
Import total de pagaments realitzats

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

De les dades que es desprenen de la comptabilitat  resulta un total  d’operacions pagades en trimestre
d’1.418.456,89 € i un ràtio d’operacions pagades de 16,05 dies.

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

Ràtio  de  les
operacions  pendents
de pagament =

Σ (nombre de dies pendents de pagament * import de l’operació pendent
de pagament)
Import total de pagaments pendents

S’entendrà per nombre de dies pendents de pagament,  els dies naturals transcorreguts  des dels trenta
posteriors  a la data d’anotació de la  factura en el  registre  administratiu,  segons  conste en el  registre
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra,
segons  corresponga,  fins  a  l’últim dia del  període  a  què es  referisquen les  dades  publicades.  En els
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supòsits en què no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció
de la factura.

De les dades que es desprenen de la comptabilitat resulta un total d’operacions pagades en trimestre de
2.455.394,20  € i una ràtio d’operacions pagades de 31,43 dies.

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

Ràtio  d’operacions
pendents de pagament

=

Σ (nombre de dies pendents de pagament * import de l’operació pendent
de pagament)
Import total de pagaments pendents

S’entendrà per nombre de dies pendents de pagament,  els dies naturals transcorreguts  des dels trenta
posteriors  a la data d’anotació de la  factura en el  registre  administratiu,  segons  conste en el  registre
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra,
segons  corresponga,  fins  a  l’últim dia del  període  a  què es  referisquen les  dades  publicades.  En els
supòsits en què no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció
de la factura.
De  les  dades  que  es  desprenen  de  la  comptabilitat  resulta  unes  operacions  pendents  de  pagament
d’1.414.831,92 € i una ràtio d’operacions pendents de pagament de 2,22 dies.

Del que s’ha exposat anteriorment, resulta un PMP de l’entitat de 20,75 dies. 

Cal assenyalar que per part de l’empresa de manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s’ha
elaborat un mòdul per al càlcul i la impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat
pel Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtingudes s’extrauen del dit mòdul.

Oliva, 31 de gener de 2017. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

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

SETÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  MOROSITAT.  QUART
TRIMESTRE DE 2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda  i Béns Municipals, de
data  16 de febrer  de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT

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

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

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

PRIMER.- Donar  compte  al  Ple  i  prèviament  a  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  dels
informes de morositat del primer trimestre de l’any 2017.

 “INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE:  INFORME  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DELS  TERMINIS  DE  PAGAMENT  DE
L’AJUNTAMENT D’OLIVA

La funcionària  que  subscriu  en l’exercici  de les  funcions  previstes  en  l’article  196 del  Reial  Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, i article 5
del  Reial  Decret  1174/1987,  de 18 de  setembre,  pel  qual  es  regula  el  règim jurídic  dels  funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa:

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

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

operacions comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament

d’informació previstes en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre  HAP/2082/2014, de 7 de novembre, por la qual  es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1

d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en
la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

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

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

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

- En l’informe de Tresoreria s’inclouen totes les factures en què s’incomplesca el termini de pagament,
l’obligació de les quals estiga  pressupostàriament reconeguda en la data a què es referix l’informe
(31 de desembre).
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- Serveix de base per al present informe el que, als efectes, elabora la pròpia aplicació de comptabilitat,
en la qual no es pren com a referència la data de factura sinó la data de la seua recepció.

Informe quart trimestre 2016
Atenent  a  les  consideracions  assenyalades  anteriorment,  i  segons  les  dades  que  es  desprenen  de
l’aplicació de comptabilitat,  corresponents  a despeses  imputables  als capítols 2 i  6 del  pressupost  de
l’Ajuntament d’Oliva, es troben pendents de pagament, a data 31 de desembre del 2016, un total de 2.236
factures la quantia global de les quals puja a 2.309.716,82 €.

En l’annex I d’este informe s’inclou una llista resum d’estes factures pendents de pagament en què es
diferencien  les  que  es  troben  dins  del  període  legal  de  pagament  (1.370  factures  per  import  de
1.500.732,77 €) i aquelles que estan fora del període legal de pagament (866 factures por 808.984,05 €).

L’annex II de l’informe, és una llista de pagaments realitzats en el trimestre, en el qual es diferencien els
que s’han realitzat dins del període legal de pagament (1.225 factures por 1.233.501,22 €) d’aquells que
ho han estat fora del termini legal de pagament (131 factures por 324.642,33 €).

L’annex III  fa referència als interessos de demora que s’han pagat  en este trimestre,  que pugen a un
import total de 0 euros.

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

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

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

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

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

Cosa que s’informa als efectes oportuns, en aplicació de la legislació vigent.
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Oliva, 17 de gener de 20167. La tresorera. Mª Dolores Pozuelo Acayos.”

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

VUITÉ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL
CONTROL INTERN DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA DE LA SINDICATURA
DE COMPTES DE L’ANY 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda  i Béns Municipals, de
data  16 de febrer  de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  LA  SINDICATURA  DE  COMPTES.
EXERCICI 2015.
(El contingut del dictamen on consta l’informe de la Sindicatura de Comptes i les al·legacions
que presenta l’ajuntament, figuren en l’annex a l’acta, de 42 pàgines a doble cara).

La corporació en queda assabentada del contingut i  abast de l’informe transcrit.  Tot
seguit es produeixen les manifestacions que s’indica:

 Sr.  Canet  Llidó: Els  punts  que  hem  passat  anteriorment,  el  sis  i  el  set,  amb
freqüència més o menys trimestral, se’n dóna compte al plenari de la informació,
que és molt important i que costa molt d’elaborar per part dels Serveis econòmics
d’aquest ajuntament; entenem que es parla en les comissions informatives, es dóna
compte  al  plenari  perquè  tinga  un  recorregut  de  transparència  major,  i  després,
també a la pàgina de transparència apareix la informació perquè es puga consultar.
Faig  la  intervenció  en  el  punt  vuit,  perquè  donem  compte  d’un  informe  de
fiscalització  sobre  control  intern  de  l’ajuntament,  que  és  una  qüestió  que  no  es
produeix,  ni  molt  menys,  amb  una  freqüència  trimestral  sinó  que  aquest  tipus
d’informe,  que  ha  estat  elaborat  per  la  Sindicatura  de  Comptes,  organisme
dependent  de  la  Generalitat  Valenciana,  és  un  informe,  de  la  Sindicatura  de
Comptes, referent a l’exercici 2015 d’aquest ajuntament. L’anterior, per a tindre un
punt de referència, va ser l’informe de la Sindicatura de 2009, tot i que les tasques es
van desenvolupar un temps després. Per tant, no és una cosa que passe amb molta
freqüència  pels  plenari.  L’informe  que  ha  elaborat  la  Sindicatura  de  Comptes,
després d’un treball per part de la Sindicatura de Comptes i per part d’un treball
important dels Serveis de l’Ajuntament d’Oliva, diversos serveis, principalment els
Serveis  Econòmics,  després  de  tot  el  treball,  que  és  un  treball  afegit  al  treball
ordinari, que ja és important per part d’aquestos serveis. La Sindicatura de Comptes
ha redactat  el  seu informe,  he de recomanar  a  tot  aquell  que tinga interés  en la
matèria  d’aquest  ajuntament  la  seua  lectura;  bàsicament  se  centre  l’informe  en
l’organització  administrativa  i  grau  de  transparència,  la  informació  econòmica  i
financera i la seua fiabilitat, el compliment de la normativa aplicable, la protecció
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dels  béns  de  l’estat,  intervenció  i  entorn  tecnològic.  De  cadascuna  de  les  parts
l’informe  acaba  detectant  una  série  d’incidències,  acaba  fent  una  série  de
recomanacions, que en definitiva és el que pot resultar més útil per a la millora de la
gestió d’aquest ajuntament, i després acaba fent una puntuació de cadascuna de les
àrees, en què es mostra -la puntuació- el punt on es troba l’ajuntament en relació a
cadascuna de les àrees. La puntuació obtinguda en general per part de l’Ajuntament
d’Oliva  és  una  puntuació  bastant  acceptable,  o  més  bé  acceptable,  tot  i  que  jo
considere erroni plantejar la puntuació com alguna qüestió acomodatícia, o cm una
qüestió que no entre a continuar  treballant  perquè aquells  aspectes que marca la
Sindicatura de Comptes, o les recomanacions que fa la Sindicatura de Comptes, no
les millore aquest ajuntament.”

 Sra. Morell  Gómez: “Ja vaig fer la meua intervenció en la comissió; el regidor
d’Hisenda ja ho ha exposat molt bé en què consisteix aquest tipus d’informe que fa
la Sindicatura de Comptes, però per parlar un poc com si estiguérem a casa, és com
totes  e  les  empreses  que les certifiquen en qualitat;  cada cert  temps  passen una
espècie d’auditoria, aqueixa auditoria serveix per a controlar, per saber en quin grau
els teus processos estan complint una série de les normatives. Els ajuntaments, cada
cert temps, quan ens toca, que sembla que ens toque la loteria, ens fan una série
d’auditories, en aquest cas sobre el control i el funcionament de les administracions i
el seu grau de compliment de les normatives. És de l’exercici 2015, en aquest cas jo
em considere  part  responsable  de  la  meitat  de  la  legislatura  com a  responsable
d’Hisenda, i en aquell moment com a alcaldessa accidental. Però ja ho vaig fer en la
mateixa comissió, jo estic molt satisfeta de la puntuació que ens han donat, perquè
és com un alumne que es presenta a un examen; està clar que els exàmens i les
puntuacions  serveixen  per  anar  superant-se,  però  també  és  una  forma  de
reconeixement que les coses s’estan fent bé. Aquest ajuntament ha fet les coses bé
en aquestos punts que són els que ens valoren, en gestió interna; en la comissió ho
vaig dir, vaig felicitar la Delegació d’Hisenda, Tresoreria i Intervenció, perquè crec
que les tasques que han fet en aquestos anys han sigut molt importants; han treballat
al màxim i al límit, i els resultats són molt positius perquè tenim una puntuació al
voltant de 73%. Sí que és cert que hi ha una cosa que a mi em va cridar moltíssim
l’atenció, és un dels aspectes que ens valora sindicatura, que és la part tecnològica,
la part de la modernització, part tecnològica. Em va sorprendre vore que teníem un
zero,  i  a  mi  això  sí  que  em preocupava;  està  clar  que  no  som un  exemple  en
tecnologia,  estem posant-nos  un  poc  al  dia,  però  un  zero  em semblava  un  poc
preocupant. Més preocupant va ser la resposta que em van donar, que no havíem
omplit,  ni  havíem enviat  cap  tipus  d’informació  a  la  sindicatura.  La  sindicatura
demana  a  l’ajuntament  que  òmpliga  i  envie  un  qüestionari  per  vore  el  grau  de
compliment; però l’ajuntament no envia absolutament res. És a dir que podria ser qu
no tinguérem un zero, que tinguerem punts, però no em fet cas a la sindicatura, no
hem enviat res, i ens hem quedat tan frescos i tranquils. A mi això em sembla molt
preocupant. En el moment que em va donar la informació el regidor em vaig quedar
un poc sorpresa, perquè no espera que fóra la raó i sí que m’agradaria saber què ha
passat. Sra. Ibiza, com pot ser que no s’haja enviat la informació a sindicatura, si
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sindicatura és un organisme tan important, al qual tots correm si ens demanen una
informació per donar-la, que és l’objectiu; però no entenc per què no s’ha enviat
absolutament res de la informació que ens han demanat. A mi em produeix això una
gran preocupació, perquè ja dic, una cosa és dir hem arribat i és el nostre límit, ho
millorarem; però una altra cosa és que sembla ni tan sols hem contestat al que ens ha
enviat sindicatura. M’agradaria, per favor, si em pugueren donar un raonament. He
mirat l’expedient, però no entraré a la guerra entre treballador i regidor, perquè no és
la meua tasca; però sí una explicació, perquè posar-nos un zero, però no enviar res
em sembla preocupant.”

 Sr. Parra Salort: “Jo sent discrepar un poc de tot el que s’ha dit respecte a aquest
punt. Jo crec que de la lectura de l’informe es desprenen uns aspectes que jo crec
que són prou greus, i que crec que d’alguna forma s’haurien de ressaltar, encara que
siga escaridament. Un dels que parla l’auditor de la sindicatura, diu que l’entitat no
té manuals de funcions en la majoria de les àrees; vol dir, des del meu punt de vista,
que el personal que treballa en cadascuna de les àrees no té clares les funcions, ni té
un manual que li diga quines són les funcions; això enllaça amb la gestió que estem
tenint per part del personal de l’ajuntament, crec que hi ha una gran desorganització
i crec que una de les primeres tasques que s’haurien de fer és una revisió de totes les
funcions i de tot el personal; crec que estalviaríem baixes, estalviaríem possiblement
llocs  de  treball  que  en  aquest  moment  estan  buits,  i  permetríem  una  major
rendibilitat  dels  que  hi  ha  funcionant.  Un altre  aspecte  és  que  l’entitat  no  s’ha
adaptat a la llei de transparència; sembla ser que del que vostés han presumit molt és
el primer que els han llançat a la cara, que no s’adapten. Després que les actes de la
Junta  de  Govern,  en  la  relació  dels  llocs  de  treball,  no  recull  la  pàgina  web
informació  que és important  per al  ciutadà.  Pel  que fa  a informació  econòmica,
decideixen  les  inversions  i  no  s’estima  el  seu  cost  de  manteniment,  ni  el  seu
finançament  posterior.  És alguna cosa bàsica;  si  compre  alguna cosa o faig una
inversió, estimaré el cost del manteniment. Bé. N’hi ha molts altres, com el tema de
personal,  que  el  complement  de  productivitat  no  està  vinculat  a  un  sistema
d’avaluació d’objectius; jo crec que és bàsic, perquè enllaça del primer punt que he
parlat,  que  el  personal  no  té  una  retribució  en  funció  dels  objectius  que  se  li
marquen;  faça  el  que  faça  se  li  paga  el  mateix.  Pel  que  fa  a  l’estabilitat
pressupostària, prèviament a la realització d’una despesa no es realitza la proposta
de despesa. Pel que fa a subvencions, s’incompleix l’obligació de subministrar la
informació a la base de dades. Pel que fa a contractació, no s’han seleccionat tots els
contractistes  segons  els  principis  de  publicitat,  concurrència  i  transparència.  És
alguna cosa greu, ací es contracta, sembla ser, sense publicitat, sense que concórrega
qui vulga, i sense transparència. I en el punt següent, s’han fraccionat els contractes.
Crec que n’hi ha, podríem seguir parlant. L’últim, encara que siga un poc repetir el
que ha dit la Sra. Ana Morell, que no contestem a un qüestionari respecte a l’entorn
tecnològic vol dir dues coses, o no fem res, o ho fem molt malament, o hi ha desídia,
perquè en aqeuix qüestionari una de les coses que ens diuen que l’aprovació de les
persones  autoritzades  per  accedir  al  centre  de  procés  de  dades;  pot  accedir
qualsevol? No són capaços de tindre controlat això? Crec que podríem continuar
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parlant, però el més interessant és que si vostés són capaços de comprometre’s ací a,
ja que tenen les recomanacions i les millores, esmenar, quines són els que establiran,
quines ja estan establertes, i quin és el termini per a d’alguna forma millorar tot allò
que l’auditor, que supose que tornarà per a 2016 o 2017, permeta que hi haja un
control de l’activitat per part de l’ajuntament.”

 Sra. Ibiza Cots: “Evidentment jo tampoc estic gens contenta que no s’haja contestat
el tema tecnològic; no perquè siguem punters evidentment, però sí que estem portant
una tasca bastant intensa, jo crec que això ho coneixen vostés també. Jo l’única cosa
que  li  puc  dir  que  no  em  sembla  que  no  s’haja  contestat,  però  que  jo  no  era
coneixedora  en  absolut  que  s’estava  fent  l’auditoria;  me  n’he  assabentat  de
l’auditoria quan ja teníem els resultats. La responsabilitat d¡un tècnic és fer el que
toca fer, si s’eludeix la seua feina s’han de prendre mesures, i això és el que farem;
perquè  el  que  no  pot  ser  és  que  un  Sr.  tècnic  o  que  estiga  al  capdavant  d¡un
departament no faça la feina que li toca fer, quan sí que era coneixedor que havia de
contestar aqueix informe. Qui no era coneixedora era jo, que tampoc em sembla
correcte.”

 Sr. Canet Llidó: “Compartesc en part la intervenció de la Sra. Morell, pel que fa
referència a diguem-ne el camí de progressió que es produeix dia a dia, mes a mes,
any rere any, d’anar millorant els aspectes que avalua la Sindicatura de Comptes a
través del seu informe. També compartesc, total i plenament, la qüestió del treball i
de l’esforç que es fa, tant perquè es puga elaborar l’informe, tota la documentació
que cal fer, com que per als apartats que apareixen en els informes vagen millorant
d’una vegada a l’altra. Però també he de dir que compartesc la intervenció que ha fet
el Sr. Parra, i crec que ho he dit en la meua primera intervenció, en el sentit que no
podem prendre la puntuació, ara llegiré un poc la puntuació per saber del que estem
parlant,  però  no  podem agarrar  les  puntuacions  com  una  qüestió  acomodatícia,
d’entendre  que  no  hem  de  continuar  treballant  perquè  les  millores  continuen
produint-se.  Diguem-ne  que  l’informe  de  la  sindicatura  que  arriba  a  cada
ajuntament,  i  això  també  m’agradaria  matisar-ho,  els  informes  els  elabora  la
sindicatura, diguem-ne, en base a uns plans d’actuació, i el pla d’actuació en què
inclou l’Ajuntament d’Oliva en l’exercici 2015 és perquè en aqueix mateix exercici
determina auditar aquells municipis que tenen entre 20.000 i 30.000 habitants; com
que l’Ajuntament d’Oliva es troba en aqueix ventall de població, passa a ser un dels
que  la  sindicatura,  en  l’exercici  2015,  analitza.  En  algun  altre  moment  això  es
tornarà a produir, però jo espere que no siga com ha dit el Sr. Parra, en el 16 o el 17,
que s’esperen un poc més, però en algun altre moment tornarà a passar. Referent a la
puntuació, dir que l’ajuntament ha obtingut 33.045 punts, que representa un 66.1%
de la  puntuació  màxima possible,  segons mostra  el  quadre per  àrees i  subàrees;
llegiré  per  àrees,  per  no  estendre’m  excessivament.  En  l’àrea  de  gestió
administrativa,  àrea,  1,  parla  que  l’Ajuntament  d’Oliva  ha  obtingut  un  total  de
10.695 punts, sobre un total de 15.000 punts, que representa el 71,3% de puntuació;
en l’àrea de gestió econòmica i financera,  sobre un total de 15.000 punts també,
l¡ajuntament  ha  obtingut  una  puntuació  d’11.570  punts,  que  representa  un
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percentatge del 77.1% de la puntuació; en l’àrea d’Intervenció, hi ha una puntuació
total de 10.780 punts, que representa un 76.2% de la puntuació. I en la de l’entorn
tecnològic, com ja s’ha dit, per no haver presentat la informació, es puntua amb zero
punts; i pèr tant amb un percentatge de zero. El total de la puntuació és el que he
llegit amb anterioritat.”

En aquest moment, sent les 21.30 h, el Sr. alcalde concedeix un recés de deu minuts en
la sessió plenària.

Passats els deu minuts es reprén la sessió i es continua amb les intervencions sobre
l’assumpte de l’informe de la Sindicatura de Comptes.

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Intentaré  ser  breu.  Únicament  dir  que  quan  es  parla  de
l’informe de la sindicatura estem parlant d’un informe de fiscalització, del control
de  l’ajuntament;  no  d’una  àrea  sinó  de  vàries  àrees  i  diverses  dependències
municipals  o  funcions  que realitza  l’ajuntament  del  nostre  poble.  Jo  no sóc  tan
eufòric com la Sra. Morell; pense que estem parlant de l’any 2015, per tant estem
parlant  en  tot  moment  d’una referència  a  una gestió  d’un any determinat,  2015
recordem; i en aqueix informe es fan referències sobretot a anys anteriors, inventaris
que es feien en 2003 i que no s’han actualitzat, béns patrimonials que tenim i no
estan controlats, nòmines que a la millor necessiten un major control pel que fa a la
productivitat,  òrgans  de  govern  també,  per  suposat  el  seu  funcionament,  alguns
departaments municipals on expedients requereixen d’informes que no hi estan. Jo
crec que és un moment de reflexió, perquè considere que l’informe de fiscalització
no es fa a l’equip de govern en el moment que està, o el que estava, sinó que es fa a
tot l’Ajuntament d’Oliva, a tota la corporació. Pense que és una bona ferramenta
perquè la corporació municipal del nostre poble veja quins punts tenim més febles,
on hem de millorar, i sobretot és un toc d’atenció, supose, per anar millorant els
nostres departaments, les nostres àrees municipals, i fer n acte de reflexió entre tots.
Crec que és la conclusió que des de Projecte Ciutadans d’Oliva volem fer. És una
fotografia  d’un any concret,  però hem de vore si  internament  2016, 2017, 2018,
2019 l’informe en el pròxim examen podem traure una nota millor, que jo espere
que sí.”

 Sra. Morell Savall: “Sí, Sr. Peiró. Jo estic d’acord amb vosté, que per suposat no és
una  auditoria  a  un  equip  de  govern,  és  un  funcionament  de  l’administració  i
l’administració va per damunt dels polítics i dels governs que estiguen en qualsevol
moment;  està  clar  que els  polítics  manen directrius  polítiques,  però jo crec que,
sempre ho diem, aprovar un examen sempre és positiu; tampoc anem a pegar-nos
per haver tret bona puntuació. Jo crec que sempre és positiu, però per a millorar en
un futur.  Un alumne si  trau una bona nota en un examen no la  trau només una
vegada, intenta millorar per als pròxims exàmens traure-la millor; i això ho hem fet
tots els qui hem estudiat i hem estat escolaritzats; però és un punt de partida, una
anàlisi que es fa, una fotografia d’un moment puntual, però crec que és positiu traure
bona nota; el pitjor seria traure mala nota i suspendre. Sí; compartesc amb vostés, si
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es  fera  ara,  hem patinat  moltíssim,  tenim molts  defectes  en  el  catàleg  de  béns
patrimonials, actualment encara no el tenim actualitzat, en el tema de les nòmines
tenim el mateix pecat, és a dir que sindicatura està fent un altre estudi, una altra
anàlisi  de  les  objeccions  de  legalitat;  n’hi  ha  algunes  importants  pel  tema  de
nòmines, en el govern de vostés; molt important desembre de 2015. De tot aprenem
però a poc a poc.  Però crec que és positiu tindre una bona puntuació i  que ens
diguen, de vegades, que les coses estan per millorar. Queden coses a millorar però
anem per una bona línia. Ara depén de vostés que els exercicis posteriors isquen
amb millor puntuació i ens isquen menys problemes amb les objeccions de legalitat i
problemes de comptabilitat. Sra. Ibiza, vosté m’ha deixat un poc més preocupada
encara i li dic per què. Vosté diu que no sabia que s’estava fent l’auditoria, jo m’ho
crec, per suposat, però és que el Sr. alcalde sí que ho sabia; el Sr. alcalde, el 15 de
juny,  fa  una  providència  d’Alcaldia  al  tècnic  d’Informàtica,  perquè  omplira  el
qüestionari, el mateix dia el tècnic d’Informàtica contesta per escrit i diu el que ha
de manifestar si considera o no que són les seues competències, però ho fa el 15 de
juny.  I  l’informe  de  la  sindicatura  arriba  el  5  de  desembre,  i  durant  sis  mesos
l’ajuntament  no  ha  pres  mesura,  ni  l’alcalde  ha  pres  cap  mesura,  perquè  el
qüestionari s’òmpliga; sis mesos. Jo no entraré a valorar la comunicació que puguen
tindre, si li ho va dir o no, però l’alcalde sí que ho sabia. I és preocupant que en sis
mesos no prenguera alguna mesura per a no fer el ridícul en aquest moment; i per no
omplir un qüestionari tenim zero punts. Per tant, m’ha preocupat molt més perquè
sabent que això era una tasca que s’havia de fer, s’havia demanat, se’ls va contestar
per escrit que no es faria, no entre  a valorar les raons, però no s’ha pres cap mesura.
I sí que és important i preocupant que a la sindicatura no li fem ni cas. I ho faig com
ajuntament i com a administració, no com a partit polític.”

 Sr. Parra Salort: “La veritat és que sol ser costum llançar els balons als exercici
anteriors.  Ho dic  per  vosté,  Sr.  Blai  Peiró.  La  revisió  es  fa  de  l’any 2015;  per
suposat que hi ha coses dels anys  anteriors, però l’auditor valora si en l’exercici
s’estan  fent  millores  respecte  als  anys  anterior.  Que  parla  ahi  que  no  s’ha  fet
l’inventari  des  de  l’any  2003,  bé;  però  de  la  Llei  de  Transparència,  que  no  es
controlen els proveïdors, que no es fa la  fiscalització prèvia de les despeses, n’hi ha
tantes coses que són pròpies de l’exercici que no podem parlar dels anys anteriors; i
vostés els anys anteriors ja estaven ací. Per tant no em vinga que sí, que no hi ha
coses, però la majoria són d’ací. Una altra cosa volia dir, llegir la puntuació és un
poc enganyós; llegir el percentatges. Hi ha tres punts en concret, pel que fa a la
gestió administrativa, per la puntuació que parlem, que no aproven ni de lluny. En
l’àrea de gestió, parlem de Secretaria i registre d’actes, que té un 35%, no arriba al
5. En les despeses d’inversió un 3,3%. Vull dir suspés quasi de remat;  en l’àrea
tecnològica ja s’ha comentat. Ja que volen vostés parlar que és d’anys anteriors, jo
voldria  remarcar  el  que  he  demanat,  saber  si  vostés  es  volen  comprometre  a
presentar un pla detallat de millora de les recomanacions, en un pròxim plenari, i
incloure terminis  de compliment,  de forma que el  ciutadà veja  que han pres les
mesures necessàries per millorar el control intern de totes les àrees. I  per últim, em
sap greu repetir, Sra. Ibiza, però és increïble la contestació que fa vosté. Un auditor
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abans de fer l’informe,  ho revisa,  ho consensua, ho discuteix amb l’empresa,  en
aquesta cas l’entitat.  Ho dic perquè ho sé. I fins i jo sabia que estaven fent una
auditoria.  La  contestació,  i  més  després  d’escoltar  les  paraules  de  la  Sra.  Ana
Morell, em deixa prou preocupat. Vol dir que han tingut la desídia de no contestar a
un informe des de la Sindicatura de Comptes. Crec que és una cosa que han de fer-
se mirar.”

 Sr. alcalde:  “El que no podem fer els polítics és contestar una cosa que han de
contestar  els  tècnics.   Em  consta  que  té  vosté  l’informe  que  li  va  donar  la
interventora. En juny teníem 15 dies per presentar al·legacions, no en teníem més; i
em van informar que en aquest cas el tècnic informàtic es negava a contestar i se li
va sol·licitar  un informe, que vosté té, demanant-li per què no volia contestar el
qüestionari  que  li  havia  passat  la  Sindicatura  de  Comptes.  Recorde,  parle  de
memòria que no tinc l’informe davant, deia alguna cosa com que ell no havia pres
decisions,  o  no  havia  dirigit  el  tema  d’adquisició  de  programari  informàtic.  El
termini va passar. Nosaltres òbviament no podíem contestar, que no érem els polítics
els  qui  havíem  de  contestar,  i  efectivament  va  quedar  pendent   avaluar  quines
accions es prenien respecte al funcionari en concret que es va negar; i efectivament
es va quedar pendent. He de reconéixer que s’ha quedat pendent. Això no vol dir
que no s’emprendrà cap acció; en aquest cas no tinc cap intenció de dir cap mentida;
es va quedar pendent i així continua.”

 Sra. Ibiza Cots: “Jo només voldria fer un xicotet recordatori; vosté ha dit una frase,
Sra. Morell, que m’ha dit que no sap la guerra que tinc amb l’informàtic, o la guerra
que hi havia amb l’informàtic; i ara el Sr. alcalde acaba de dir que el seu informe
anava  en  la  línia  que  com  ell  no  havia  informat  perquè  s’adquiriren  certes
aplicacions informàtiques, vosté sap perfectament a quina aplicació informàtica es
refereix, que és l’aplicació d’Aitos, recorde, que ell es va negar totalment a la seua
implantació;  des  d’aleshores  que  ve el  problema de la  negació  del  manteniment
d’aquest informàtic en les qüestions de presa de decisions.  En Absis és un, i en
Aitos, sobretot al començament, va ser Aitos.”

 Sra. Morell Gómez: “Sra. Ibiza, no volia entrar a valorar l’informe, perquè diu fins
i tot que ell no és coordinador, i que en l’RLT ell no té aqueixa responsabilitat de
coordinar,  ni  de  ser  cap  de  negociat,  ni  absolutament  res.  No he  volgut  entrar,
perquè  jo  no  sé  si  realment  és  així  o  no.  Des  de  juny jo  supose  que l’informe
l’hauran mirat, l’hauran valorat i sabran si és competència d’aqueix tècnic omplir, o
ser  el  responsable   de  les  còpies  de  seguretat  o  si  és  el  cap  de  negociat  del
departament; ell diu que no és cap negociat, no està reconegut en l’RLT i el seu lloc
de treball no és aqueix; després diu que es va comprar un programa de comptabilitat,
per al Departament d’Intervenció i hisenda, que no li agrade aqueix i en vulguera un
altre, no significa que no haja de ser el responsable; cadascú li agrada un programa
informàtic; a mi em pot agradar el Windows vista i no l’XP, i tenim l’XP, i usem
l’XP. Ho sent molt, si les teues competències són mantindre l’XP, aqueixes són les
formes  que  has  de  treballar,  perquè  la  comptabilitat  l’usa  el  Departament
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d’Intervenció, Hisenda i Tresoreria. Després parla que si s’han comprat ordinadors,
que ningú li ha dit res; després diu de l’Absis i Tecnogeo, la cartografia. Ja li dic que
fa una exposició que jo no entraré a valorar-la. Ja li he dit, vosté és la  seua cap, té
una regidora de Recursos Humans, té un Sr. alcalde que ha de vore si des del mes de
juny aquesta persona ha complit o no, i si no ha complit si han fet alguna cosa.
L’única cosa que jo li dic és que no em poden dir, jo entenc que vosté no ho sàpiga,
ho ha dit el Sr. Parra, tots sabíem que s’estava fent una auditoria; tampoc es pot dir
que l’alcalde li fa la providència el 15 de juny, li contesten per escrit el 15 de juny,
l’esborrany ix el  2 de desembre de la sindicatura, arriba el 5 de desembre per fer les
al·legacions, que es presenten el 15 de desembre; sis mesos després les al·legacions,
15 de desembre. És preocupant. Molt preocupant. La sindicatura no és qualsevol
cosa. Aleshores, ja li dic no vull entrar a si tenen una guerra, si es parlen,  si es
comuniquen, treballador i regidor, perquè és una cosa que jo  no estic ahí, no la puc
valorar. Però sí que estic dient que és molt preocupant que la sindicatura no se li
envien els documents,  no es contesten els qüestionaris,  i  passen sis mesos i està
absolutament igual l a situació. Almenys és molt preocupant.”

 Sr. alcalde: “Un matís; jo havia dit quinze dies per a al·legacions, quinze dies per
contestar el qüestionari. Ho he dit malament.”

 Sr. Canet Llidó: “Primer de tot, una puntualització. La Sra. Morell ha fet referència
a un altre informe que no estem parlant en aquest moment; és un altre informe de la
Sindicatura de Comptes, que també fa referència a l’exercici 2015, però que aqueix
informe no és un informe relatiu a l’Ajuntament d’Oliva sinó un informe relatiu a
tots  els  ajuntaments  que  d’alguna  forma  estan  tutelats  per  la  Sindicatura  de
Comptes; és un tipus d’informe que va començar a desenvolupar la sindicatura a
partir de l’exercici 2014, i ara el que fa a referència a l’exercici 2015 es troba en fase
d’al·legacions.  La Sra.  Morell,  com tots els membres  de la Comissió d’Hisenda,
tenen aqueix informe de sindicatura de tots els ajuntaments, de l’exercici 2015, on fa
referència  a  alguns  aspectes,  sobretot  generals,  però  també  a  alguns  aspectes
d’ajuntaments concrets; i ahí és on entra l’informe que ha comentat la Sra. Morell.
D’aqueix informe de sindicatura se’n donarà compte en el moment que passem la
fase d’al·legacions i ens trobem amb un informe definitiu com el que hi ha ací; es
donarà compte en la comissió informativa i en el plenari. La Sra. Morell per tant ha
fet referència a un informe distint a aquest. I ha parlat, i això voldria puntualitzar-ho,
de  nòmines  del  govern  de  vosté;  sí,  nòmines  d’aquest  govern,  fa  referència  a
nòmines signades en aquest moment, però amb qüestions que arrosseguen de fa molt
més temps que no d’aquest govern, que això cal recordar-ho insistentment, perquè
és molt important. I ja per acabar el punt, crec quer s’ha parlat abundantment sobre
això; com a síntesi crec que tots coincidim que la puntuació que marca l’informe de
Sindicatura de Comptes és, per buscar un punt consensual, acceptable, perquè està
per  damunt  de  la  nota  del  suspens,  però  hi  ha  una  série  d’indicacions  que
requereixen d’una série de millores. El Sr. Parra ha fet referència a un aspecte que és
concret i pràctic i aquest regidor delegat ho estudiarà en la mesura del possible; un
pla, no de totes les qüestions que es plantegen per part de la Sindicatura de Comptes,
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que crec que seria excessivament ambiciós, però sí valorar de totes aquelles coses
que s’hi plantegen, en quins aspectes es pot millorar, calendaritzar  d’alguna forma
les actuacions, i per què no consensuar-les o compartir-les entre tots. Crec que el Sr.
Parra  també  ha  fet  referència  a  una  série  d’aspectes,  inversions,  el  registre  de
decrets, etc. on és  obvi que hi ha molt a millorar, i per descomptat la qüestió de
l’entorn tecnològic, del qual s’ha parlat abastament en les intervencions i com ha
mostrat la meua companya la Sra. Ibiza, com la Sra. Morell, hi ha bastant mal en el
rerefons de la qüestió.”

 Sra. Morell Gómez: “Només volia dir-li al Sr. Canet que no ho he fet en l’ànim de
dir que ara es fa malament i abans bé. Només he posat el cas per dir-li al Sr. Peiró
que sí que és cert que és una fotografia d’un moment puntual, però que aqueixes
coses també s’han de millorar en el temps. Ha passat el temps i continua fent-se els
mateixos hàbits, que no hem corregit els problemes que s’han detectat; només volia
fer la matisació per dir que s’han detectat coses malament però que s’han continuat
arrossegant durant els anys; no per dir-li que vosté ho fa malament. No era el meu
ànim.  Només  per  dir  que  hi  ha  coses  que  es  fan  malament  però  continuen
reproduint-se amb aquest govern al  cap dels anys.  Perquè encara no hem pogut,
supose, corregir-les. No ho feia en l’ànim de dir-li que ara vosté ho fa malament. No
era l’objectiu.”

NOVÉ.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A
LES  RESOLUCIONS  CONTRÀRIES  ALS  INFORMES  DE  LEGALITAT.
TERCER TRIMESTRE DE 2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 16 de febrer de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  RELATIU  A  LES
RESOLUCIONS  CONTRARIES  ALS  INFORMES  DE  LEGALITAT.  TERCER
TRIMESTRE 2016.

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

D'acord amb el que es disposa en l'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número
Tres de l'article Segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l'Administració Local,  correspon a  l'òrgan interventor  elevar  informe al  Ple  de totes  les
resolucions adoptades pel president de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades,
constituint un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

A la vista de l'exposat anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, previ
coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda, PROPOSTA D’ACORD
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PRIMER.- Informar  al  Ple  i  prèviament  a la  Comissió d'Economia  i  Hisenda de l'Informe
d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les
objeccions efectuades en el TERCER TRIMESTRE de 2016.

“INFORME D'INTERVENCIÓ
ASSUMPTE: Donar compte al  Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel
President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el TERCER TRIMESTRE de 2016

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

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

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

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

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

Tercer.- Que  la  Intervenció  Municipal  ha  emès  els  següents  informes  d'objecció  corresponents  al
TERCER TRIMESTRE de 2016 relatius a expedients de despesa, els quals es relacionen en l’annex que
s'adjunta.

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

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

Sisé.- Que aquests informes es troben en les dependències de l'Àrea d'Intervenció.

Seté.- En matèria d'ingressos no s'ha produït cap anomalia ressenyable en el TERCER TRIMESTRE de
2016

És el que s'ha d'informar. Oliva, 31 de gener de 2017.

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

DESÉ.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU  A
LES  RESOLUCIONS  CONTRÀRIES  ALS  INFORMES  DE  LEGALITAT.
QUART  TRIMESTRE DE 2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda  i Béns Municipals, de
data  16 de febrer  de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  RELATIU  A  LES
RESOLUCIONS  CONTRARIES  ALS  INFORMES  DE  LEGALITAT.  CUARTO
TRIMESTRE 2016.

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

D'acord amb el que es disposa en l'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número
Tres de l'article Segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l'Administració Local,  correspon a  l'òrgan interventor  elevar  informe al  Ple  de totes  les
resolucions adoptades pel president de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades,
constituint un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

A la vista de l'exposat anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, previ
coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda, PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Informar  al  Ple  i  prèviament  a la  Comissió d'Economia  i  Hisenda de l'Informe
d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les
objeccions efectuades en el QUART TRIMESTRE de 2016.

“INFORME D'INTERVENCIÓ

ASSUMPTE: Donar compte al  Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel
President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el QUART TRIMESTRE de 2016

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

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

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

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

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

Tercer.- Que  la  Intervenció  Municipal  ha  emès  els  següents  informes  d'objecció  corresponents  al
QUART TRIMESTRE de 2016 relatius a expedients de despesa, els quals es relacionen en l’annex que
s'adjunta.

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

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

Sisé.- Que aquests informes es troben en les dependències de l'Àrea d'Intervenció.

Seté.- En matèria d'ingressos no s'ha produït cap anomalia ressenyable en el  QUART TRIMESTRE de
2016

És el que s'ha d'informar. Oliva, 31 de gener de 2017.

LA INTERVENTORA, Marta Milvaques Cucart”

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

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

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 16 de febrer de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

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

QUART TRIMESTRE DE 2016
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La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
d'ara en avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les
Administracions Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la
gestió pública per a contribuir a generar confiança en el funcionament correcte del sector públic.
La importància d'aquest  principi  ha portat  al  legislador a establir  en l'article 6 de la citada
LOEPSF,  l'obligació  de  les  Administracions  Públiques  de  subministrar  tota  la  informació
necessària per al compliment de les disposicions de l'Esmentada Llei, i de les normes i acords
que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments
comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades

El desplegament reglamentari a què es referix l'avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el
Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques,  a  través  de  l'Orde  HAP/2105/2012,  d'1
d'octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i en concret, sobre les
obligacions  trimestrals  de  subministrament  d'informació,  s'ha  arreplegat  en  l'article  16.  Els
articles  14  i  16  de  l'Orde,  sobre  obligacions  mensuals  i  trimestrals  de  subministrament
d'informació de les comunitats autònomes i les Corporacions Locals, han entrat en vigor l'1 de
gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l'Orde, imposant en l'article
4 la centralització del compliment de l'obligació de remissió i recepció d'informació "En les
Corporacions Locals, la intervenció o unitat que exercisca les seus funciones”.

De  conformitat  amb  allò  que  s'ha  regulat  en  l'article  4  de  la  Llei  2/2012,  LOEPSF,  i  el
desenvolupament del mateix realitzat per l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, modificada per
l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i en concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de
la  mateixa,  la  Intervenció  Municipal  ha  complit  amb  la  seua  obligació  de  remissió  de
subministrament de la informació trimestral corresponent al  QUART trimestre de 2016, dins
del  termini  i  la  forma escaient.  Havent-se  bolcat  la  totalitat  de  la  informació  requerida pel
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada
en la "Oficina Virtual de les Entitats Locales", consta en l'expedient el justificant de la remissió.

En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se
compte al Ple de la Corporació, malgrat que en la informació del Tercer trimestre de 2014, el
formulari F.3.5 "Comunicación de dades i firma d'Informe d'Avaluació compliment d'objectius
Llei Orgànica 2/2012", de la web i de la Guia realitzada pel Ministeri, expressament deia que
l'Informe d'avaluació ha de tindre coneixement el Ple d'aquesta Corporació. No obstant això la
dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat d’aplicació per aquest
trimestre. No obstant  això,  la Llei d'Hisendes Locals (art.  207 del RDLeg. 2/2004,  de 5 de
març),  establix  l'obligació  de  remetre  al  Ple  de  l'Entitat  la  informació  de  l'execució  dels
pressupostos  i  del  moviment  de  la  tresoreria  per  operacions  pressupostàries  independents  i
auxiliars del pressupost i de la seua situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple
establisca, havent-se elevat al Ple la informació dels trimestres anteriors.

A  la  vista  del  que  s’exposa  anteriorment  i  en  virtut  de  les  atribucions  conferides,  previ
coneixement  de la  Comissió  d'Economia  i  Hisenda,  es  formula  la  següent  PROPOSTA
D’ACORD:
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PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda de l'informe 
d'Intervenció de compliment de les obligacions trimestrals de suministre d’informació 
de la Llei 2/2012 LOEPSF, desenvolupada per l’Ordre HAP 21/05/2012 i modificada 
per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, corresponent al QUART trimestre de 
2016, que s’adjunta a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ
COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT
D’INFORMACIÓ DE LA LLEI  2/2012  LOEPSF,  DESENVOLUPADA  PER  L’ORDE HAP/21
05/2012.
QUART TRIMESTRE 2016

PRIMER.- Legislació aplicable
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’ara en
avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les Administracions
Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per a contribuir
a generar confiança en funcionament correcte del sector públic. La importància d’este principi ha portat al
legislador a establir en l’article 6 de la citada LOEPSF, l’obligació de les Administracions Públiques de
subministrar tota la informació necessària per al compliment de les disposicions de l’Esmentada Llei, i de
les normes i acords que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.
El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada
per  l’Orde  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre  i  en  concret,  sobre  les  obligacions  trimestrals  de
subministrament d’informació, s’ha arreplegat en el seu article 16, la dita ordre.
Els articles 14 i 16 de l’Orde, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació
de les comunitats autònomes i les corporacions locals,  han entrat  en vigor l’1 de gener del 2013, de
conformitat  amb la disposició transitòria única de l’Orde, imposant en l’article 4 la centralització del
compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació "En les corporacions locals, la intervenció
o unitat que exercisca les seues funcions."

SEGON.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenrotllament
del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Orde HAP/2082/2014, de
7 de novembre i en concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, la Intervenció Municipal ha
complit amb la seua obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral corresponent al
QUART trimestre de 2016, en temps i forma. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel
Ministeri  d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la
"Oficina  Virtual  de les  entitats  locals",  d’acord  amb l’article  5.1 de l’Orde,  consta en l’expedient  el
justificant de la remissió.

TERCER.- Justificació de l’informe i del seu coneixement pel Ple.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació s’haja de donar compte al
Ple de la corporació, en la informació del 3r trimestre DE 2014, el formulari F.3.5 "Comunicació de dades
i firma d’informe d’Avaluació compliment d’objectius Llei Orgànica 2/2012", de la web i de la Guia
realitzada pel Ministeri, expressament deia que l’informe d’avaluació ha de tindre coneixement el Ple
d’esta corporació. No obstant això la dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat
per a este trimestre.
No  obstant  això,  la  Llei  d’Hisendes  locals  (art.  207  del  RDLEG.  2/2004,  de  5  de  març),  establix
l’obligació de remetre al Ple de l’entitat la informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de
la Tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació,
en els terminis i  amb la periodicitat  que el  Ple establisca,  havent-se elevat  al  Ple la  informació dels
trimestres anteriors remesa al Ministeri.
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Per allò que s’ha exposat es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la
corporació si es considera oportú, amb els formularis remesos, i s’annexen al present informe, entre altres,
com a més significatius estat execució, calendari i pressupost de tresoreria i romanent de tresoreria de
l’Ajuntament, així com informe d’avaluació i informe d’estabilitat.
D’altra  banda,  el  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de  novembre,  que  desenvolupava  la  Llei  18/2001,
d’Estabilitat Pressupostària, establia en l’article 16.2 l’obligatorietat d’emetre un informe d’intervenció de
compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar compte al Ple en els supòsits d’expedients de modificació
de  crèdits.  En  l’actualitat  després  de  l’entrada  en  vigor  de  la  LOEPSF  i  l’Ordre  Ministerial  de
desenvolupament sobre les obligacions de subministrament d’informació, segons contestació emesa per la
Subdirecció General  d’Estudis i  Finançament  de les entitats locals a pregunta de Cosital  Network,  la
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de gasto no és requisit previ necessari
per a l’aprovació dels expedients de modificació, sinó que procedix l’actualització trimestral de l’informe
d’intervenció de compliment dels objectius a què es referix l’Orde HAP2105/2012. Càlcul de què pot
derivar-se de manera preceptiva l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer per incompliment d’objectius,
encara  que  actualment  el  Ministeri  sosté  que  només  si  es  constata  l’incompliment  en  la  liquidació
pressupostària és obligatori elaborar i aprovar formalment un pla econòmic financer.

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

CINQUÉ.-  Consideracions  a tindre  en compte  en l’actualització  de l’Informe d’Avaluació de
compliment del objectius que contempla la Llei 2/2012.
La informació que es remet referida a l’execució trimestral a data 21/12/2016 és la que s’obté de la
comptabilitat municipal, dels llistats i dades que es disposa a data 31 de gener de 2017.
El calendari  i pressupost de tresoreria,  el deute viu i previsió de venciments de deute i el perfil  de
venciment del deute en els pròxim 10 anys, han sigut emplenats d’acord amb les dades facilitades per la
Tresoreria.
Les dades corresponents a la plantilla i retribucions s’han incorporat d’acord amb la informació facilitada
pel departament de RRHH d’este Ajuntament.
S’ha d’advertir que la modificació de l’Ordre HAP/2015/2012, 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, de
LOEPSF mitjançant ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, concretament la modificació de l’article
16.4  suposa  que  en  allò  relatiu  a  les  obligacions  trimestrals  de  remissió  informació  serà  preceptiva
l’actualització de l’informe d’intervenció respecte del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del
deute, i no és preceptiu la valoració del compliment de la regla de gasto, que realitzarà la Intervenció al
tancament de l’exercici.
Que esta Corporació no té aprovat un Pla Econòmic Financer amb vigència en el 2016, que permetia en
exercicis anteriors, que encara que les despeses no financeres realitzats en l'exercici, en relació amb els de
l'exercici anterior, superara la taxa de creixement prevista per a l'exercici, si es considerava la despesa
computable segons les previsions del Pla Econòmic – Financer, sempre que les obligacions reconegudes
se situaren per sota de les previsions es complia la regla de despesa, en la línia del que es disposa en
l'article 12.1, paràgraf segon, de la Llei Orgànica 2/2012, segons el qual quan existeix un desequilibri
estructural dels comptes públics o un deute superior a l'objectiu establert, el creixement de la despesa
pública computable s'ajustarà a la senda establida en els respectius plans econòmics – financers  i de
reequilibri, per tant ha de ser esta la despesa computable a considerar.
A partir del primer trimestre de 2016, es va introduir com a novetat la incorporació d’un nou formulari
que arreplega el detall de les inversions financerament sostenibles, d'acord amb la disposició addicional
sisena de la LO 2/2012, formulari que s'incorpora als successius trimestres i que no s'ha emplenat perquè
no es disposa d'aquest tipus d'inversions, a partir del segon trimestre s'ha modificat el model del formulari
relatiu al Romanent de Tresoreria sobre la base de l'Ordre HAP/1781/2013 per la qual s'aprova el model
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normal de comptabilitat, en el tercer trimestre s'ha inclòs per a les entitats amb comptabilitat pública,
formularis que ja s'incloïen en el 4t trimestre i en la Liquidació de l'exercici considerat i les dades del qual
seran relatius al final del 4t trimestre 2016. Estos formularis són:
--- IB9 - Moviments del compte per devolució d’ingressos.
--- IB10 - Interessos i rendiments meritats.
--- IB12 - Detall de les despeses finançades amb fons de la UE o d’altres AAPP.
En el present trimestre s'ha modificat el formulari relatiu a l'adquisició d'accions per l'entitat, afegint una
nova columna que arreplega  els pagaments  realitzats a final  d'exercici,  que no afecten,  per  no haver
adquirit ni disposar d'accions l'Ajuntament i a més s'han introduït noves validacions entre els formularis
amb la finalitat que les dades siguen consistents entre elles.
Per tant l'actualització de l'informe d'avaluació del conjunt d'estes entitats, en el QUART trimestre del
2016, inclourà l'anàlisi del compliment dels següents objectius:
1. Estabilitat pressupostària.
2. Nivell de deute viu.
3. Regla de la despesa.

Romanent de tresoreria
Es correspon amb les xifres obtingudes del programa de comptabilitat al final del trimestre.

Calendari de Tresoreria
S'han especificat les dades de fons líquids inicials, cobraments pressupostaris i pagaments pressupostaris,
pagaments i cobraments pendents d'aplicar i fons líquids a fi del període i que s’extrauen directament de
la  comptabilitat,  els  pagaments  i  cobraments  no  pressupostaris  s'han  determinat  a  partir  de  l’acta
d’arqueig de l’1-1-16 al 31-12-2016, si bé NO és la dada que s'extreu de la comptabilitat. Els cobraments
i pagaments No pressupostaris s'han considerat tots de corrent en no disposar d'una eina informàtica que
permet el desglossament entre corrents i tancats

Resum anàlisi estabilitat pressupostària
Tot i realitzar els ajustos corresponents en termes de comptabilitat nacional, els ingressos no financers són
superiors a les despeses no financeres, per la qual cosa es complix l’objectiu d’estabilitat. 
Cal assenyalar que els ingressos i gastos no financers, són els obtinguts de la comptabilitat municipal, que
llevat d’algun ajust pendent de realitzat abans del tancament, no suposarà canvis significatius, i per tant c
permetran el compliment de l’estabilitat pressupostària al a fi de l’exercici. 

Resum valoració regla de gasto al tancament de l’exercici corrent
Realitzada estimació dels les obligacions reconegudes netes corresponents als capítols I a VII gastos del
pressupost corrent deduïts els gastos financers a fi d’exercici, així com estimats els ajustos pertinents tots
ells referits al tancament de l’exercici, s’estima que la diferència entre el “límit de la Regla de Gasto” i el
“Gasto  computable  previst  per  a  l’exercici  2016”  és  POSITIVA,  per  la  qual  cosa  la  valoració  que
s’efectua és d’incompliment per esta corporació Local de l’objectiu de la Regla de Gasto.
Sobre la diferencia entre la previsió dels drets reconeguts nets i de les obligacions reconegudes netes a 31 
de desembre de 2016 s'ha realitzat els ajustos corresponents en termes de comptabilitat nacional, sent els 
ingressos no financers superiors a les despeses no financeres, per la qual cosa es compleix l'objectiu 
d'estabilitat.
Tal com ja es va advertir en l'informe de l'execució trimestral anterior, existeixen una série de factors que 
escapen al control d'esta Intervenció i que finalment han canviat al final de l'exercici l'estimació de 
l'estabilitat pressupostària efectuada i la regla de despesa, fonamentalment els ingressos percebuts per 
transferències capítols IV i VII, el grau d'execució del pressupost de despeses, sobretot el capítol VI, i de 
la incorporació de romanents.

SISÉ.- CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ

Amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de desembre del 2016, extretes amb data 31 de
gener de 2017, amb les estimacions i càlculs realitzats basant-se en els mateixos, i amb les excepcions
efectuades anteriorment, tal com es desprén dels formularis del Ministeri, la corporació local:
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Es complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
Es complirà la Regla de Gasto
El nivell de deute viu se situa en 5.627.022,41.-€

Per tot això, el present informe es trasllada al regidor delegat d’Economia i Hisenda perquè, per conducte
de l’Alcaldia, es procedisca - si ho considera oportú - a la seua elevació al Ple de la corporació perquè en
prengueu coneixement i efectes oportuns.
Oliva, 31 de gener de 2017. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

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

 Sr. Canet Llidó: “Intentaré ser breu. Ja he explicat abans que hi ha molts punts dels
quals trimestralment es dóna compte en el plenari, i d’aquest en el fons també, però
com  que  estem  parlant  de  l’avaluació  diguem-ne  de  tot  l’exercici,  perquè  fa
referència al quart trimestre, i és important tindre en compte; abans hem parlat de
totes  les  normatives,  de  les  regles  que  a  partir  de  la  Llei  2/2012,  totes  les
administracions públiques, entre elles les administracions locals, ens veiem obligats
a  donar  compliment.  I  tot  i  que  estiguem bastant  en desacord  en  moltes  de les
normatives, també és important dir que l’Ajuntament d’Oliva les compleix en els
últims temps, i  particularment  en aquest exercici  2016. per tant passe a llegir,  o
repassar breument, la conclusió de l’informe del qual ara se’n dóna compte. Diu que
amb  les  dades  existents  a  31  de  desembre  de  2016,  conclou  l’informe  que
s’acompleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que és una de les màximes
que se’n deriven de la Llei 2/2012, s’acompleix la Regla de Despesa, i s’assenyala
que el nivell de deute viu se situa en 5.627.000 euros, que suposa una reducció molt
considerable del nivell d’endeutament d’aquest ajuntament, fins al punt que fent els
càlculs  de  les  previsions  d’amortització  de  capital  i  d’interessos  per  al  proper
exercici, el nivell d’endeutament es preveu que a finals de l’exercici 2017 se situe en
4.594.000 euros, i que després de vore el resultat de la liquidació de l’exercici 2015,
que s’ha signat hui de matí, esperem que fins i tot siga menor; però això és alguna
cosa  de  la  qual  es  donarà  compte  en  el  plenari  corresponent.  Repetir  que
s’acompleixen tots els paràmetres marcats per la Llei d’Estabilitat Pressupostària, i
el nivell d’endeutament va descendint de forma més que acceptable. Descendeix a
un ritme  major  del  que  es  podria  preveure,  per  la  pura  amortització  del  capital
ordinari de l’ajuntament.”

DOTZE.  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DEL NÚM. 0106/17 AL NÚM.
0300/17.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 106/17, de 19 de febrer
de 2017, fins el Decret núm. 300/17, de 15 de febrer de 2017.

La corporació queda assabentada.
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PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat  de l’ordre del dia es produeixen les manifestacions  que tot  seguit
s’indiquen:

 Sr. Mengual Manzanares: “Jo són dos precs, són per a vore si el govern podem
realitzar dos coses. Les dos jo crec que ja les havíem comentat, ja les havíem dit, i es
un treball, la veritat, que ha de ser coordinat i conjunt entre totes les delegacions; a
vore si es pot. La primera és respecte a l’ordenança de convivència ciutadana que va
passar el Sr. Peiró, per cert, l’únic que va fer va ser copiar i pegar el de la Federació
de Municipis i Províncies, és a dir, no hi havia res afegit ni res llevat; potser un poc
treballada hauria estat bé. Ja ho va comentar quan el tema de l’ordenança de les
begudes  alcohòliques  que  vam  estar  parlant  amb  el  Sr.  Salazar.  Crec  que  es
necessari un pacte cívic, ja ho vam comentar, el Sr. Salort i jo ja ho em comentat.
Fins i tot n’hi ha un realitzat dins d’aquest ajuntament, que per les raons que fóra no
es va portar a terme i evidentment s’haurà d’adaptar a la realitat actual perquè al
final  jo  entenc  que,  el  que  comentava  el  Sr.  Peiró  a  la  comissió  del  tema  que
necessitem salvaguardar algunes situacions que ocorren a l’ajuntament, es poden fer
de dos formes i les dos crec que s’han de treballar i fer. La primera és a través d’una
ordenança on es castigue quan s’incompleix una ordenança, a través d’una denuncia,
de factors econòmics o el que marque l’ordenança, i l’altra és mitjançant l’educació.
Evidentment nosaltres no som professors ni som mestres, però a través del pacte
cívic si que podem educar al ciutadà. I es un pacte cívic que crec que vosté Sra.
Pastor  ha  de  ser  un  poc  la  que  el  comande,  com  a  regidora  de  Participació
Ciutadana, perquè vosté és majoritàriament les associacions veïnals i associacions
que poden participar en aquest pacte cívic, principalment són del la seua delegació. I
crec que es una bona forma d’interactuar les associacions amb l’ajuntament perquè
sàpiguen  com són  les  ordenances  i  crec  que  es  una  bona  forma  de  reeducar  o
d’educar molts aspectes de la ciutadania i de la societat olivera, per tant, crec que
intentem treballar el pacte cívic i damunt es que està fet, és al final adaptar-lo a la
nova realitat del 2017. I després, es un altra que tampoc sé qui ho ha de coordinar,
això supose que l’equip del govern s’ho ha de treballar,  s’ho ha de mirar,  és el
reglament d’ús dels distints centres públics i edificis públics, és a dir, estem veient
que  ocorren  coses  que  crec  que  és  per  falta  d’un reglament,  una  seguretat,  una
responsabilitat perquè al final tots el errors que es produeixen o el que ocorre en els
centres,  sempre  acaba  sent  responsabilitat  de  l’ajuntament,  encara  que  siga  el
robatori d’una cafetera o el robatori de cadires en l’Hort de la Bosca i al final ho
paga l’ajuntament. Els diners de l’ajuntament no ixen de les butxaques dels polítics,
com a polítics, sí com a ciutadans, però ixen de les butxaques dels ciutadans i és
preocupant les situacions que apareixen als edificis públics; no conte ja el Teatre
Olímpia Sr. Escrivà, no sé com està el tema de les cadires, jo dos mesos vaig veure
passar però encara crec que no s’han posat o s’han substituït tres o quatre no eren
tots perquè estaven en bones condicions? Al final, passa en tots els edificis públics
perquè no hi ha un reglament, estem utilitzant les associacions els edificis públics
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sense tindre ni un conveni de cessió d’ús. No el tenim. Jo n’utilitze un i no el tinc,
en la meua germandat. Si passa alguna cosa, qui és responsable? És la germandat?
És l’ajuntament? Exactament igual passa en el trinquet. Crec que hem de posar-nos
les piles i intentar fer un reglament d’ús, que segur que hi ha en altres localitats, o
fem un propi per a responsabilitzar les associacions quan fan ús d’un centre públic.”

 Sr. Parra Salort: “Tornem a trobar-nos en un Ple del mes de febrer i van passant
els mesos i vostés no porten a la comissió, i per tant, al Ple, els pressupostos de
l’any 2017, tema prou més important que els altres que han dut hui, ja que deixa
bloquejats els regidors per la utilització de fons dels seus pressupostos. Ens trobem
que acabarà març i no sabrem si ja disposaran vostés del pressupost, ja que fins al
proper ple no sabrem si porten o el deixen per al següent. La pregunta seria, quina és
la  raó per la qual  a data  de hui són incapaços de finalitzar  dit  pressupost?  Han
manifestat en diverses ocasions que fa temps que el pressupost estava pràcticament
conclós. Tan complex està sent la finalització o és que hi ha alguna raó misteriosa
que no permet que vostés es posen d’acord a presentar-lo? Quina és la raó que està
per damunt de permetre que cada departament puga comptar amb el pressupost que
li correspon en aquest exercici i vagen demorant-lo? Per tant, sols ens queda indicar-
los, com sempre,  que si necessiten cap ajuda per a completar-lo,  poden comptar
sense cap dubte amb la nostra col·laboració per a allò que consideren oportú.”

 Sra. Tomás Doménech: “En el Ple de novembre,  és una pregunta per a la Sra.
Miñana, pel que fa al tema del protocol o la manera que tenen vostés de pagar les
gratificacions o hores extres, vostés em varen dir  que no es prenen decisions de
manera personal, segons siga una persona o una altra, que n’hi havia un reglament.
Supose que vosté feia referència a les normes reguladores del personal funcionari de
l’Ajuntament d’Oliva publicat en maig del 2005, on es recollia la manera d’actuar.
Aleshores el que hem estat veient, que des de l’estiu hi ha tres o quatre persones que
tenen baixes de llarga durada i  que hi ha altres  funcionaris  que estan fent eixes
tasques  de  categoria  superior.  Ens  agradaria  saber  per  què  no  estan  cobrant  les
diferencies retributives, si també en aquest cas seria d’aplicació l’article 9 de treballs
de superior categoria, si és que no reuneixen les tasques, no tenen la titulació o per
què no es fa així i sí que hi ha altres departaments que encara que hi ha funcionaris
que fan tasques de superior categoria, només uns dies, sí que la maquinaria es posa
en marxa i sí que cobren les diferencies, cosa que ens sembla pareix molt bé; però
per què no es produeix en tots els casos. Vosté considera, que això pot crear greuges
comparatius i, en fi, preguntar-li també si pot crear malestar en la plantilla.”

 Sr. alcalde: “Pot repetir l’últim que ha preguntat per favor?”

 Sra.  Tomás  Doménech: “Sí;  si  hi  ha  casos  que  si  es  paguen  les  diferencies
retributives quan un funcionari treballa en una categoria superior; hi ha casos que sí
que  es  paguen i  hi  ha casos  que no,  per  què  no  s’aplica  sempre  l’article  9  del
reglament; i si considera que això crea greuges comparatius entre el funcionaris i si
pot crear també malestar en la plantilla.”
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 Sr. Morera Romaguera: “Per què està paralitzat el projecte d’unió entre els termes
d’Oliva i Piles que es la continuació de l’Avinguda del Llauradors en Terra Nova?
Este enllaç Oliva-Piles és essencial per a un desenvolupament turístic, urbanístic i
millora de la circulació per la zona nord de les platges d’Oliva. També, no és un
prec, però és agrair al Sr. alcalde la decisió que va prendre, tal com li vam proposar
nosaltres des del nostre grup de comprar les motos de la Policia Local en algun local
comercial d’Oliva.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Serà un prec amb dos preguntes al Sr. Peiró. Mire, el divendres
passat,  dia  17,  en  la  Casa  de  la  Cultura  de  l’Ajuntament  de  Bellreguard  es  va
celebrar la gala final del Circuit Safor-Valldigna d’atletisme. Catorze poblacions,
totes elles amb la representació política que li pertocava, llevat d’Oliva. Sabem que
l’alcalde  es va disculpar  amb els  nostres  esportistes,  per una reunió que tenia  a
València; però Sr. Blai Peiró, per més que el cridaven el dia de la gala, el mòbil
estava fora de cobertura. Jo almenys el que vull pregar-li és que si tan ocupat està,
que segur és el que voldrà dir-nos, perquè treballa molt, ací estan els regidors de
l’oposició per si no pot o no vol anar als esdeveniments ho diga i molt gustosament
anirem i estarem al  costat  dels  nostres esportistes.  Després del  prec li  faré  unes
preguntes. Mire, Sr. Peiró, els pressupostos no hi arriben, conforme bé ha dit el meu
portaveu, i pareix ser que és perquè vosté no es posa d’acord amb els altres socis de
govern en el tema d’una pujada de sous al govern, i clar està continuar sense donar
ni una, ni mitja, ni cap dedicació als grups de l’oposició, però sí que li ve bé que tant
el Partit Socialista com el Partit Popular vagen a les meses de contractació per a fer
quòrum,  perquè  Projecte  Oliva  no  va.  Nosaltres  vam fallar  a  la  segona  reunió,
perquè  la  veritat  siga  dita,  ja  és  deplorable  que  hàgem  de  ser  els  regidors  de
l’oposició els que vagen a tot,  mentre regidors com vosté, que estan cobrant, no
vagen a dites reunions. Però bé, continuarem complint amb la nostra tasca. I amb
tota  aquesta  informació  que  tenim,  m’agradaria  saber  si  fa  uns  mesos  quan  el
portaveu socialista, el Sr. Mengual, li va preguntar per una pujada de sous de l’equip
de govern que vosté proposava, i que li va negar al Sr. Mengual, li va mentir Sr.
Peiró? I  com a mínim,  com que una de les  diferències  entre  vosté  és el  sou de
l’oposició, dir-los que per nosaltres no ho facen; continuarem fent la tasca igual que
fins ara amb sous o sense ells. Ara bé, Sr. Peiró, no s’animarà una miqueta i deixarà
de fer que siguem nosaltres els qui sempre estiguem tapant la seua deixadesa amb
totes aquelles reunions que necessiten de la majoria dels grups polítics?”

 Sr.  Robles  Serrano: “És  un  dubte  que  tenim  aquest  grup  després  de  l’última
pregunta,  d’una  de  les  preguntes  en  l’últim  Ple  sobre  l’ús  del  cotxe  oficial  de
l’Alcaldia  per  a  actes  oficials  que estava portant  a  terme el  Sr.  Peiró.  Se’ns  va
contestar  que  era,  per  a  no  dubtar  de  l’ús  o  mal  ús  de  la  targeta  per  a  posar
combustible a eixe cotxe propi i per a això era l’ús del cotxe de l’Alcaldia. Sabem
també  que  hi  ha  altres  departaments  de  treballadors  d’aquesta  casa  que  estan
utilitzant els seus cotxes particulars també per a emprar-los en treballs  d’aquesta
casa,  dedicats  a  l’ajuntament.  La  nostra  pregunta  és  si  aqueixes  persones  també
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tenen aqueix tipus de targeta per a l’ús, per a posar-li combustible al cotxe o té altres
usos, si es pot aplicar també a l’ús o reposar altra vegada, que el Sr. Peiró puga
agafar el seu cotxe; o com tenen plantejat resoldre aquest tema.”

 Sra. Pous Marí: “Des de el Partit Popular volíem donar-los les gràcies perquè ens
han fet cas en part, encara que hauríem preferit que hagueren fet cas del tot. Estic
parlant de la Unitat d’Actuació número 11. Ja que el passeig s’ha de prolongar sí o
sí, perquè els terrenys estan disponibles, i les màquines i el personal estaven també
allí,  creiem que  hauria  sigut  el  moment  d’acabar  d’unir  les  dos  zones  d’Oliva,
acabant el passeig. Molt bé l’asfalt, però el pàrquing el trobem innecessari, perquè
allí precisament no existeix el problema d’aparcar. El Partit Popular pensa que ahí
haguérem  pogut  fer  una  bona  faena  i  rematar  una  obra  que  a  més  està  molt
demandada per la ciutadania. No obstant, han preferit fer un pegat i ja vorem si els
desnivells  que han quedat donen algun tipus de problemes quan ploga.  Per tant,
demanem que es controle aquest tema. També voldria fer un prec, i ara no vaig a
fer-lo a qui corresponga sinó a tot el govern perquè pense que haurien de ser un
equip, i els demane que regulen d’una vegada el trànsit en el barri de Sant Francesc
per seguretat del veïns, dels conductors; perquè un carrer com el carrer Niño s’ha
convertit  en  una zona perillosa,  a  més  de sorollosa,  i  perquè  està  portant  molts
perjudicis a veïns i a ciutadans en general.”

 Sr.  Peiró  Sanchis:  “Per  al·lusions.  Vaig  a  ser  el  més  seriós  possible  als
suggeriments o a les paraules d’alguns dels regidors de l’oposició. En quan a la Sra.
Pous, dir-li que efectivament nosaltres volem acabar la Unitat d’Actuació 11. Que
vosté cosidere que fa falta més pàrquing o menys pàrquing és una opinió personal
seua. Nosaltres creiem que hem intentat millorar aqueix espai, provisionalment, ho
hem dit, mentre la unitat 11 es puga executar en la seua totalitat. No es tracta d’ara
que estem, fem. Vosté, no sé si per desconeixement,  sap que aqueix espai porta
canalitzacions,  electricitat,  fanals,  una  sèrie  de  serveis  que  no  podem  instal·lar
actualment,  mentre  l’obra d’urbanització no estiga aprovada,  i  per tant comence,
diguem-ne, les obres. Però això es de caixó, una miqueta més i pavimentem. No, no
es tracta d’això Sra. Pous. Es tracta que els veïns portaven molts anys patint ahí
camions, brutícia, pols, l’ajuntament pagant desperfectes dels vehicles que passaven
per ahí; i simplement la brigada d’Obres i Serveis l’únic que ha fet ha sigut intentar
adequar-ho mentre es faça la Unitat d’Actuació 11. Aqueixa és la finalitat, millorar-
ho pel bé dels veïns que viuen allí, li agrade a vosté o no li agrade; ho sent molt però
s’ha fet així, per aqueix motiu. Pel que fa al Sr. Robles, jo l’escoltava, ho sent molt
Sr. Robles, no l’acabe d’entendre. Durant molt anys no s’han fet les coses bé; ha
hagut  regidors  que han utilitzats  vehicles  i  targetes  per  a  omplir  els  dipòsits  de
gasolina dels seus cotxes particulars, amb tota la bona fe, per a gastar-lo per a la
seua faena. Aquest regidor quan va decidir que ell no volia utilitzar el seu cotxe
perquè considerava que era anormal que s’utilitzara una targeta per a posar gasolina
a un cotxe particular, i es va demanar a l’equip de govern que un dels cotxes que
està en el pàrquing, morint-se de riure sis dies a la setmana, el poguérem utilitzar
que és de titularitat municipal i poder-lo gastar per a les feines, que utilitzem aqueix
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cotxe. Aquest regidor simplement ha intentat fer les coses bé, no critique com s’han
fet abans, no s’han fet de la millor manera. I vosté ha sigut regidora d’Hisenda. Ahí
té la Sra. interventora i la Sra. secretària, i li poden explicar si és el procediment
correcte, com s’ha fet els últims anys. Aquest regidor va parlar amb l’alcalde i va
decidir que havíem de començar, i començant pels polítics, a fer les coses bé. Es
posa gasolina però amb el cotxe de l’ajuntament, no en un cotxe particular, el cotxe
de l’ajuntament i per això es gasta el Mondeo. Crec que això està prou clar. Que
dius, hi ha vehicles que estan utilitzant-se per treballadors de la casa i fent coses
similars? Li dic, eixa situació vam parlar l’alcalde i jo que anàvem a regularitzar-la
quant abans; i porta deu o dotze anys així. Quant abans. No sé si volen traure-li
punta  a  alguna  cosa  que  resulta  que  nosaltres  ens  hem trobat  i  estem intentant
regularitzar i per això estem comprant maquinaria i tot el que podem, a la brigada
perquè  utilitze  patrimoni  municipal.  El  que  no  pot  ser  és  que  una  persona  que
treballa a l’ajuntament  haja de traure el seu cotxe perquè algú li  ha dit,  en anys
anteriors, agarra el teu i no patisques, ja vorem. Això no pot ser, això no és seriós. I
ara que intentem fer les coses serioses sembla que sembrem els dubtes. Pel que fa al
Sr. Llopis, la veritat és que no tinc res a dir. Pense que aquesta persona, és que no
tinc paraules per a contestar-li les els suggeriments; vull dir, si jo vaig a un acte, si
no vaig a un acte, si vaig a les comissions. Ell cobra igual com jo, cobra les seues
dietes. Jo si no estic en un lloc és perquè estic en un altre. Per tant, ell no es qui, cap
regidor de l’oposició és qui per a valorar les tasques que fa cada regidor. No tinc per
què dir-li on em trobava en eixe moment. Però vosté ha de valorar o marcar els actes
on ha d’estar el regidor? Vosté ho ha de fer? Per favor, Sr. Llopis; vosté ens ha de
dir a quins actes hem d’anar i a quins no, i a quin podem anar i a quin no? Si no
estem en un acte, estem en un altre; i molts que vosté desconeix. Per tant, jo és que
ho considere tan surrealista que ací una persona vinga i diga vosté no estava en tal
lloc. Preocupe’s vosté d’on estava en eixe moment. Per tant, considere que en aquest
cas no vull entrar ni a valorar, perquè considere que no paga la pena.”

 Sra.  Pastor Bolo: “Jo,  abans  d’explicar  l’ús dels  edificis  públics  que són de la
ciutadania i que els han que utilitzar els ciutadans, perquè així els paguen en els
impostos  de  tots,  faré  una  crida  i,  de  veritat  ho  dic  amb  el  cor  obert,  a  la
responsabilitat. Jo ara li ho passaré perquè sabia que a la millor la pregunta vindria;
en el Butlletí Oficial de la Província de València estan els reglaments d’ús de tots
els edificis públics d’aquest ajuntament, de tots, estan publicats. No passa res, jo ara
li ho done i vosté s’ho llig. De l’any 2013. A més, aquesta regidora que li parla,
perquè quan s’obri un centre municipal tinc molta responsabilitat,  i  vosté ho sap
perquè també han estat governant, i en tenim molta. El Centre Polivalent té, a més
que forma part com si fora un decret, una sol·licitud en què posa la descripció, la
data, l’horari d’entrada i d’eixida, amb uns requisits, unes condicions generals que a
més  ho  posa  molt  claret,  posa  l’aforament,  posa  que  s’ha  de  disposar  d’una
assegurança de responsabilitat civil. La seua germana que està en una associació, ací
al  poble,  va  fer  un  acte  al  Polivalent  i  vosté  pot  mostrar-li;  disculpe,  és  una
associació que es diu Art i Dansa, crec. Una associació d’art i dansa que vosté pot
conéixer de primera mà com es treballa al polivalent; pot dir-li, diumenge que es va
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fer eixa activitat, que és el que es va presentar que ho tindran signat per mi i aqueixa
associació va aportar assegurança,  com la porten tots; perquè ací quan obrim un
centre  ens  juguem molt.  Reglament  del  Polivalent,  reglament  del  CPC,  jo  li  ho
passe, vosté s’ho mira i s’ho llig. El que ha passat, si furten alguna cadira, o una
cafetera, que ha dit vosté, per això li demane una crida a la responsabilitat de grups
municipals en este ajuntament.  Passa i  passarà,  per desgràcia els  actes vandàlics
passaran sempre, per desgràcia. Per això, aquesta regidora que li parla intenta fer les
coses bé. I ací té els dos papers que es signen, i ací té vosté el reglament publicat en
el Butlletí Oficial de la Província. Per favor, diguen les coses com són. Ara, si vosté
està molest perquè aquest govern ha obert els centres, perquè les bandes vagen a
assajar, crec que és la nostra obligació i, com bé vosté ha dit, la seua no. Jo demà
aniré a parlar amb la seua.”

 Sra. Miñana Morell: “Bé, no entenc massa bé la pregunta, jo intentaré contestar-li
el que jo he entés i si no en un altre moment ho parlem, perquè la veritat és que no
he entès massa bé que és el que pregunta. Això està regulat, les hores extres, per tant
tot aquell funcionari que fa hores extres, és a dir, que fa hores a més del seu horari,
se li paguen, o bé de forma retributiva o bé en hores de compensació del seu treball.
Després, les tasques de categoria superior, normalment, es fan per un nomenament;
tota aquella persona que assumeix una responsabilitat que no és la que li pertoca en
la  seua  RLT,  se  li  fa  un  nomenament  accidental  en  el  moment  en  el  qual  ha
d’assumir les tasques, i per suposat, cobra d’acord amb el que marca l’RLT de les
tasques que assumeix. Però tot això sempre es fa mitjançant un decret; o fins i tot hi
ha serveis que ja està regulat així, en el moment en què el superior agarra vacances,
o  el  que  siga,  la  persona  que  està  immediatament  per  baix  assumeix  les  seues
funcions, com ara parlem de policia, per exemple, i això ja està recollit en les seues
funcions d’RLT. Normalment, ja li dic, no és discriminatori tot es fa mitjançant un
nomenament o bé està recollit en la RLT i, per tant, cobra les seues tasques; vull dir
jo, cobra d’acord amb el servei que presta.”

 Sr. Canet Llidó: “És en relació a la intervenció que ha fet el Sr. Parra referent al
pressupost.  He de  dir-li  que  a  mi  m’hauria  agradat  presentar  el  pressupost  amb
anterioritat i que no es excusa que en anys anteriors s’haja presentat més tard, això
és cert però per diverses circumstancies això no ha estat possible, lamentablement; i
he de dir-li en què s’ha estat treballant durant este temps? Doncs, principalment a
tancar l’exercici 2016. He comentat abans que, justament hui, se signava el decret de
la liquidació de l’exercici anterior, del 2016, i això ens aporta informació important
a l`hora de poder elaborar el nou pressupost. Si el pressupost haguera estat, diguem-
ne durant els mesos d’octubre, novembre o desembre, s’hauria pogut aprovar com
hauria sigut el desitjable, però una volta arribats al mesos de gener o febrer, en el
quals s’està produint el tancament de l’exercici anterior, que aporta informació molt
valuosa per això, és important tindre en compte aqueixa informació que ens aporta
la liquidació, esperem en breu poder disposar d’això. I vosté ha fet menció a una raó
misteriosa per a la no presentació del pressupost. Jo imagine, vosté per on aniria en
quant  a  la  raó  misteriosa,  però  jo  vaig  a  dir-li  la  raó  misteriosa  real  de  la
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configuració del pressupost i és una cosa que s’anomena regla de despesa, és a dir,
és una qüestió que la regla de despesa, que es el malson de tots els ajuntaments, i
que crec que ho hem explicat en alguna ocasió, fins i tot hem votat, que marca un
límit de despesa, un sostre de despesa, i que a partir del qual els ingressos que un
ajuntament tinga superiors a aqueix límit no els pot destinar a usar-los en allò que
anomenem les despeses correntes, sinó que han d’anar a amortitzar deute als bancs o
a pagar interessos, és a dir, el capítol III o el capítol IX de despeses. I això fa que els
pressupostos cada vegada siguen més complicats de realitzar perquè no només has
de saber quants ingressos tens sinó d’aqueixos ingressos quins pots gastar-te i quins
no, en base a la regla de despesa que determina també la liquidació. Per això, totes
les  coses  van  concatenades  i  sí,  s’han  endarrerit  lamentablement.  També  ha  fet
referència el Sr. Morera a l’enllaç Oliva-Piles; dir que en el préstec del 2016 varem
aprovar una consignació per a la redacció dels projectes. Primer una modificació del
planejament  necessari  per  a  poder  fer-ho,  i  després  per  al  que  és  pròpiament  el
projecte i que aqueix préstec, la incorporació dels préstec de capítol VI depèn de la
incorporació dels romanents que s’ha de fer amb posterioritat a la liquidació. Si hui
de matí hem signat el decret de la liquidació, esperem en breu, molt breu, poder
disposar  d’aqueixos  romanents.  Imagine  que  l’alcalde  després  ampliarà  la
informació en relació al plec i altres coses.”

 Sr. alcalde: “Bé, comencem per ahí, de totes maneres com ha dit, efectivament, el
regidor d’Hisenda el projecte depén de dos, diguem en aquest cas, té una part de
planejament, de la qual depén del regidor de planejament, i té una part de gestió
urbanística que depén, com saben vostés, de l’Alcaldia. Efectivament, allí s’ha de
redactar un pla especial per tal que estime com s’ha d’executar això, el vial, com
s’ha d’adquirir els terrenys per al vial, i això està pendent de contractar-se. El plec
de condicions no pot aprovar-se fins que no tinga consignació pressupostaria i fins
que no s’incorporen el romanents.  El plec de condicions està molt  avançat en el
departament de contractació i només estiga validat, tant pel regidor de planejament
com per  mi  mateix,  perquè  tenim competències  compartides  en  aqueix projecte,
s’aprovarà i per tant es podrà contractar ja el que és la redacció del pla especial, que
determinarà com es fa l’enllaç.  Li puc ampliar a més la informació,  dir-li que la
diputació ha mantingut els 250.000 euros als quals es va comprometre per a aportar
conjuntament, diguem-ne a Piles i Oliva, per a finançar el que és exclusivament el
pont. Això està així, i per tant estem a l’espera que s’incorporen els romanents i
validar el plec de condicions. S’ha preguntat també per Sant Francesc; mire, dilluns,
Sra.  Pous,  ja  comencen  les  obres.  Recorde  que  en  comissió  informativa  es  va
explicar  quines  eren  les  direccions  i  que  requerien  d’un  condicionament  de  la
confluència entre el camí de la Carrasca, el camí dels Rejolars, carrer del Comte
d’Oliva, és a dir, tota aquella confluència perquè allí s’havia d’eliminar precís per al
circuit dels tràilers que pujaven dalt, s’havia d’eliminar eixa rodona, i per tant s’han
de fer obres de condicionament també del que és l’asfalt que està en mala situació,
de tota aqueixa confluència, i a més van a acabar-se les voreres que hi ha allí per a
acabar amb rebaixos com toca perquè, diguem, tots els itineraris siguen accessibles
amb nous passos de peatons i tot això, tota aquesta actuació comença el dilluns.
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Demà s’informarà als veïns, no ha pogut ser abans però el dilluns ja comencen les
obres i esperem que només estiguen acabades, a més com porten senyalització vial
horitzontal, perquè la vertical ja està col·locada i per tant esperem que a finals de la
setmana que ve o a l’altra ja estiga el tema solventat. I finalment, respecte a la unitat
d’actuació número 11, en aquest cas el que queda allí és gestió urbanística. Hi ha
una sèrie  de,  no se  qui  ho ha  preguntat,  la  Sra.  Pous  també,  i  ha  una  sèrie  de
condicionants o handicaps que han eixit a posteriori i és principalment que Iberdrola
demana, i això crec que ja ho saben, una ampliació de la potència de la subestació,
amb un cost prou elevat, i a més demana que es porte a través d’una línia de mitjana
tensió l’electricitat a la unitat d’actuació, que en el projecte original això no estava
previst. Tot això incrementa moltíssim el cost de dur endavant, executar la unitat
d’actuació.  I  en  aquest  moment  el  que  tenim  pendent  és  reunir-nos  amb  el
propietaris,  exposar-los  com  està,  en  definitiva,  també  va  haver-hi  un  projecte
complementari perquè faltava un projecte complementari que unira el sector amb la
resta  de població,  això tampoc estava i  això també està  fet.  Tenim pendent  una
reunió amb els propietaris per a explicar-los com està la situació i en cas que vegem
que s’allargue molt el que faríem seria, com ha dit el regidor Peiró, executar només
la part que afecta la connexió definitivament entre el passeig Gregori Maians. Les
al·lusions,  per  favor  que  siguen molt,  molt  breus,  perquè  si  anem a  encetar  un
període d’un nou debat ho tallaré i s’acabarà la sessió.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Jo respondré només al que crec que m’ha al·ludit. Jo al que sí
que em compromet,  bé per no al·ludir  no dic noms, demà aniré a parlar amb la
tresorera perquè jo no sabia que ací cobrava jo igual que els regidors del govern,
demà jo em compromet a fer cas als regidors del govern que diuen que cobrem
igual. Igual estem estafant a la Seguretat Social i no ho sabíem, però bé, demà aniré,
jo això sí que ho faré. Després jo no li he preguntat a ningú el que ha de fer si no ve
a una reunió, cadascú que vaja on vulga, jo el que li he demanat, si ho ha sentit bé,
és que els regidors de l’oposició ja que anem a tot, crec que els nostres esportistes es
mereixen, perquè ens han contat com ha sigut l’esdeveniment, que tots els pobles,
tots els polítics o alcaldes, regidors d’esports o alcaldes en la gala.”

 Sr. alcalde: “Sr. Llopis, ha quedat clar això. Si això ja ho ha preguntat, no cal que
ho  repetesca  que  això  ja  ho  ha  preguntant.  Per  tant,  diga  el  que  haja  de  dir  i
tanquem.”

 Sr. Llopis Ibiza: “No, el que dic és aqueixa gala, els nostres esportistes es mereixen
que els nostres polítics estiguen ahí i com va fer el Sr. alcalde, d’explicar-los a ells
per què no podia anar, crec que es mereixen també una resposta per què no es va a
una gala que estem convidats, bé, que estan convidats. Després pel que diu que no
vol contestar les preguntes, jo crec que açò era un control al govern, jo crec que
teníem els regidors de l’oposició el dret a preguntar a l’equip de govern, o és que ara
ha canviat? Podem o no podem?”
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 Sr.  alcalde: “Sr.  Llopis,  vostés  tenen  dret  a  preguntar  i  nosaltres  tenim  dret,
obligació, a contestar sobre la gestió municipal, no a contestar sobre tot el que vosté
pregunte.”

 Sr. Llopis Ibiza: “No, però li faig la pregunta, vosté va mentir al Sr. Mengual quan
li va preguntar.”

 Sr. alcalde: “Ha quedat clar.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Però si no responen.”

 Sr. alcalde: “Ha quedat clar. Aqueix tipus de preguntes no procedeixen; pregunte
vosté  sobre  la  gestió  municipal,  no  sobre  si  va  mentir  o  no  va  mentir  al  Sr.
Mengual.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Això és gestió; no es porten els pressupostos per això.”

 Sr.  alcalde: “Sr.  Llopis,  no  té  la  paraula.  S’ha  acabat.  Els  demane  la  mateixa
brevetat.”

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Jo  no  vull  entrar  en  el  debat,  però  entenc  que  devem  de
respondre a totes les preguntes però a totes les preguntes, Sr. Llopis, serioses i el
que vosté fa no és gens seriós. Vosté ha estat ací i el regidor d’Hisenda li ha dit per
què no s’ha aprovat el pressupost? Per què vosté trau histories, que no se les creu ni
vostè, i les tira en l’aire? No acabe d’entendre això. El Sr. Vicent Canet ha dit per
què no està aprovat el pressupost, tan simple com això. Què té a veure el Sr. Blai
amb el pressupost? Jo és que no vull entrar en més debat, però que sàpiga que no és
per aqueix motiu.”

 Sr. Alcalde: “Sr. Peiró, ha quedat clar, hi ha un torn més demanat, per favor. S’ha
sentit al·ludida vostè, Sra. Morera?”

 Sra. Morera Alemany: “Sí. Ja que el Sr. Llopis s’ha brindat a ajudar quan hi ha
actes  importants,  m’agradaria  demanar-li  la  seua  ajuda.  Demà  tinc  alguna  cosa
important a fer a l’oficina de Turisme i és retirar una placa d’una Sra. consellera del
Partit Popular, que ha sigut condemnada per corrupció i li demane ajuda si vosté vol
acudir a l’oficina i retirarem la placa junts.”

 Sr. alcalde: “Jo, de veritat, és la última vegada, i els ho dic a tots, és l’última vegada
que anem a obrir un torn d’al·lusions després de precs i preguntes. Molt breu, té la
paraula.”

 Sr. Llopis: “Sra. Mireia, aqueixa placa segurament es va col·locar quan vosté era
afiliada al Partit Popular, jo no. Retire-la vosté. Jo eixa consellera potser ni l’he vist.
Retire-la vosté que era afiliada i qui votava a eixa consellera. Jo no li votava, Sra.
Morera. I si vosté no va, cridem i jo estaré. Quan vosté no vaja jo estaré.”
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 Sr. alcalde: “Sr. Llopis, s’ha acabat. S’alça la sessió.”

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  president  alça  la  sessió  a  l’hora
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que com a secretària done fe.

 Vist i plau
El president
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