
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 3/2017

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 20 DE MARÇ DE 2017.

HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES
HORA D’ACABAMENT: 13.40 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
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ
ALFONSO FORRAT ESTÊVEZ

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

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

AUSENTE EXCUSADO:
ANA MARIA MORELL GÓMEZ

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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AJUNTAMENT D’OLIVA

PRIMER.-  DICTAMEN  CI  D'HISENDA  I  BÉNS  MUNICIPALS  SOBRE  LA
PROPOSTA  QUE  FORMULA  LA  PRESIDÈNCIA  DE  LA  MESA  DE
CONTRACTACIÓ  DEL  PROCEDIMENT  OBERT,  SUBJECTE  A
REGULARITZACIÓ HARMONITZADA, PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS  D'ASSISTÈNCIA  TÈCNICA  EN  LA  GESTIÓ  TRIBUTÀRIA,
RECAPTATÒRIA, CENSAL I INSPECTORA DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de
data 9 de març de 2017, en relació amb l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“PROPOSTA  QUE  FORMULA  LA  PRESIDÈNCIA  DE  LA  MESA  DE
CONTRACTACIÓ  DEL  PROCEDIMENT  OBERT,  SUBJECTE  A  REGULACIÓ
HARMONITZADA, PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA
TÈCNICA  EN  LA  GESTIÓ  TRIBUTÀRIA,  RECAPTATÒRIA,  CENSAL  I
INSPECTORA D'AQUEST AJUNTAMENT D'OLIVA.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 20 d'octubre de 2016,
va aprovar el Plec de Clàusules Administratives així com el Plec de Prescripcions Tècniques
que ha de regir en la licitació del procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, per
contractar els serveis d'assistència tècnica en la gestió tributària, recaptatòria, censal i inspectora
de l'Ajuntament d'Oliva, i es va publicar el corresponent Anunci de licitació en el DOUE de
data 26 d'octubre de 2016, i en el BOE núm. 270, de data 08/11/2016, sent així mateix publicada
en la repetida licitació en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament el dia 21 d'octubre de
2016.

El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 7 de desembre de 2016, procedint-
se  el  dia  12  de  desembre  de  2016,  en  acte  no  públic,  a  l'obertura  de  la  Documentació
Administrativa i qualificació dels documents aportats pels cinc licitadors concurrents a aquest
procediment obert; així com posteriorment, atès que aquesta documentació va ser qualificada
com a adequada i ajustada al Plec, es va procedir en acte públic a l'obertura de les Proposicions
Tècniques (Sobres Núm. 2), elevant-se tota la documentació tècnica aportada a aquest efecte a
informe tècnic de valoració-puntuació, per tractar-se de criteris subjectes judici de valor.

En la Mesa de contractació constituïda en aquest procediment d'adjudicació del contracte de
serveis assenyalat, en la seua reunió celebrada el dia 15 de febrer de 2017, i amb caràcter previ a
l'inici de l'acte públic en el qual es va a procedir a l'obertura de les proposicions econòmiques
(Sobre  Núm.  3),  es  va  informar  de  la  proposta  de  valoració  i  puntuació  pel  que  fa  a  les
Proposicions Tècniques formulades a aquest efecte, subscrit amb data 10 de febrer de l'any en
curs per part de la Sra. Tresorera Municipal i el Sr. Cap del Departament de Recaptació, el qual
s'adjunta com a Annex I a la present  proposta,  i  el  contingut  de la qual va ser assumit  per
majoria de membres de la Mesa. En l'Acta de la Mesa corresponent a aquest acte, 15/02/2016,
es formulen, tal com s'ha dit, per majoria dels seus membres, dues propostes molt concretes:

“PRIMERA.-  Que  es  procedesca  a  rebutjar  i  excloure  del  procediment  de  licitació  en  el
procediment  obert  convocat  per  aquest  Ajuntament  per  a  la  contractació  dels  serveis
d'assistència en la gestió tributària, censal, inspectora i recaptatòria de l'Ajuntament d'Oliva, la
proposició formulada per la mercantil MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN SL, en contemplar
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en la seua Proposició Econòmica que una determinada prestació seria prestada per una altra
mercantil diferent, contravenint doncs el que es disposa en les Clàusules VII.1.b) i XXVII.2 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars, que impedeix la subrogació de prestacions ni tan
sols de forma parcial.

SEGONA.- Que es procedesca a assumir en la seua integritat l'informe-proposta de puntuació
elaborat amb data 10 de febrer de 2017 per part de la Sra. Tresorera municipal i el Sr. Cap del
Departament  de  Recaptació,  i  en  conseqüència,  determinar  i  concretar  les  puntuacions
obtingudes per les mercantils licitadores, dins dels criteris d'avaluació subjectes segons el parer
de valor previstos en el Plec, segons el quadre resum de puntuació que seguidament s'assenyala:

 Licitador  Criteri a) Criteri b) Criteri c) PUNTUACIÓ
TOTAL

Gestión  Tributaria  y
Territorial SA.

 18,00  15,00  11,33  44,33

Asesores  Locales
Consultoría SA.

 12,00  9,50  8,99  30,49

Servicios de Colaboración
Integral SLU.

 13,00  6,00  10,97  29,97

La  Auxiliar  de
Recaudación SLU.

 12,00  6,00  12,00  30,00

Continuadament després, i en el mateix acte, si bé ara amb caràcter públic, es va procedir a dur
a  terme  l'obertura  de  les  Proposicions  Econòmiques  (Sobres  Núm.  3)  presentades  a  aquest
efecte,  sense  apertura  la  proposició  econòmica  de  la  mercantil  MARTÍNEZ CENTRO DE
GESTIÓN  SL  en  haver-se  proposat  el  seu  rebuig  i  exclusió  del  procediment  de  licitació,
elevant-se igualment a informe tècnic, a pesar que la valoració d'aquestes proposicions es troba
subjecta a fórmules matemàtiques i totes les aperturades són coincidents, a fi de comprovació
dels percentatges i quantitats proposades.

Emès  aquest  informe-proposta  sobre  assignació  de  puntuació  en  relació  amb  els  criteris
matemàtics  i  proposta  de  puntuació  final  per  part  del  Tècnic  Municipal  en  Contractació
Administrativa amb data 16 de febrer de 2017 i que s'adjunta com a Annex II, es va convocar
novament a la Mesa de contractació, en acte no públic, celebrat el dia 22 de febrer de 2017, la
qual, per majoria dels seus membres, va acordar atorgar les puntuacions totals que s'assenyalen
en el quadre següent:

LICITADOR PUNTUACIÓ  CRITERIS
SUBJECTES  Segons
JUDICI VALOR

PUNTUCIÓN
CRITERIS
MATEMÀTICS

PUNTUACIÓ
TOTAL

Gestión Tributaria y
Territorial SAU.

44,33 punts 55,00 punts 99,33 punts

Asesores  Locales
Consultoría SA. 30,49 punts

55,00 punts 85,49 punts

Servicios  de
Colaboración
Integral SLU.

30,00 punts 55,00 punts 85,00 punts

La  Auxiliar  de
Recaudación SLU.

29,97 punts 55,00 punts 84,97 punts
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A la vista d'això, la mateixa Mesa de contractació en reunió de data 22 de febrer de 2017, va
considerar així mateix per majoria dels seus membres, que es procedirà a requerir al licitador
que  ha  presentat  l'oferta  més  avantatjosa  per  a  aquest  Ajuntament,  això  és,  la  mercantil
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU, perquè presente la documentació acreditativa
del compliment dels requisits per licitar contemplats en la Clàusula XX.3 del Plec de Clàusules
Administratives,  així  com  l'acreditació  d'haver  constituït  la  garantia  definitiva  que  siga
procedent, requeriment que es va dur a terme mitjançant escrit subscrit pel Secretari de la Mesa
de contractació, RE núm. 1084 de data 22/02/2017, notificat a la mercantil interessada el mateix
dia.

Amb data 03 de març de 2017, i conseqüentment amb això, dins del termini de deu dia hàbils
comptats  des  del  següent  al  de  la  recepció del  requeriment,  per  part  de  l'entitat  GESTIÓN
TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU, en escrit de data 1 de març de 2017, RE núm. 4005, s'ha
aportat tota la documentació requerida, i en particular l'aval per import de la garantia definitiva
concretat en un muntant de 113.484,77 Euros, circumstància aquesta que queda acreditada a
l'expedient de la seua raó, segons informe del Tècnic Municipal en Contractació Administrativa
expedit el dia 6 de març de 2017.

Vist el que es disposa en la Disposició Addicional Segona del Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i
vistes  les  propostes  efectuades  per  la  Mesa  de  contractació  en  aquest  procediment  i  de
conformitat amb les mateixes, s'eleva a la consideració del Ple de l'Ajuntament, com a òrgan de
contractació  en  aquest  expedient  contractual,  previ  dictamen  de  la  Comissió  Municipal
Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, les següents propostes d'acord:

PRIMERA.- Rebutjar i excloure del procediment de licitació en el procediment obert convocat
per aquest Ajuntament per a la contractació dels serveis d'assistència en la gestió tributària,
censal,  inspectora  i  recaptatòria  de  l'Ajuntament  d'Oliva,  la  proposició  formulada  per  la
mercantil  MARTÍNEZ CENTRO  DE GESTIÓN  SL,  en  contemplar  en  la  seua  Proposició
Tècnica  que  una  determinada  prestació  seria  prestada  per  una  altra  mercantil  diferent,
contravenint doncs el que es disposa en les Clàusules VII.1.b) i XXVII.2 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars,  que impedeix la subrogació de prestacions ni  tan sols de forma
parcial.

SEGONA.- Declarar  vàlida  i  ajustada  als  paràmetres  regulats  en  el  Plec  de  Clàusules
Administratives i en el Plec de Prescripcions Tècniques, la documentació presentada per la resta
de licitadors concurrents en el procediment obert que ens ocupa (Gestión Tributaria Territorial
SAU, Asesores Locales Consultoría SA, Servicios de Colaboración Integral SLU, I La Auxiliar
de Recaudación SLU.

TERCERA.- Atorgar les següents puntuacions totals (sumats els criteris subjectes segons el
parer de valor i els criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques) als licitadors admesos
en el procediment obert per dur a terme la contractació dels serveis pretesos:
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LICITADOR PUNTUACIÓ
CRITERIS
SUBJECTES
Segons  judici  de
VALOR

PUNTUCIÓN
CRITERIS
MATEMÀTICS

PUNTUACIÓ
TOTAL

Gestión  Tributaria
Territorial SAU.

44,33 punts 55,00 punts 99,33 punts

Asesores  Locales
Consultoría SA. 30,49 punts

55,00 punts 85,49 punts

La  Auxiliar  de
Recaudación SLU.

30,00 punts 55,00 punts 85,00 punts

Servicios  de
Colaboración Integral
SLU.

29,97 punts 55,00 punts 84,97 punts

QUARTA.- Adjudicar el contracte administratiu dels serveis d'assistència tècnica en la gestió
tributària, recaptatòria, censal i inspectora de l'Ajuntament d'Oliva, a la mercantil  GESTIÓN
TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU,  CIF  A-81957367,  per  ser  considerada  l'oferta  més
avantatjosa per a aquest Ajuntament, i haver presentat dintre del termini i en la forma escaient
tots els documents requerits mitjançant escrit d'aquest Ajuntament RE núm. 1.084 de data 22 de
febrer de 2017, i la proposta econòmica del qual es concreta en els següents termes:

Les retribucions que l'Ajuntament d'Oliva ha de satisfer a aquesta entitat adjudicatària, queden
concretades,  en  els  termes  que  figuren  igualment  plantejats  en  la  corresponent  proposició
econòmica subscrita amb data 2 de desembre de 2016, de la següent forma:

a) Per la prestació del servei de col·laboració en la gestió tributària i la recaptació
voluntària de deutes periòdics i no periòdics: el 3,20% (tres amb vint per cent) de la
recaptació líquida de rebuts i liquidacions d'ingrés directe, dels cobraments derivats de
reposicions i dels obtinguts amb aplicació del recàrrec executiu de l'article 28.2 de la
LGT, així com de la liquidació corresponent a entitats no apremiables.

b) Per la prestació del servei de col·laboració en la recaptació executiva: El 7,89% (set
amb vuitanta-nou per cent) del deute cobrat (principal més recàrrec i interessos).

c) Per la prestació del servei de col·laboració en la gestió cadastral:
- Canvis  de  titularitat  i  correcció  de  dades  de  titular:  sense  contraprestació

directa.
- Resta  de  supòsits,  en  propietat  vertical:  30,83  Euros  (trenta  euros  amb

vuitanta-tres cèntims) per unitat urbana.
Resta de supòsits en propietat horitzontal:

 de  2  a  10  unitats.............  25,66  Euros  (vint-i-cinc  euros  amb
seixanta-sis cèntims)/unitat urbana

  d'11 a 50 unitats.............  20,49 Euros (vint euros amb quaranta-
nou cèntims)/unitat urbana

 de 51 a 100 unitats............. 15,32 Euros (quinze euros amb trenta-
dos cèntims/unitat urbana

 més de 100 unitats............... 8,42 Euros (vuit euros amb quaranta-
dos cèntims)/unitat urbana
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d) Per la prestació del servei de col·laboració en la inspecció de tributs municipals: El
16,27  %  (setze  amb  vint-i-set  per  cent) del  deute  tributari  ingressat  com  a
conseqüència d'aquestes actuacions.

CINQUENA.- Disposar la despesa que comporta el contracte amb càrrec a la Reserva de Crèdit
núm. 220169000004 del pressupost municipal, i que es procedesca a dur a terme les reserves de
crèdits per a exercicis futurs.

SISENA.-  En els  termes  previstos  en la  Clàusula  X del  Plec  de Clàusules  Administratives
particulars, la durada del present contracte s'estendrà des de l'endemà al de la formalització del
contracte en document administratiu i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2020 (data coincident
amb la del tancament de l'exercici econòmic), podent prorrogar-se el contracte anualment fins a
un màxim de dos anys més per mutu acord de les parts, prèvia petició escrita amb una antelació
de tres mesos al del corresponent venciment o finalització, per la qual cosa en cap cas la durada
total del contracte, inclusivament les possibles pròrrogues, podrà excedir del 31 de desembre de
2022. 

SETENA.- Procedir, tal com preveu la Clàusula XVII.1 del Plec de Clàusules Administratives,
a la devolució de les garanties provisionals dipositades per tots i cadascun dels cinc licitadors
que han pres part en el procediment obert que ens ocupa, inclosa a la mercantil la proposta de la
qual  ha  estat  rebutjada  o  exclosa,  així  com  també  que  es  retorne  la  garantia  provisional
constituïda  per  la  mercantil  adjudicatària  en  haver  dipositat  aquesta,  amb caràcter  previ,  la
pertinent garantia definitiva.

VUITENA.- Notificar en legal forma al contractista adjudicatari del servei així com a la resta
de proponents, l'acord que recaiga, així com que es done trasllat del mateix als Departaments
Municipals  d'Intervenció  i  Tresoreria  Municipal,  de  Contractació  Administrativa,  Regidor-
Delegat del servei i, si escau, al Responsable del contracte, als efectes procedents.”

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

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

 Sr. Canet Llidó: “Molt breu, perquè ja ho ha llegit la secretària i el punt ha passat
diverses  vegades  per  plenari,  i  això  vol  dir  que  ha  passat  diverses  vegades  per
comissió informativa, i a banda d’això ha passat per diverses meses de contractació i
crec que tots sabem perfectament el motiu d’aquest punt; i d’alguna forma és el que
motiva també aquest plenari extraordinari,  que és l’adjudicació del contracte.  Per
l’import que suposa la contractació, ha de ser el plenari qui ha de resoldre, l’òrgan
competent, i per això ho portem al plenari actual. Crec que ho hem parlat en moltes
ocasions  i  seria  redundant  explicar  novament  tot  allò  referent  a  aquesta  nova
contractació.”

El  Ple  de  l'Ajuntament,  per  majoria,  amb  11  vots  favorables  (5  vots  del  Grup
Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte –Ciutadans d’Oliva,  1 vot del Grup
Esquerra  Unida  del  País  Valencià  i  1  vot  del  Grup  Municipal  Gent  d’Oliva)  i  9
abstencions (6 del Grup PP i 3 del Grup Socialista Municipal d’Oliva) ACORDA:
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PRIMER.-  Rebutjar i excloure del procediment de licitació en el procediment obert
convocat per aquest Ajuntament per a la contractació dels serveis d'assistència en la
gestió tributària, censal, inspectora i recaptatòria de l'Ajuntament d'Oliva, la proposició
formulada per la mercantil MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN SL, en contemplar en
la seua Proposició Tècnica que una determinada prestació seria prestada per una altra
mercantil  diferent,  contravenint  doncs  el  que  es  disposa en  les  Clàusules  VII.1.b)  i
XXVII.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que impedeix la subrogació
de prestacions ni tan sols de forma parcial.

SEGON.- Declarar vàlida i  ajustada als paràmetres regulats  en el Plec de Clàusules
Administratives i en el Plec de Prescripcions Tècniques, la documentació presentada per
la  resta  de  licitadors  concurrents  en  el  procediment  obert  que  ens  ocupa  (Gestión
Tributaria  Territorial  SAU,  Asesores  Locales  Consultoría  SA,  Servicios  de
Colaboración Integral SLU, I La Auxiliar de Recaudación SLU.

TERCERA.- Atorgar  les  següents  puntuacions  totals  (sumats  els  criteris  subjectes
segons el parer de valor i els criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques) als
licitadors admesos en el procediment obert per dur a terme la contractació dels serveis
pretesos:

LICITADOR PUNTUACIÓ
CRITERIS
SUBJECTES
Segons  judici  de
VALOR

PUNTUCIÓN
CRITERIS
MATEMÀTICS

PUNTUACIÓ
TOTAL

Gestión Tributaria
Territorial SAU.

44,33 punts 55,00 punts 99,33 punts

Asesores  Locales
Consultoría SA. 30,49 punts

55,00 punts 85,49 punts

La  Auxiliar  de
Recaudación SLU.

30,00 punts 55,00 punts 85,00 punts

Servicios  de
Colaboración
Integral SLU.

29,97 punts 55,00 punts 84,97 punts

QUART.- Adjudicar el contracte administratiu dels serveis d'assistència tècnica en la
gestió tributària, recaptatòria, censal i inspectora de l'Ajuntament d'Oliva, a la mercantil
GESTIÓN  TRIBUTARIA  TERRITORIAL  SAU,  CIF  A-81957367,  per  ser
considerada l'oferta més avantatjosa per a aquest Ajuntament, i haver presentat dintre
del termini i en la forma escaient tots els documents requerits mitjançant escrit d'aquest
Ajuntament RE núm. 1.084 de data 22 de febrer de 2017, i la proposta econòmica del
qual es concreta en els següents termes:
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Les retribucions que l'Ajuntament d'Oliva ha de satisfer a aquesta entitat adjudicatària,
queden concretades, en els termes que figuren igualment plantejats en la corresponent
proposició econòmica subscrita amb data 2 de desembre de 2016, de la següent forma:

a) Per la prestació del servei de col·laboració en la gestió tributària i la recaptació
voluntària de deutes periòdics i no periòdics: el 3,20% (tres amb vint per cent)
de la recaptació líquida de rebuts i liquidacions d'ingrés directe, dels cobraments
derivats de reposicions i dels obtinguts amb aplicació del recàrrec executiu de
l'article  28.2 de la LGT, així com de la liquidació corresponent a entitats  no
apremiables.

b) Per la prestació del servei de col·laboració en la recaptació executiva: El 7,89%
(set  amb vuitanta-nou per  cent) del  deute  cobrat  (principal  més  recàrrec  i
interessos).

c) Per la prestació del servei de col·laboració en la gestió cadastral:

 Canvis  de  titularitat  i  correcció  de  dades  de  titular:  sense
contraprestació directa.

 Resta de supòsits, en propietat vertical: 30,83 Euros (trenta euros amb
vuitanta-tres cèntims) per unitat urbana.

 Resta de supòsits en propietat horitzontal:
- de 2 a 10 unitats.............  25,66 Euros (vint-i-cinc euros amb

seixanta-sis cèntims)/unitat urbana
-  d'11  a  50  unitats.............  20,49  Euros  (vint  euros  amb

quaranta-nou cèntims)/unitat urbana
- de 51 a 100 unitats.............  15,32 Euros (quinze euros amb

trenta-dos cèntims/unitat urbana
- més  de  100  unitats...............  8,42  Euros  (vuit  euros  amb

quaranta-dos cèntims)/unitat urbana

d) Per la prestació del servei de col·laboració en la inspecció de tributs municipals:
El 16,27 % (setze amb vint-i-set per cent) del deute tributari ingressat com a
conseqüència d'aquestes actuacions.

CINQUÉ.- Disposar la despesa que comporta el contracte amb càrrec a la Reserva de
Crèdit núm. 220169000004 del pressupost municipal, i que es procedesca a dur a terme
les reserves de crèdits per a exercicis futurs.

SISÉ.- En els termes previstos en la Clàusula X del Plec de Clàusules Administratives
particulars,  la  durada  del  present  contracte  s'estendrà  des  de  l'endemà  al  de  la
formalització del contracte en document administratiu i finalitzarà el dia 31 de desembre
de  2020  (data  coincident  amb  la  del  tancament  de  l'exercici  econòmic),  podent
prorrogar-se el contracte anualment fins a un màxim de dos anys més per mutu acord de
les parts, prèvia petició escrita  amb una antelació de tres mesos al  del corresponent
venciment  o  finalització,  per  la  qual  cosa  en  cap  cas  la  durada  total  del  contracte,
inclusivament les possibles pròrrogues, podrà excedir del 31 de desembre de 2022. 
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SETÉ.-  Procedir,  tal  com  preveu  la  Clàusula  XVII.1  del  Plec  de  Clàusules
Administratives,  a  la  devolució  de  les  garanties  provisionals  dipositades  per  tots  i
cadascun dels cinc licitadors que han pres part en el procediment obert que ens ocupa,
inclosa a la mercantil la proposta de la qual ha estat rebutjada o exclosa, així com també
que es retorne la garantia provisional constituïda per la mercantil adjudicatària en haver
dipositat aquesta, amb caràcter previ, la pertinent garantia definitiva.

VUITÉ.- Notificar en legal forma al contractista adjudicatari del servei així com a la
resta de proponents, l'acord que recaiga, així com que es done trasllat del mateix als
Departaments  Municipals  d'Intervenció  i  Tresoreria  Municipal,  de  Contractació
Administrativa, Regidor-Delegat del servei i, si escau, al Responsable del contracte, als
efectes procedents.

SEGON.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de data 9
de març de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016.

Per Decret núm. 352/117 de l'Alcalde del dia 22 de Febrer de 2017 es va aprovar la Liquidació
del Pressupost de l'Ajuntament d'Oliva de l'exercici 2016.

Per a donar compliment a l'exigit  en l'art.  193.4 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  ES
PROPOSA:

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda del Decret
352/17 de l'Alcalde pel qual s'aprova la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament d'Oliva de
l'exercici 2016, de la qual resulta un Resultat Pressupostari positiu de de 3.751.397,25 €, un
Romanent de Tresoreria Total de 10.941.387,04 € i un Romanent de Tresoreria per a despeses
generals POSITIU de 3.482.613,93 €.

DECRET

Vist l’expedient que s’instrueix per a la Liquidació del Pressupost Municipal per a l’exercici de
2016.

Vistos  els  estats  comptables  continguts  en  l’expedient  i,  especialment,  les  liquidacions  del
Pressupost  de  Despeses  i  Ingressos,  Resultat  Pressupostari  i  Romanent  de  Tresoreria  de
l’Exercici 2016, que presenten el següent detall:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI LIQUIDACIÓ 2016

DRETS 
RECONEGUTS

OBLIGACIONES 
RECONEGUDES

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

NETS NETS
a) Operacions corrents 23.534.731,64 18.342.477,86 5.192.253,78
b) Altres operacions no financeres 1.305.166,93 1.528.382,69 -223.215,76
1 (+) Total Operacions no financeres (a+b) 24.839.898,57 19.870.860,55 0,00 4.969.038,02
2 (+) Variació de actius financers 0 0 0,00 0
3 (+) Variació de passius financers 750.000,00 2.754.645,46 -2.004.645,46
I RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI = (1+2+3) 25.589.898,57 22.625.506,01 2.964.392,56
AJUSTOS: 
3 (+) Crèdits gastats finançats amb
Romanents de Tresoreria per a despeses
generals.
4 (+)Desviacions de finançament negatives de
l’exercici … 862.680,29
5. (-)Desviacions de finançament positives de
l’exercici 1.736.143,83
II.TOTAL AJUSTES (ii=3+4-5) 787.004,69
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT = (
± AJUSTOS) 3.751.397,25

CONCEPTE AJUSTOS 

1.660.468,23

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA LIQUIDACIÓ 2016

COMPONENTS DEL ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 2016 IMPORTS 2015
1. (+) FONS LÍQUIDS 8.322.358,09 4.854.687,61
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 5.806.726,80 6.505.593,97
(+) del Pressupost Corrent 1.345.093,60 1.833.956,19
(+) de Pressupostos Tancats 4.189.371,10 4.400.437,08
(+) d’operacions no pressupostàries 272.262,10 271.200,70
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 2.481.378,42 2.224.482,40
(+) del Pressupost corrent 1.544.475,52 1.357.999,02
(+) de Pressupostos tancats 45.414,13 63.391,82
(+) d’operacions no pressupostàries 891.488,77 803.091,56
4.PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -706.319,43 -795.851,22
(-) cobraments  pendents d’aplicació definitiva 708.622,25 796.068,22
(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 2.302,82 217,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-
3+4) = 10.941.387,04 8.339.947,96
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT  2.895.906,96 2.964.153,78
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT . 4.562.866,15 3.715.326,06
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS (I-II-III) 3.482.613,93 1.660.468,12

Vist l’informe emés per la Intervenció de municipal amb data 22 de febrer de 2017.

En virtut de les atribucions que em confereix l’article 191 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici de 2016
tal i com consta a l’expedient de la Liquidació d’on resulta un Resultat Pressupostari Ajustat
positiu de 3.751.397,25 .-€, un Romanent de Tresoreria total 10.941.387,04.-€ i un Romanent de
Tresoreria per despeses generals positiu de 3.482.613,93.-€

SEGON.- Que es done compte al Ple de l’Ajuntament Ple en la primera sessió que es realitze.
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Així ho mana el Tinent d’Alcalde delegat d’Hisenda (P.D.Decret 2111/15). Oliva, 22 de febrer
de dos mil dèsset.”

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: “Com sabem, el passat 22 de febrer es va signar el decret que
aprovava la liquidació del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2016, el
qual presentava un resultat  pressupostari  ajustat  positiu  de 3.751.000 euros, i  un
romanent de tresoreria per a despeses generals, també positiu, de 3.482.000 euros.
Aquest romanent de tresoreria per a despeses generals és el més elevat dels últims
anys, més elevat fins i tot de que de l’any 2006, que era el més elevat que teníem
fins ara; i duplica el resultat d’exercicis anteriors, com ara 2015 o 2014. I els motius
que  expliquen  aqueixa  diferència,  bàsicament,  són  un  increment  significatiu  de
recaptació  pel  quer  fa  al  tribut  de  les  plusvàlues  municipals,  fruit  d’una  certa
reactivació  del  mercat  immobiliari;  estem parlant  de  610.000 euros  més  que les
previsions  que  es  van  fer  en  el  pressupost  de  2016;  també  hi  ha  un  increment
significatiu en la liquidació de la participació en tributs de l’estat, 414.00 euros més
dels  previstes  en  el  pressupost;  i  també,  òbviament,  una  major  contenció  de  la
despesa.  A  pesar  que  s’ha  invertit  més  en  alguns  aspectes  necessaris  per  al
funcionament diari de l’administració, per exemple ho hem vist en Policia Local, o
en àrees de major necessitat com ara Benestar Social o Educació, en termes globals
ha hagut una major contenció de la despesa, per part de l’Ajuntament d’Oliva. Amb
aquesta liquidació ja en són cinc consecutives les que l’Ajuntament d’Oliva tanca
amb resultats positius. Tot això, unit al fet que no es preveu la concertació de cap
nou préstec en el futur exercici 2017, més o menys és la idea del nou pressupost,
tenim que si els 3.482.000 euros de romanent de tresoreria per a despeses generals
es  destinaren  a  l’amortització  anticipada  de  deute  que  és  l’únic  que  preveu  ara
mateix  la  Llei  2/2012,  com  s’ha  fet  en  els  últims  anys,  l’Ajuntament  d’Oliva
tancaria l’exercici 2017 amb un nivell d’endeutament d’1.111.000 euros; és a dir,
pràcticament podríem vore acabat l’exercici 2018 el deute que l’Ajuntament d’Oliva
té amb les entitats bancàries. Dit tot això, i feta una lectura satisfactòria, però també
amb certa prudència,  perquè cal no oblidar que encara estem subjectes a tots els
paràmetres pressupostaris que marca la Llei 2/2012, s’ha de valorar positivament la
liquidació  positiva  del  pressupost,  i  agrair  el  treball  de  tot  el  Departament
d’Hisenda,  ací  ens  acompanya  la  cap  del  departament,  la  Sra.  interventora,  pel
treball quotidià, per la interpretació adequada dels imports, de les xifres i del rumb
que va prenent l’economia municipal. També agrair la coresponsabilitat de totes les
regidores i els regidors delegades, que són els qui fan possible que es continga la
despesa  de  qualsevol  pressupost;  a  banda  que  el  pressupost  haja  estat  fet  amb
caràcter de prudència seguint les indicacions del Departament d’Hisenda. I com no,
recordar als protagonistes principals de qualsevol pressupost que al cap i a la fi és la
ciutadania,  perquè  és  amb  els  impostos  de  la  ciutadania  com  es  financen  els
pressupostos  de  totes  les  administracions  públiques,  òbviament  també  els
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ajuntaments,  i  és  la  ciutadania  qui  amb  les  seues  renúncies  o  amb  la  seua
conformitat fa possible que es continguen les despeses a l’hora de fer els serveis.”

 Sr.  Parra  Salort: “Cal  dir  que  és  important  trobar-se  amb  una  liquidació  de
pressupostos positiva per valor de 3,7 milions d’euros, així com un romanent de
tresoreria també positiu, de 3,4 milions d’euros. Crec que és una línia, o un punt de
seguiment que ens sembla que és important i és correcte. Crec que s’ha de seguir
aquesta  línia  per  poder  lliurar-nos  d’aquell  endeutament,  que  ens  limita  la
possibilitat  de  despeses  que  cobresquen  les  necessitats  dels  ciutadans  d’Oliva.
Espere que aquestos anys en què hem hagut de restringir la despesa, sense poder
atendre les necessitats dels ciutadans, ens ensenyen per a exercicis futurs, pel que fa
a equilibrar despeses sense cap sentit i fruit dels somnis de grandesa. Crec que hem
de  buscar  en  el  futur  l’estabilitat  entre  els  ingressos  estimats,  de  la  forma  més
consistent possible, o més coherent possible, i  aquelles despeses necessàries. Tot
això en benefici del ciutadà, i així la possibilitat d’atendre en els anys presents i
futurs  les  necessitats  dels  ciutadans  i  tornar-nos  a  trobar  sense  restriccions,  per
decisions mal preses.”

TERCER.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de data 9
de març de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016

Per Decret núm. 352/2017 de l'Alcalde del dia 22 de febrer de 2017 es va aprovar la Liquidació 
del Pressupost de l'Ajuntament d'Oliva de l'exercici 2016.

L’article 11.4 la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix que les Corporacions Locals hauran de mantenir una posició d'equilibri o
superàvit  pressupostari  aplicable  a  les  Corporacions  Locals,  examinada  la  liquidació  del
Pressupost de l'exercici 2016 i amb data 22 de febrer 2017, s'emet informe d'Intervenció que
avalua  el  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària,  de  la  regla  de  despesa  i
sostenibilitat financera a la vista de la Liquidació del Pressupost d'Oliva de l'exercici 2016. 

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

PRIMER.- Donar  compte  al  Ple  de  l'informe  d'Intervenció  que  avalua  el  compliment  de
l'Objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i sostenibilitat financera a la vista
de la Liquidació del Pressupost d'Oliva de l'exercici 2016 en el qual es conclou que:
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a) Existeix estabilitat pressupostària o capacitat de finançament en l'exercici 2016
b) S'ha complert la regla de despesa
c) El volum de deute se situa per sota del 75%
d) L'estalvi net és positiu
e) El període mitjà de pagament, se situa per sota del termini màxim de pagament.

INFORME INTERVENCIÓ

 AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

(deute públic i morositat) 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016

MARTA MILVAQUES CUCART, Interventora de l'Ajuntament d'Oliva (València), en compliment en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en l'article 16
del  Reial  decret  1463/2007,  de 2 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el  reglament  de la  llei  d'estabilitat
pressupostària en la seua aplicació a les Entitats Locals, informa el següent en relació amb el compliment
del principi d'estabilitat pressupostària, de la Regla de Despesa i del nivell de deute, en relació amb la
Liquidació del Pressupost de l'exercici 2016:

PRIMER.- Legislació aplicable
La legislació aplicable està constituïda, fonamentalment, per:

□ Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera
(LOEPSF).

□ Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament
de l'estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les Entitats Locals (Reglament).

□ Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM)

□ Reial decret  Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en relació al Principi d'Estabilitat Pressupostària (articles
54.7 i 146.1).

SEGON.- Àmbit subjectiu d'aplicació
a) En general

El Reglament té un àmbit d'aplicació subjectiu molt important, que inclou, en el que ens afecta (art.2):
f) Els Ajuntaments
g) Els  organismes  autònoms i  les  entitats  públiques  empresarials  vinculades  o dependents  dels

ajuntaments.
h) Les societats mercantils en les quals es done alguna de les següents circumstàncies:

a. Que  l'entitat  local,  els  seus  ens  dependents,  vinculats  o  participats  per  la  mateixa,
participen en el seu capital social, directa o indirectament de forma majoritària.

b. Que qualsevol òrgan, organisme o societat mercantil integrant o dependent de l'entitat
local, dispose de drets de vot majoritaris en la societat, bé directament, bé mitjançant
acords amb altres socis d'aquesta última.

c. Que qualsevol òrgan, organisme o societat mercantil integrant o dependent de l'entitat
local,  tinga dret  a  nomenar  o a  destituir  a  la  majoria  dels membres dels  òrgans  de
govern de la societat, bé directament, bé mitjançant acords amb altres socis d'aquesta
última.
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d. Que l'administrador únic o la majoria dels membres del consell d'administració de la
societat, hagen estat designats en la seua qualitat de membres o consellers per l'entitat
local, organisme o societat mercantil dependents de l'entitat local

A aquests efectes, als drets de vot, nomenament o destitució esmentats, s'afegiran els que l'entitat local,
organisme  o  societat  mercantil  integrants  o  dependents  de  l'entitat  local,  posseesca  a  través  d'altres
societats. 

 Les  institucions  sense  ànim  de  lucre  que  estiguen  controlades  o  finançades
majoritàriament per algun o varis dels subjectes enumerats.

 Els consorcis que les entitats locals hagen pogut constituir amb altres administracions
públiques per a finalitats d'interès comú o amb entitats privades que persegueixen finalitats
d'interès general, sempre que la participació de la o les entitats locals en aquests Consorcis
siga majoritària, o bé que en cas d'igualtat de participació amb altres entitats que no siguen
de caràcter local, es complesca alguna de les següents característiques:

- Que la o les entitats locals disposen de majoria de vots en els òrgans de
govern.

- Que la o les entitats locals tinguen facultats per nomenar o destituir a la
majoria dels membres de l'òrgan de govern.

 Aquells ens no inclosos en els paràgrafs anteriors, que es classifiquen com a agents del
sector  públic  local  per  les  institucions  amb  competència  en  matèria  de  comptabilitat
nacional citades en l'article 3.1 del Reglament.

A l'efecte  de la  inclusió en alguna de les  categories  esmentades,  l'article  3  del  Reglament  regula  la
competència per a la classificació dels agents, atribuint-la a l'Institut Nacional d'Estadística, juntament
amb la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i la col·laboració tècnica del Banc d'Espanya.

b) Aplicació a l'Ajuntament d'Oliva
Atès que l'Ajuntament d'Oliva no té ens dependents, els càlculs al fet que es refereix aquest informe es
realitzen única i exclusivament sobre l'Ens Local.

TERCER.- CONCEPTE D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
De conformitat amb el que es disposa en l'article 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, s'entendrà per estabilitat
pressupostària de les Administracions Públiques la situació d'equilibri o superàvit estructural. Per la seua
banda,  l'article  19 del  RDL 2/2007, per a les Entitats Locals,  s'entén  per  estabilitat  pressupostària  la
situació  d'equilibri  o  de  superàvit  en  termes  de  capacitat  de  finançament  d'acord  amb  la  definició
continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (comunament denominat SEC95 –
avui SEC10). Que en la pràctica suposa que la previsió d'ingressos no financers (capítols de l'1 al 7 de
l'estat  d'ingressos)  siga igual  o  major  que  les  despeses  no  financeres  (capítols  1  al  7  de  l'estat  de
despeses).

De  tal  manera  que  les  entitats  locals,  els  seus  organismes  autònoms  i  els  ens  públics  dependents
d'aquelles, que presten serveis o produeixen béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials,
aprovaran, executaran i liquidaran els seus pressupostos consolidats ajustant-se al principi d'estabilitat
definida.  A  aquests  efectes,  s'entendrà  que  s'haurà  d'ajustar  al  principi  d'estabilitat  pressupostària
qualsevol  alteració  dels  pressupostos  inicials  definitivament  aprovats  de  l'entitat  local  i  dels  seus
organismes autònoms, i, si escau, qualsevol variació de l'evolució dels negocis respecte de la previsió
d'ingressos i despeses dels ens públics dependents (art. 4.1 del Reglament).

La normativa que analitzem distingeix dos tipus d'Ens Locals:
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 Les incloses en l'àmbit subjectiu de l'article 111 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals. Això és, les que els és aplicable el règim de cessió de recaptació d'impostos de
l'Estat.

 La resta d’entitats locals.

Cal assenyalar que a l'Ajuntament d'Oliva no li és aplicable l'article 111 de la LRHL. 

QUART.- AVALUACIÓ DE COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT
Respecte de les entitats per les quals el principi d'estabilitat pressupostària s'associa al cicle econòmic,
l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària correspon (art. 16.1 del Reglament):

i) Quant  a  la  Liquidació  del  Pressupost  o  l'aprovació  del  Compte  General,  correspondrà  a  la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

j) Quant al Pressupost inicial i les seues modificacions, a la Intervenció local.

En la resta d’entitats locals (art. 16.2 del Reglament), la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre
el  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  de  la  pròpia  entitat  local  i  dels  seus  organismes  i  entitats
dependents.

L'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en els articles 168.4, 177.2 i
191.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, referits, respectivament, a l'aprovació
del pressupost general, a les seues modificacions i a la seua liquidació.

L'Interventor local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos practicats sobre la base de
les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat
Nacional, segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Així mateix, la Intervenció de l'entitat local elevarà al Ple informe sobre els estats financers, una vegada
aprovats  per  l'òrgan  competent,  de  cadascuna  de  les  entitats  dependents  de  l'article  4.2  del  present
reglament.

Quan el  resultat de l'avaluació siga  d'incompliment, l'entitat  local  remetrà l'informe corresponent  a la
Direcció general de Coordinació Financera amb Entitats Locals o a l'òrgan competent de la comunitat
autònoma que exercesca la tutela financera,  en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des del
coneixement del Ple.

En aquest moment, l'Ajuntament d'Oliva, es troba en el segon cas, és a dir, correspon a la Intervenció
local l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, perquè no consta que s'haja establert l'objectiu
d'estabilitat  vinculat  al  cicle  econòmic.  En  conseqüència,  el  present  informe  dóna  compliment  a  la
normativa vigent en els termes exposats.

CINQUÈ.-  CÀLCUL  DEL  COMPLIMENT  DE  L'OBJECTIU  D'ESTABILITAT  EN  LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016.
Com ja s'ha indicat, el present informe es refereix exclusivament a l'Ajuntament d'Oliva, atès que aquest
no té ens dependents.

Com s'ha indicat, a continuació procedeix determinar els càlculs que s’han d'efectuar per determinar el
compliment de l'objectiu d'estabilitat. Per a això és imprescindible determinar en què consisteixen els
ajustos en termes de Comptabilitat  Nacional,  per a això la Intervenció General  de l'Administració de
l'Estat ha elaborat un Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les Corporacions
Locals, als quals cal afegir els nous ajustos que el Ministeri mitjançant diferents Notes va publicant al seu
web. Seguint el  Manual i  les Notes del Ministeri esmentats, els càlculs efectuats,  el detall dels quals
figura com a annex, són els següents:
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1 Registre  en  Comptabilitat  Nacional  d'impostos,  cotitzacions  socials,  taxes  i  altres
ingressos.

De conformitat  amb el  Manual,  el  criteri  en comptabilitat  nacional  per  a la imputació dels ingressos
fiscals i assimilats és el de caixa, i no el de la meritació, per tant, s'ha d'ajustar en funció de l'import
cobrat en cada exercici, ja siga de corrent o de tancats, això afecta a Capítols 1 (Impostos directes), 2
(impostos indirectes)  i  3 (taxes i altres ingressos).  Cal tenir en compte que en aquest  Ajuntament es
comptabilitzen els ingressos procedents del cobrament dels tributs, fonamentalment mitjançant el sistema
d'ingressos pendents d'aplicar, per posteriorment aplicar-los al pressupost.

b) Ejercicio corriente c)     Ejercicios 
cerrados

1 12.889.737,37 11.863.091,26 937.559,35 12.800.650,61 -89.086,76

2 296.641,18 296.263,92 4.893,07 301.156,99 4.515,81

3 3.141.536,38 2.823.953,65 611.398,53 3.435.352,18 293.815,80

d) Total 
recaudación

e) AjusteCapítulos
a) Derechos 
Reconocidos 

Recaudación 

2 Tractament dels lliuraments a compte de la Participació de Tributs de l'Estat.
En Comptabilitat  Nacional,  els pagaments mensuals es registren en el  període en què es paguen i  la
liquidació definitiva al moment en què es determina i se satisfà. Aquest mateix criteri, en general, és el
que s'aplica al pressupost, per la qual cosa, la coincidència de tots dos criteris de comptabilització no
origina la pràctica de cap ajust.

3 Tractament dels interessos en Comptabilitat Nacional
En comptabilitat pressupostària, els interessos, diferències de canvi, així com qualsevol altre rendiment
derivat de l'endeutament, s'aplica al pressupost al moment del venciment, mentre que en la comptabilitat
nacional es registren les quantitats reportades durant l'exercici, amb independència de quan es produesca
el seu pagament. La diferència de criteris dóna lloc a la realització del corresponent ajust per interessos.

No consta l'existència comptabilitzacions que donen lloc a aquest tipus d'ajustos.

4 Inversions realitzades pel sistema de “abonament total del preu”
Aquest Ajuntament no ha realitzat inversions d'aquestes característiques.

5 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
La justificació de l'ajust es deu al fet que la Corporació Local, en ocasions, encomana a una empresa
pública  d'ella  dependent,  la  realització  d'una  inversió  per  compte  de  la  Corporació  Local,  que  serà
traspassada  a  balanç  d'aquesta  Administració  al  seu  terme.  Es  tracta  d'empreses  que  no  tenen  la
consideració d'administració pública.
En Comptabilitat Nacional aquestes operacions s’han d'assignar al destinatari final des del moment en què
comença la seua execució.

Com s'ha  indicat  no  existeixen  ens  dependents,  ni  consta  la  realització  d'inversions  per  compte  de
l'Ajuntament

6 Consolidació de transferències entre Administracions Públiques
Distingeix el manual dos tipus de consolidació:

- Consolidació interna, la realitzada entre l'Ajuntament i els ens dependents.
- Consolidació  externa,  la  realitzada  entre  l'Ajuntament  i  la  resta

d'Administracions Públiques.

L'objectiu  que  es  pretén  és  aconseguir  que  les  transferències  donades  i  rebudes  coincidesquen  en
concepte, import i període de comptabilització.
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En comptabilitat nacional s’han de respectar,  amb caràcter general,  els criteris de comptabilització als
quals està subjecte el pagador de la transferència. Per tant, una vegada fixat el moment en què es registra
la despesa pel pagador, el perceptor de la transferència s’ha de comptabilitzar simultàniament i pel mateix
import, en cas contrari procedirà l'ajust corresponent.

Vists els capítols 4 i 7 de l'Ajuntament els criteris per a la imputació de les aportacions que ha realitzat
l'Ajuntament durant l'exercici que es liquida són els mateixos, per la qual cosa no procedeix cap ajust. 

Respecte a les transferències rebudes i pagades a altres Administracions Públiques, no es disposa de les
dades necessàries per saber si procedeixen o no ajustos.

7 Tractament dels ingressos obtinguts per la venda d'accions
Aquest Ajuntament no ha procedit a vendre accions durant l'exercici que es liquida.

8 Tractament en comptabilitat nacional dels dividends i participació en beneficis
Aquest Ajuntament no ha tingut en l'exercici que es liquida dividends ni participació en beneficis.

9 Ingressos obtinguts del Pressupost de la Unió Europea
De la comptabilitat de l'exercici no es dedueixen ajustos d'aquests ingressos

10 Operacions de permuta financera (swaps)
Aquest Ajuntament no té formalitzades operacions de permuta financera.

11 Operacions d'execució i reintegrament d'avals
El possible ajust es refereix al cas que l'Ajuntament haja concedit avals, i aquests s'executen, amb el
possible reintegrament posteriorment de l'import.

En aquest  exercici,  l'Ajuntament  d'Oliva no ha realitzat  operacions de les  quals s'indiquen en aquest
apartat. 

12 Aportacions de capital a empreses públiques
No consten aportacions de capital a empreses públiques per a aquest exercici

13 Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públics
El Manual es refereix a deutes financers (préstecs). Durant l'exercici de referència l'Ajuntament d'Oliva
no ha assumit ni cancel·lat deutes d'empreses públiques.

14 Despeses  realitzades  en  l'exercici  i  pendents  d'aplicar  al  pressupost  de  despeses  de  la
Corporació Local

En comptabilitat nacional el principi de la meritació s'utilitza per al registre de qualsevol flux econòmic i,
en particular, per a les obligacions. L'aplicació d'aquest principi implica el còmput de qualsevol despesa
efectivament realitzada en el dèficit d'una unitat pública, amb independència del moment en què té lloc la
seua imputació pressupostària.
L'aplicació pràctica d'aquest ajust suposa que cal deduir les despeses realitzades en l'exercici anterior i
aplicats al pressupost que es liquida, i cal afegir les despeses realitzades al pressupost que es liquida però
que s'imputaran al pressupost de l'any següent.
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Gastos pendientes de imputar a presupuesto 122.050,17 248.695,55 -126.645,38

Pagos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 378,11 -378,11
-127.023,49

Saldo

a)    Gasto 
correspondiente a 

2015 o anteriores e 
imputado a 2016

b) Gasto devengado y no imputado en 
2016

c) Ajuste 

A  continuació,  es  relacionen  els  ajustos  que  apareixen  en  les  Notes  del  Ministeri  d'Hisenda  i
Administracions Públiques:

15 Ajustos per Liquidació de la Participació de Tributs de l'Estat dels exercicis 2008, 2009 i
2013

Aquest  ajust  apareix  en  les  Notes  i  impresos  de  la  web  del  Ministeri,  i  –encara  que  no  s'indica
expressament–  sembla  justificar-se  en  què  es  tracta  d'un  ajust  positiu,  donada  la  tècnica  de
comptabilització que s'utilitza (mitjançant devolució d'ingressos indeguts), per la qual cosa al no figurar
en l'estat de despeses, es considera un ajust positiu.

48.433,19
134.414,02
346.667,62

C) Reintegro liquidaciones PIE

Devolución liquidación PIE 2008 en 2016 (+)
Devolución liquidación PIE 2009 en 2016(+)
Devolución liquidación PIE 2013 en 2016(+)

16 Inexecució
Per la naturalesa d'aquest ajust, només procedeix aplicar-ho en l'aprovació del pressupost, no en la seua
liquidació, fase en la qual ens trobem, per la qual cosa no es realitzarà aquest ajust.

17 Adquisicions amb pagament ajornat
No consta adquisicions amb pagament ajornat

18 Arrendament financer
No existeixen ajustos per aquest  concepte,  tal  com sembla que el  SEC95 configura els arrendaments
financers  (com a préstecs  per  la formació brut  del  capital  sobre un bé que al  final  de l'arrendament
reverteix a la Corporació Local), ja que tots els arrendaments financers dels quals es té constància, en cap
s'adquireix el bé al final del període.

19 Contractes d'associació públic privada (APP’s)
No consta contractes d'associació públic privada

20 Inversions  realitzades  per  la  Corporació  Local  per  compte  d'altres  Administracions
Públiques

No consta inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'altres Administracions Públiques

21 Préstecs
No consten ajustos per aquest concepte.

22 Uns altres
No consten altres ajustos.

 Resum d'Ajustos
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Dels ajustos exposats, els càlculs efectuats en funció de la informació de la qual es disposa, han estat els
següents:

Identif.

Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los 
importes de ingresos y gastos del presupuesto 

actualizado

Importe 
Ajuste

 aplicado al 
saldo 

Importe 
Ajuste

a aplicar al 
saldo Observaciones

GR000 Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -252.542,22 -89.086,76
GR000b Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 21.562,11 4.515,81
GR000c Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 -331.696,19 293.815,80
GR001 (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 40.981,93 48.433,19
GR002 (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 113.734,94 134.414,02
GR002b (+) Ajuste por liquidación PTE - 2013 (distintas a 2008 y 

2009)
346.667,62 346.667,62

GR006 Intereses 0,00 0,00
GR006b Diferencias de cambio
GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 1.421.350,00
GR009  Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)

GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)
GR003 Dividendos y Participación en beneficios
GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea
GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS)
GR018 Operaciones de reintegro y ejecución de avales
GR012 Aportaciones de Capital
GR013 Asunción y cancelación de deudas
GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 

presupuesto
-54.467,09 -127.023,49

GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00
GR008a Arrendamiento financiero 0,00
GR008b Contratos de asociación publico privada (APP's)
GR010  Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de 

otra Administración Publica (3)

GR019 Prestamos
GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00
GR021 Conciliación de transferencias de subvenciones de 

administraciones públicas
0,00

GR099 Otros (1)

TOTAL AJUSTES: 1.305.591,10 611.736,19

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos en la liquidación 
2016 con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. 

 Resum Càlcul Estabilitat derivada de la liquidació del pressupost

G1- Gastos de personal 10.750.814,70 I1- Impuestos directos 12.889.737,37
G2- Gastos en bienes y servicios 6.306.021,79 I2- Impuestos indirectos 296.641,18
G3- Gastos financieros 112.939,52 I3- Tasas y otros ingresos 3.141.536,38
G4- Transferencias corrientes 1.172.701,85 I4- Transferencias corrientes 7.125.185,93
G5-Contingencias 0,00 I5- Ingresos patrimoniales 81.630,78
G6- Inversiones reales 1.528.382,69 I6- Enaj. de invers. Reales 0,00
G7- Transferencias de capital I7- Transferencias de capital 1.305.166,93

EMPLEOS (CAP. 1-7) 19.870.860,55 RECURSOS (CAP. 1-7) 24.839.898,57
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 4.969.038,02
G8- Activos financieros 0,00 I8- Activos financieros 0,00
G9- Pasivos financieros 2.754.645,46 I9- Pasivos financieros 750.000,00
EMPLEOS (CAP. 8-9) 2.754.645,46 RECURSOS (CAP. 8-9) 750.000,00
TOTAL 22.625.506,01 TOTAL 25.589.898,57

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016

 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS
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Cálculo de los porcentajes de recaudación

b) Ejercicio corriente c)     Ejercicios 
cerrados

1 12.889.737,37 11.863.091,26 937.559,35 12.800.650,61 -89.086,76

2 296.641,18 296.263,92 4.893,07 301.156,99 4.515,81

3 3.141.536,38 2.823.953,65 611.398,53 3.435.352,18 293.815,80

d) Total 
recaudación

e) Ajuste

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

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

Capítulos
a) Derechos 
Reconocidos 

Recaudación 

Descripción Aplicación
a) Derechos reconocidos 

Ayuntamiento

b) 
Oblig.reconocida  

Ente pagador
c) Ajuste

Cap. 4º
Comunidad Autónoma 450 y 750 0,00
Diputación provincial 460 y 760 0,00

0,00 0,00 0,00

48.433,19
134.414,02
346.667,62

Cap.3 0,00 0,00 0,00

Identificación operación
a) año entrega bien 

(1) b) cuotas anuales (2) c) último año (3) d) Ajuste
0,00

 c) intereses 
devengados en n 
vencimiento n+1

d) Ajuste 

E) Ajuste por operación de Arrendamiento financiero 

D)  Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

a) Obligaciones 
Reconocidas 

b) intereses devengados n-1  
vencimiento en n

C) Reintegro liquidaciones PIE

Devolución liquidación PIE 2008 en 2016 (+)
Devolución liquidación PIE 2009 en 2016(+)
Devolución liquidación PIE 2013 en 2016(+)

B) Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas 

Gastos pendientes de imputar a presupuesto 122.050,17 248.695,55 -126.645,38
Pagos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 378,11 -378,11

-127.023,49

0,00

0,00

c) Ajuste 

H) Otros Ajustes:  Gastos de pago aplazado

Identificar operación
a)   Importe de la 

inversión/gasto (1)
b) Obligaciones reconocidas (2)

Identificar operación
a)    Devoluciones de 
ingresos ordenadas

b) Devoluciones realizadas c) Ajuste 

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

G) Otros Ajustes:  Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

Saldo

a)    Gasto 
correspondiente a 

2015 o anteriores e 
imputado a 2016

b) Gasto devengado y no imputado en 
2016

c) Ajuste 
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CONCEPTOS IMPORTES

a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a VII presupuesto corriente
24.839.898,57

b) Previsión Obligaciones Reconocidas capítulos I a VII presupuesto 
corriente

19.870.860,55

c) TOTAL (a – b) 4.969.038,02
AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1
-89.086,76

2) Ajustes recaudación capítulo 2
4.515,81

3) Ajustes recaudación capítulo 3
293.815,80

4) Ajuste por liquidación PIE-2008
48.433,19

5) Ajuste por liquidación PIE-2009
134.414,02

6) Ajuste por liquidación PIE-2013 
346.667,62

7) Ajuste por devengo de intereses
0,00

8) Ajuste por arrendamiento financiero
0,00

9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto
-127.023,49

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

0,00

12) Ajuste Gastos de pago aplazado
0,00

13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas
0,00

d) Total ajustes a  liquidación 2016
611.736,19 

e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d)

5.580.774,21 CUMPLE  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Consideracions a l'estabilitat calculada

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'article  11.1  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l'art. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel
qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació
a  les  entitats  locals,  s'informa que,  de conformitat  amb els  càlculs  detallats  en l'expedient  motiu  de
l'informe,  SÍ es  compleix  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària  en  la  liquidació  del  pressupost  de
referència.

21



AJUNTAMENT D’OLIVA

SISÈ.- COMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA
L'article 12 de la citada Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, exigeix també a les Entitats Locals que la variació de despesa no supere la taxa de referència
de creixement del PIB, corresponent al Ministeri la seua determinació. 
El Consell de Ministres en la seuva reunió de data 2 de desembre de 2016 va adoptar acord pel qual es
fixen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'administracions públiques
i  de  cadascun  dels  seus   subsectors  per  al  període  2017-2019  fixant  que  la  variació  del  despeses
computable de l'Administració Central, de les comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no
podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia
espanyola, concretant la taxa de referència per al període 2017-2017 en els següents imports:

2017 2018 2019
2,1 2,3 2,5

Regla de gasto período 2017/2019

Efectuat  els  càlculs  corresponents  seguint  el  criteri  de  la  Guia  elaborada  per  la  IGAE,  3ª  edició
actualitzada a Novembre 2014, la regla de despesa és la següent:

G1- Gastos de personal 10.813.809,59 I1- Impuestos directos 12.070.324,94
G2- Gastos en bienes y servicios 6.241.948,14 I2- Impuestos indirectos 303.349,39
G3- Gastos financieros 589.784,48 I3- Tasas y otros ingresos 3.776.143,73
G4- Transferencias corrientes 823.933,92 I4- Transferencias corrientes 7.043.641,61
G5-Contingencias 0,00 I5- Ingresos patrimoniales 81.988,81
G6- Inversiones reales 2.613.773,13 I6- Enaj. de invers. Reales 0,00
G7- Transferencias de capital 5.243,96 I7- Transferencias de capital 238.483,76
EMPLEOS (CAP. 1-7) 21.088.493,22 RECURSOS (CAP. 1-7) 23.513.932,24

CÁLCULO  GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN  2016

EJERCICIO 2015: LIQUIDACIÓN (Para calcular el Límite de Regla de Gasto)

CAPÍTULOS GASTO Oblig. Recon. CAPÍTULOS INGRESO D. Recon.

Gastos capítulo 3 agrebables  (1): 
Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:
Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2015

(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) 0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) 54.467,09
(+/-) Arrendamiento financiero
(+/-) Devengo de intereses 
Otros -1.116.277,71
TOTAL AJUSTES -1.061.810,62
(2) Variación del Saldo de la cuenta 413 

Entidades: 

TOTAL (en negativo): 0,00

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que 
integran la Corporación Local (3)
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Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015 (4)
De la Unión Europea 0,00
Del Estado -64.010,60
De la Comunidad Autónoma -1.048.577,19
De la Diputación -641.929,37
Otras Administraciones 0,00
TOTAL gasto financiado: -1.754.517,16
INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS
Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado 415.000,00
Modificación ordenanza de IBI rústica …….
Total Incrementos 415.000,00
DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS
Modificación ordenanza de -98.000,00
Total disminuciones -98.000,00

Aplicación presupuestaria Oblig. Reconocidas

TOTAL  (se ha de  expresar en negativo): 0,00

Inversiones financieramente sostenibles en 2016

Límite de la Regla de Gasto IMPORTES

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

2. Ajustes SEC (2014) -1.061.810,62
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses 
de la deuda (1 +/- 2) 19.436.898,12

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

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

6. Total Gasto computable del ejercicio 17.682.380,96

7. Tasa de variación del gasto computable  (6 x1,2%) 318.282,86

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

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

10. Inversiones financieramente sostenibles (2016) (-) 0,00

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

G1- Gastos de personal 10.750.814,70 I1- Impuestos directos 12.889.737,37
G2- Gastos en bienes y servicios 6.306.021,79 I2- Impuestos indirectos 296.641,18
G3- Gastos financieros 112.939,52 I3- Tasas y otros ingresos 3.141.536,38
G4- Transferencias corrientes 1.172.701,85 I4- Transferencias corrientes 7.125.185,93
G5-Contingencias 0,00 I5- Ingresos patrimoniales 81.630,78
G6- Inversiones reales 1.528.382,69 I6- Enaj. de invers. Reales 0,00
G7- Transferencias de capital 0,00 I7- Transferencias de capital 1.305.166,93
EMPLEOS (CAP. 1-7) 19.870.860,55 RECURSOS (CAP. 1-7) 24.839.898,57

LIQUIDACIÓN 2016

CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS
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Gastos capítulo 3 agrebables  (1): 
Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: 108.653,69

Ajustes de contabilidad  liquidación 2016
(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) 0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) 127.023,49
(+/-) Gasto pago aplazado 0,00
(+/-) Arrendamiento financiero 0,00
Otros 
TOTAL AJUSTES 127.023,49

Entidades: 

TOTAL  (se ha de  expresar en negativo): 0,00

De la Unión Europea 0,00
Del Estado -153.519,48
De la Comunidad Autónoma -978.897,76
De la Diputación -1.551.415,66
Otras Administraciones 0,00
TOTAL gasto financiado (se ha de  expresar en negativo): -2.683.832,90

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que 
integran la Corporación Local (3)

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016

Aplicación presupuestaria Oblig. Reconocidas

TOTAL  (se ha de  expresar en negativo): 0,00

Gasto computable liquidación  2016 IMPORTES

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 19.762.206,86

2. Ajustes SEC (2016) 127.023,49
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses 
de la deuda (1 +/- 2) 19.889.230,35

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

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -2.683.832,90

6. Inversiones financieramente sostenibles (-) 0,00

7. Total Gasto computable Liquidación Presupuesto 2016 17.205.397,45

Inversiones financieramente sostenibles en 2016

Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente          (en el 
caso de tenerlo aprobado)

EL SENTIDO DEL INFORME: 

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el  Gasto 
computable Liquidación Pto. 2016 1.112.266,37

 CUMPLE REGLA DE GASTO
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Dels  càlculs  anteriors  es  pot  observar  que  si  es  comparen  les  despeses  no financeres  realitzades  en
l'exercici 2016, amb les del 2015 són inferiors a la taxa de creixement prevista per a l'exercici (en un
2,70%) pel que en aquest cas es compleix amb la regla de despesa.

L'article 12.1, paràgraf segon, de la Llei  Orgànica 2/2012, disposa que quan existesca 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 establerta  en els respectius  plans econòmic – financers  i  de
reequilibri.

En conclusió, es compleix amb la regla de despesa.

SETÈ.- COMPLIMENT DEL LÍMIT DE DEUTE
La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no depassar el límit de deute públic, definit d'acord amb el
Protocol  sobre  Procediment  de  dèficit  excessiu,  del  conjunt  d'Administracions  Públiques,  no  podent
superar  el  60% del PIB.  Aquest  límit  es distribuirà entre les diferents Administracions Públiques,  de
manera que es fixa en el 3% per al conjunt de Corporacions Locals.

El Consell de Ministres en la seua reunió de data 2 de desembre de 2016 va adoptar acord pel qual es
fixen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'administracions públiques
i  de  cadascun  dels  seus  subsectors  per  al  període  2017-2019  fixant  que  la  variació  del  despeses
computable de l'Administració Central, de les comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no
podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia
espanyola, concretant la taxa de referència per al període 2017-2019 en els següents imports:

OBJECTIU DE DEUTE PÚBLIC
 DEL CONJUNT DE LES

ENTITATS LOCALS
 TRIENNI 2016-2018

2017 2018 2019
2,9% 2,8% 2,7%

L'incompliment determinarà l'obligació d'aprovar un pla de reequilibri financer.
Per a l'administració local no s'ha aprovat el límit en termes d'ingressos no financers, per la qual cosa
resulta impossible determinar el límit de deute com preveu el citat article, resultant d'aplicació en aquests
moments els límits legals que s'estableixen tant en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Llei de
Pressupostos i altres normes aplicables.

Com s'ha comentat anteriorment, s'han efectuat els càlculs legals consolidats, referents a l'estalvi net i al
volum del deute en relació amb els drets reconeguts liquidats de l'exercici 2016.
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Ingresos corrientes no ordinarios: 
Descripción Importe

MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS -23.395,68
CANON APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 0,00

0,00
TOTAL: -23.395,68

(+) Ingresos corrientes ordinarios liquidados en los capítulos 1 a 5 del Presupuesto23.534.731,64
(-) Ingresos corrientes no ordinarios -23.395,68
TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR: 23.558.127,32
VOLUMEN DE DEUDA VIVA: 5.627.022,41
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes: 23,89%

Nivel de Deuda viva Importe
Préstamos a largo plazo 5.627.022,41
Préstamo no dispuesto 2005 0,00
Saldo a reintegrar de PTE 2008 (3) 0,00
Saldo a reintegrar de PTE 2009 (3) 0,00
Préstamos R.D.L.4/2012 0,00
Préstamos R.D.L.4/2013 0,00
Préstamos R.D-I 8/2013 0,00
Préstamos a corto plazo 0,00
TOTAL CAPITAL VIVO 31/12/2016(sin PTE y sin prest.  no dispuesto ) (1) 4.627.022,41
Préstamo 2015  formalizado pero no dispuesto 1.000.000,00
TOTAL CAPITAL VIVO 31/12/2016(sin PTE y con prest. 2015 no dispueto) (2) 5.627.022,41
TOTAL CAPITAL VIVO 31/12/2016 (con PTE) (3) 6.474.646,93
RATIO (1) 19,64%
RATIO (2) 23,89%
RATIO (3) 27,48%
Ahorro neto Importe 
(-) Gastos operaciones corrientes cap. 1,2 y 4 20.311.564,48
(+) Obligaciones financiadas con RLT 0,00
Total gastos corrientes a considerar 20.311.564,48

AHORRO BRUTO 3.246.562,84

Anualidad teórica de amortización 1.054.089,25

AHORRO NETO 2.192.473,59

Els ingressos per  operacions corrents  s'han considerat  els capítols d'1  al  5 d'ingressos,  a exclusió de
l'import dels ingressos afectats a operacions de capital i qualssevol altres ingressos extraordinaris aplicats
a aquests  capítols,  que per la seua afectació  legal  i/o caràcter  no recurrent,  no tenen la consideració
d'ingressos ordinaris (D.A.14ª del RD-L 20/2011 de 30 de març, que va ser dotada de vigència indefinida
per la D.F.31ª de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013)
Cal assenyalar que el nivell d'endeutament se situa en el 19,64% (sense PTE i sense considerar el préstec
2015 d'1.000.000.-€ formalitzat en 2016 però no disposat) en un 23,93% (sense PTE i considerant préstec
2015 no disposat  ) i  del 27,54% (amb PTE i  considerant préstec 2015 no disposat) sent  l'estalvi  net
positiu.

VUITÈ.- COMPLIMENT DE LES NORMES SOBRE MOROSITAT
La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, dóna una
nova redacció a l'article 4 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, per
introduir el deute comercial dins del concepte de sostenibilitat financera. Així aquest article té la següent
redacció:
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Article 4. Principi de sostenibilitat financera.
1. Les actuacions de les Administracions Públiques i altres subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta Llei estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera.
2.  S'entendrà  per  sostenibilitat  financera  la  capacitat  per  finançar  compromisos de despesa presents  i
futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial conforme a l'establert en
aquesta Llei, la normativa sobre morositat i en la normativa europea.
S'entén que existeix sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjà de pagament als proveïdors
no supere el termini màxim previst en la normativa sobre morositat.

La instrumentació del principi de sostenibilitat s'estableix en l'article 13.6 de la Llei Orgànica d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat financera, segons el qual  “les Administracions Públiques hauran de publicar el
seu període mitjà  de pagament  a proveïdors  i  disposar  d'un  pla de tresoreria  que inclourà,  almenys,  informació
relativa a la previsió de pagament a proveïdors de manera que es garantesca el compliment del termini màxim que
fixa la normativa sobre morositat. Les Administracions Públiques vetllaran per l'adequació del seu ritme d'assumpció
de compromisos de despesa a l'execució del pla de tresoreria. 
Quan el període mitjà de pagament d'una Administració Pública, d'acord amb les dades publicades, supere el termini
màxim previst  en la normativa sobre morositat,  l'Administració haurà d'incloure, en l'actualització del seu pla de
tresoreria immediatament posterior a l'esmentada publicació, com a part d'aquest pla el següent:

a) L'import dels recursos que va a dedicar mensualment al pagament a proveïdors per poder reduir el seu període
mitjà de pagament fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.

b) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, increment d'ingressos o altres
mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeta generar la tresoreria necessària per a la reducció del seu
període mitjà de pagament a proveïdors fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.”

Concretament respecte a aquesta Intervenció local, l'article 18.5 de la Llei  d'Estabilitat, li atribueix el
seguiment del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors. 
Aquestes  disposicions  es  completen  amb  la  Disposició  Addicional  Quarta,  apartat  2,  de  la  Llei
d'Estabilitat  que  considera  que  “la  situació  de  risc  d'incompliment  del  pagament  dels  venciments  de  deute
financer,  apreciada pel Govern a proposta del Ministre d'Hisenda  i  Administracions Públiques,  es considera que
atempta greument a l'interès general procedint-se de conformitat amb el que es disposa en l'article 26.”

El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, ve a concretar la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament. El període mitjà de pagament definit en aquest reial decret mesura el retard en el pagament del
deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent 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 qual s'estableixen mesures de
lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials.  Aquest  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.
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 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.
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 quals el càlcul serà trimestral. L’Ajuntament d'Oliva al no ser una de les
entitats incloses en el model de cessió de tributs, la periodicitat del càlcul i  publicació del PMP serà
trimestral.
A l'efecte del  càlcul  del  període mitjà de pagament  global,  que per al Municipi  d'Oliva,  solament es
considera el de l'Ajuntament, el període mitjà de pagament de cada entitat es calcularà d'acord amb la
següent fórmula:

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
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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 quart trimestre
de 2.455.394,20.- € i un ràtio d'operacions pagades de 31,43 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 següent fórmula:

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
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 quart trimestre resulta unes operacions pendents de
pagament d'1.414.831,92 € i un ràtio d'operacions pendents de pagament de 2,22 dies.
De l'exposat anteriorment, resulta un PMP quart trimestre de l'entitat de   20,75     dies.  

PMP 
Ratio operaciones pagadas (Días) 31,43
Importe pagos realizdos (Euros ) 2.455.394,20
Ratio operaciones pendientes (días) 2,22
Importe pagos pendientes (euros 1.414.831,92
PMP (días) 20,75

Cal assenyalar que per part de l'empresa de manteniment del programa de comptabilitat SICALWIN 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'extreuen d'aquest mòdul.

NOVÈ.-CONCLUSIONS  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DE  L'OBJECTIU  D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA, NIVELL DE DEUTE I MOROSITAT (sostenibilitat
financera)

Segons els càlculs efectuats anteriorment resulta que:

- Existeix estabilitat  pressupostària o capacitat  de finançament en l'exercici
2016
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- S'ha complert la regla de despesa
- El volum de deute se situa per sota del 75%
- L'estalvi net és positiu
- El  període  mitjà  de  pagament,  se  situa  per  sota  del  termini  màxim  de

pagament.

Oliva, 22 de febrer de 2017. LA INTERVENTORA. Marta Milvaques Cucart”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informi transcrit. Tot seguit
es produeix la manifestació que s’indica:

 Sr.  Canet  Llidó: “No he  fet  intervenció  perquè  ho vam parlar  en  la  Comissió
Informativa  d’Hisenda,  i  crec  que  tot  el  món  ha  tingut  l’oportunitat  de  llegir
l’informe. Crec que el que s’havia de parlar es va parlar en comissió.”

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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