
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 7/2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
25 DE MAYO DE 2017.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES
HORA D’ACABAMENT:  21.20 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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

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

CARLOS MENGUAL MANZANARES
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

AUSENTES EXCUSADOS:
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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Abans de començar el desenvolupament de l’ordre del dia, el Sr. alcalde concedeix l’ús
de la paraula al portaveu suplent del Partit Popular, perquè ha manifestat que vol fer una
mena de felicitació, i es produeixen les manifestacions que s’indica:

 Sr. Llopis Ibiza: “Ens agradaria, des del grup Popular, que després de la desgràcia
que va ocórrer en el terme d’Oliva el passat dia 7 de maig, on va haver un accident
amb vàries víctimes mortals, ens agradaria reconèixer el treball i la tasca de tots; el
cos de la Policia Local,  equip d’emergència,  i  Guàrdia Civil i,  en aquest cas, en
especial a l’agent Manel Arcos, per la disposició i col·laboració que va tindre en
aquell fatídic dia. Gràcies a la seua professionalitat va aconseguir que es pogueren
coordinar tots els efectius d’emergència que van participar i auxiliar, i que dins del
mal produït, que també es pogueren salvar vides. Aquest agent ha sigut reconegut
fins  al  poble  de  Xàbia  d’on  eren  naturals  les  víctimes.  Nosaltres,  gràcies  als
diferents  mitjans  de  comunicació  hem sabut  d’aquesta  llavor  que  va  fer  aquest
agent. Per això, des del grup Popular demanen a la resta de corporació i Alcaldia
que se li reconeguen els actes a aquest agent.”

 Sr. alcalde: “Supose que la majoria, o la totalitat, de la corporació estarà d’acord
amb l’agraïment; en qualsevol cas demanaré un informe a la Policia Local perquè
relate  els  fets  i  que  a  més  dels  mitjans  de  comunicació,  que  no  dubte  que  la
informació  soga  correcta,  que  siga  el  cap  de  la  policia,  com  en  altres
reconeixements, faça un informe; l’Alcaldia al que es compromet és que en estar
l’informe, en la Comissió de Governació, que és on es tracten els reconeixements i
els distintius, es tractarà aquest tema.”

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT AL 29 DE DESEMBRE DE 2016.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió
ordinària de 29 de desembre de 2016, i s’autoritza la seua transcripció Llibre d’Actes
corresponent.

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

SEGON.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  I
BÉNS MUNICIPALS, SOBRE PROPOSTA DE NO ADMISSIÓ DEL RECURS
DE  REPOSICIÓ  INTERPOSAT  CONTRA  L’ACORD  DEL  PLE  DE
L’AJUNTAMENT DE DATA 23 DE GENER DE 2017, SOBRE RECUPERACIÓ
DE DOMINI PÚBLIC OCUPAT EN C/BARRANC.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 18 de maig de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“PROPOSTA  D’INADMISSIÓ  RECURS  REPOSICIÓ  INTERPOSAT  CONTRA
L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 23 DE GENER DE 2017, SOBRE
RECUPERACIÓ DOMINI PÚBLIC OCUPAT EN CARRER BARRANC

Pels  propietaris  i  residents  dels  habitatges  amb  Referència  Cadastral  9419703YJ4191N-
9419702YJ4191N i 9419701YJ4191N, situats en C/ Barranc, núm. 69, 71 i 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 consta en els arxius municipals i documentació cadastral i registral, que tots
aquells terrenys ocupats, són terrenys que formen part del sistema viari públic del Municipi i,
com a tals vies públiques, s’integren dins dels béns de domini públic municipal.

Com a  conseqüència  d’açò,  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,  concedint-se  termini  de  deu  dies
hàbils per a formular al·legacions.

Davant d’això, 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.

Aquestes al·legacions són informades desfavorablement pel Departament Jurídic Administratiu
de Secretaria en data 25 de gener de 2017.

A  la  vista  de  l’informe  jurídic  administratiu,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  en  sessió  ordinària
celebrada el 23 de febrer de 2017, va adoptar Acord pel qual es desestimaven les al·legacions
presentades per Dª. Vicenta Morató Escrivá i Dª Vicenta Mañó Morató, i s’acordava exercitar
l’acció administrativa procedent per a recuperar, d’ofici, la possessió dels terrenys de domini
públic  ocupats,  requerint  als  propietaris  i  actuals  ocupants  dels  habitatges  amb  Referència
Cadastral 9419703YJ4191N-9419702YJ4191N i 9419701YJ4191N, situats en C/ Barranc núm.
69, 71 i 73, perquè cessaren en la usurpació i procediren en el termini de 30 dies a deixar lliures
i a la disposició d’aquest Ajuntament els terrenys ocupats.

Aquest Acord va ser notificat a Dª Vicenta Mañó Morató en data 14 de març de 2017 i a Dª
Vicenta Morató Escrivá el 10 de març de 2017.
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Contra aquest Acord es presenta per Dª Vicenta Morató Escrivá i Dª Vicenta Mañó Morató
escrit núm. 2017/6417, de data 19 d’abril de 2017, reiterant-se en el ja manifestat en el seu
anterior escrit d’al·legacions núm. 11.704, de data 31 d’octubre de 2016.

Per la Tècnic d’Administració General adscrit a l’àrea de Secretaria s’ha emès, amb data 10 de
maig  de  2017,  sobre  el  contingut  del  recurs  presentat,  el  corresponent  informe  en  el  qual
conclou que procedeix inadmetre el recurs de reposició presentat per extemporani, en haver-se
interposat en forma, però fora de termini d’acord amb el que es disposa en l’article 124 de la
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  en  relació  amb  l’article  30.4  del  mateix  cos  legal,  en  haver
transcorregut més d’un mes des de la data de la notificació de l’acord que ara es recorre.

Vistes les atribucions que confereixen els articles 21 de la Llei de Bases de Règim Local i 41
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals i en virtut de
la delegació realitzada en el Tinent d’Alcalde, Delegat d’Hisenda (PD 2111/15), la Comissió
d’Hisenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-Compromís, 5
vots),  D. Gabriel Oltra Mestre (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 vots),  D. José
Salazar Cuadrado (representant de Gent d’Oliva, 1 vot) i D. Álex Salort Rubio (representant
d’Esquerra Unida, 1 vot), i l’abstenció de D. Vicente Parra Salort (representant del PP, 6 vots) i
de  Dª  Ana  Mª  Morell  Gómez  (representant  del  PSOE,  4  vots)  DICTAMINA
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Inadmetre el recurs de reposició interposat contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament,
de data 23 de febrer de 2017, sobre recuperació del domini públic ocupat en el Carrer Barranc,
per extemporani en interposar-se fora de termini d’acord amb el que es disposa en l’article 124
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en relació amb l’article 30.4 del mateix cos legal.

SEGON.- Notificar el present acord als interessats, amb expressió dels recursos que legalment
procedesquen.”

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

 Sr. Canet Llidó: “Molt breument,  perquè ja ho varem parlar  a  la comissió i  al
plenari del 23 de febrer de 2017, en el qual la corporació va adoptar acord, en el
mateix sentit en què anava l’informe elaborat pel tècnic que intrueix l’expedient, de
procedir a la restitució d’aqueix domini públic. Front a aqueix acord plenari s’ha
presentat, extemporàniament, un recurs i el que venim a fer també a l’informe, això
ho vam explicar a la comissió informativa, les persones en l’exercici dels seus drets,
el recurs que presentaven pràcticament venia a dir el mateix que ja havien dit en la
vegada anterior. Per tant, en cas que haguera entrant al fons de l’assumpte, la tècnica
hauria informat en el mateix sentit que ja va informar l’altra vegada, però com que
era extemporani és adoptar acord per aqueix motiu.”

Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde-President,  sotmet a votació el dictamen
transcrit que s’aprova pel Ple de l’Ajuntament, per 11 vots a favor (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 Partit Popular i 3 del Grup Socialista Municipal).
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TERCER.-  APROVACIÓ  PRESSUPOST  GENERAL  I  PLANTILLA
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2017.

El Sr. alcalde retira aquest assumpte de l’ordre del dia i manifesta:

 Sr. alcalde: “Com saben vostés, que ja es va comentar en la Junta de Portaveus, i
també es va comentar en la comissió, com que està convocat per al pròxim dilluns
un Ple extraordinari, es retira de l’ordre del dia.”

QUART.-  MOCIÓ  PROPOSANT  L’IMPULS  DE  LA  LLEI  52/2007  DE
MEMÒRIA HISTÒRICA PEL QUE FA A LA IDENTIFICACIÓ I ADEQUADA
RESTITUCIÓ DE LES VÍCTIMES MORTALS A QUE FA REFERÈNCIA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 22 de maig
de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“Moció  proposant  l’impuls  de  la  Llei  52/2007  de  memòria  històrica  pel  que  fa  a  la
identificació i adequada restitució de les víctimes mortals a què fa referència

Vicent Canet i Llidó, portaveu del Grup Compromís per Oliva, Carlos Mengual Manzanares,
portaveu del  Grup Socialista i  Àlex Salort Rubio, portaveu del  Grup Esquerra Unida-Acord
Ciutadà, a l’empara del que disposa l’article 97.3 del Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i d’acord
amb el que estableix la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, eleven al Plenari
la següent MOCIÓ, per al seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com és sabut per tots, entre el 17 de juliol de 1936 i l’1 d’abril de 1939 es va produir la que és
coneix com a Guerra Civil espanyola. Un enfrontament bèl·lic que va produir milers i milers de
morts, ferits i desapareguts.

A banda de les víctimes de la pròpia guerra, ja de per si lamentables, s’hi van produir moltes
altres pèrdues com a conseqüència de les repressions exercides per ambdós bàndols enfrontats.
Posteriorment es van afegir les víctimes de la llarga i sistemàtica repressió del règim franquista,
instal·lat després de la guerra.

Totes aquestes circumstàncies, junt amb la complexitat i càrrega sentimental que ha acompanyat
este tema durant temps i temps, han fet que encara hui, quasi 80 anys després de finalitzat el
conflicte bèl·lic, queden víctimes abandonades en cunetes i fosses comunes, sense identificar.
Sense  que  els  seus  familiars  descendents  hagen  pogut  identificar-los,  ni  s’haja  restituït
adequadament la seua memòria.
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Per  tot  això,  s’han  vingut  a  aprovar  diverses  lleis  destinades  a  subsanar  esta  situació.  En
l’actualitat, les Corts Valencianes estan treballant i deliberant un Projecte de Llei de Memòria
Històrica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana (BOC núm. 162, de 15 de març de
2017),  impulsat  per  la  Direcció  General  de  Reformes  Democràtiques,  de  la  Conselleria  de
Justícia, Administració pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Per descomptat, la coneguda popularment com a "llei de la memòria històrica", la Llei 52/2007
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’establixen mesures a favor dels
qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura. Aquesta llei té per
objecte "reconéixer i ampliar drets a favor dels qui van patir persecució o violència, per raons
polítiques, ideològiques, o de creença religiosa, durant la Guerra Civil i la Dictadura, promoure
la  seua  reparació  moral  i  la  recuperació  de  la  seua  memòria  personal  i  familiar,  i  adoptar
mesures complementàries destinades a suprimir elements de divisió entre els ciutadans; tot això
a fi de fomentar la cohesió i la solidaritat entre les diverses generacions d’espanyols entorn dels
principis, els valors i les llibertats constitucionals."

Per  a  la  consecució  d’aquests  objectius,  l’esmentada  llei  preveu,  entre  d’altres  mesures,  la
col·laboració  de  les  administracions  públiques  amb  els  particulars  per  a  la  localització  i
identificació  de  víctimes.  Així  ho  disposa  l’article  11.1  del  referit  text  legal:  "Les
administracions públiques, en el marc de les seues competències, facilitaran als descendents
directes  de  les  víctimes  que  així  ho  sol·liciten  les  activitats  d’indagació,  localització  i
identificació de les persones desaparegudes violentament durant la Guerra Civil o la repressió
política posterior i el parador de les quals s’ignore.

És  més.  El  punt  2n  d’aquest  mateix  article  disposa  que  l’Administració  general  de  l’Estat
elaborarà  plans  de  treball  i  establirà  subvencions  per  a  sufragar  les  despeses  derivades
d’aquestes activitats d’indagació, localització i identificació.

Igualment, l’article 12.1 disposa que l’Administració general de l’Estat, en col·laboració amb
totes  les  administracions  públiques,  elaborarà  un  protocol  d’actuació  científica  i
multidisciplinària que assegure la col·laboració institucional i una adequada intervenció en les
exhumacions. Preveient la possible concertació de convenis de col·laboració per a subvencionar
a les entitats socials que participen en els treballs.

Finalment, l’article 13.2 disposa que les administracions públiques, en l’exercici de les seues
competències, establiran el procediment i les condicions en què els descendents directes de les
víctimes, o les entitats que actuen en nom seu, puguen recuperar les restes soterrades en les
fosses corresponents, per a la seua identificació i eventual trasllat a un altre lloc.

Així les coses, la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València, en compliment
subsidiari  del  que  disposa  la  referida  Llei  52/2007,  ve  finançant  treballs  d’excavació  i
exhumació de les fosses comunes de la província de València on s’hi troben víctimes.

El passat mes d’abril van començar aquest tipus de treballs al cementeri de Paterna, on, segons
l’historiador Vicent Gabarda, es considera que hi ha enterrades unes 47 persones d’Oliva. I és
molt probable que, en el futur, es mamprenguen aquestos treballs d’excavació i exhumació en
altres fosses comunes com puguen ser Gandia,  Sueca o altres llocs on puguen haver restes
similars de conciutadans nostres.
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Conciutadans  i  conciutadanes  que  comparteixen  la  condició  de  víctimes,  sense  importar
posicionaments polítics, ideològics o religiosos. Víctimes tant de la violència, com del tracte
incívic de les seues restes mortals.

Considerem, per tant, un deure cívic i una qüestió de justícia la recuperació i restitució en la
dignitat  d’aquests  conciutadans  i  conciutadanes  nostres,  justament  per  la  seua  condició  de
víctimes. I tot, com recorda la Llei 52/2007, amb voluntat de suprimir elements de divisió entre
els ciutadans, fomentant la cohesió i la solidaritat entre les diverses generacions, sobre la base
dels principis, els valors i les llibertats democràtiques.

Per tot  el  que s’exposa,  es  proposa al  Plenari  de  l’Ajuntament  l’aprovació de les  següents,
PROPOSTES D’ACORD

Primer.- Instar a l’Administració general de l’Estat per tal que, en compliment de l’article 11.2
de la Llei 52/2007 de memòria històrica, elabore plans de treball i establisca subvencions per a
sufragar les despeses derivades de les activitats d’indagació, localització i identificació de les
víctimes mortals de persecució o violència,  per raons polítiques, ideològiques,  o de creença
religiosa, durant la Guerra Civil i la Dictadura.

Segon.- Instar a l’Administració general de l’Estat per tal que, en compliment de l’article 12.1
de  la  Llei  52/2007  de  memòria  històrica,  elabore  un  protocol  d’actuació  científica  i
multidisciplinària que assegure la col·laboració institucional i una adequada intervenció en les
exhumacions. Preveient la possible concertació de convenis de col·laboració per a subvencionar
a les entitats socials que participen en els treballs.

Tercer.- Animar a la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València a continuar
la seua tasca subsidiària de finançament dels treballs d’investigació, excavació, exhumació i
identificació de les restes de  víctimes mortals de persecució o violència, per raons polítiques,
ideològiques, o de creença religiosa, durant la Guerra Civil i la Dictadura.

Quart.- En compliment de l’article 11.1 de la Llei 52/2007 de memòria històrica, i en el marc
de les competències municipals,  facilitar als descendents directes de les víctimes que així ho
sol·liciten les activitats d’indagació, localització i identificació de les persones desaparegudes
violentament durant la Guerra Civil o la repressió política posterior, i el parador de les quals
s’ignore.

I dur a terme les tasques necessàries per tal de facilitar la identificació de les persones de la
nostra ciutat que han estat  víctimes mortals de persecució o violència, per raons polítiques,
ideològiques, o de creença religiosa, durant la Guerra Civil i la Dictadura. Tot intermediant per
tal de fer arribar als seus descendents la informació pertinent.

Cinqué.- Adoptar el compromís d’iniciar, a la vista de la normativa en vigor, un expedient per
tal d’incloure en els pressupostos municipals la quantitat necessària per fer i dedicar un espai
adequat del cementeri municipal (placa i hipogeu o nínxol) per contenir les restes d’aquelles
víctimes mortals de persecució o violència,  per raons polítiques, ideològiques,  o de creença
religiosa,  durant  la  Guerra  Civil  i  la  Dictadura,  que s’exhumen  i  posen a  disposició d’este
Ajuntament,  i  que,  òbviament,  no  hagen  estat  prèviament  sol·licitades  per  les  respectives
famílies.
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Així com també les despeses que pogueren derivar-se dels seus possibles trasllats  fins a la
nostra ciutat.

Sisé.- Constituir una base de dades municipal de persones i/o entitats interessades en els referits
treballs d’investigació, excavació, exhumació i identificació de les restes de víctimes mortals de
persecució o violència,  per  raons polítiques,  ideològiques,  o  de creença religiosa,  durant  la
Guerra Civil i la Dictadura. O interessades en la recuperació de la memòria històrica d’aquest
període, en general.

Seté.- Donar  suport  a  la  tramitació  del Projecte  de  Llei  de  Memòria  Històrica  i  per  a  la
Convivència de la Comunitat Valenciana (BOC núm. 162, de 15 de març de 2017), impulsat per
la Direcció General de Reformes Democràtiques, de la Conselleria de Justícia, Administració
pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Huité.- L’adhesió de l’Ajuntament d’Oliva a la Xarxa de Municipis per la posada en valor de la
Memòria  Històrica,  creada  per  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies,  amb  la
voluntat de fer-ne un espai de debat, anàlisi, intercanvi d’experiències i un fòrum per compartir
les iniciatives que, a nivell local, s’han fet en la recuperació de la memòria històrica.

Nové.- Donar trasllat d’este acord a l’Administració general de l’Estat, i al Ministeri de Justícia
en particular, tot sol·licitant allò que s’indica als punts 1r i 2n.
Donar trasllat a d’este acord a la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València,
tot animant-la a continuar la seua tasca, tal i com s’indica al punt 3r.
Donar trasllat d’este acord a les Corts Valencianes, pregant que el faça arribar a tots els grups
parlamentaris presents a les mateixes, per allò que es demana al punt 7é.
Donar trasllat d’este acord a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per tal que, si
així  ho  considera,  el  faça  extensiu  a  la  resta  de  municipis,  províncies  i/o  federacions  dels
mateixos.

Desé.- Donar trasllat d’este acord, també, a l’Associació Científica ArqueoAntro, al Grup per a
la  Recuperació  de  la  Memòria  Històrica  de  València  (GRMH),  a  l’Associació  Progrés  i
Solidaritat d’Oliva, tot encoratjant-los a seguir la seua tasca. Així com a les persones i/o entitats
que s’inscriguen pròximament a la base de dades municipal indicada al punt 6é.

Oliva, 18 de maig de 2017.  Vicent Canet i Llidó. Carlos Mengual Manzanares. Àlex Salort
Rubio. Rubricat.”

Els  membres  de  la  Comissió  Municipal  Informativa  de  Governació  dictaminen
favorablement amb els vots ponderats favorables de Sr. David González Martínez, Sr.
Carlos Mengual Manzanares i Sr. Alejandro Salort Rubio, amb l’abstenció del Sr. Juan
Salvador LLopis, Sr. José Salazar i de la Sra. Yolanda Pastor, el següent:

Primer.- Aprovar la moció proposant l’impuls de la Llei 52/2007, de Memòria històrica
pel  que  fa  a  la  identificació  i  adequada restitució  de  les  víctimes  mortals  a  què  fa
referència.

Segon.- Elevar este dictamen al Ple de l’Ajuntament, per a l’adopció de l’acord.”
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Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Mengual Manzanares: “Primer agrair  tant al  grup Bloc Compromís  com al
grup  Esquerra  Unida  Acord  Ciutadà  per  sumar  a  una  moció  inicial,  que  la  va
presentar  el  Partit  Socialista  però  podria  haver-la  presentada  qualsevol  dels  tres
grups. Agrair el treball que s’ha fet al voltant de la aquesta moció, especialment al
Sr. Vicent Canet que ha participat molt activament en la seua redacció. Al final la
moció jo crec que, amb bona línea i amb bona sensació, no té un posicionament
ideològic sinó que es centra en la necessitat moral i humana d’aquestes famílies, i un
poc centrada també en el coneixement de la memòria històrica. Com bé es va parlar
en l’anterior plenari, en aquesta moció el que es tracta és que l’ajuntament encete,
encara que després parlaré que ja ho ha fet, el tema del control i recerca de familiars
d’aquestes persones que estan afusellades al cementeri de Paterna, i continuar també
la tasca en alguns cementeris com puga ser el de Sueca o el de Gandia. Després
recolzem allò que està fent-se a la Generalitat Valenciana de la Llei de la Memòria
Històrica Valenciana, que gira un poc entorn a aquella llei de la memòria històrica
que es va crear entorn a Jose Luis Rodríguez Zapatero, en aquella legislatura, i que
després, malauradament,  el Partit  Popular va frenar en sec. Estem veient distints
moviments com el tema del Valle de los Caídos o el moviment que està portant-se a
terme  també  en  l’Ajuntament  d’Ontinyent,  on  també  s’estan  encetant  aquestes
tasques de recerca de persones i de famílies que tenen als seus membres afusellats i
tirats dintre de les fosses comunes que existeixen als distints cementeris. Poc més a
afegir; pense que per moralitat i per humanitat, i no per ideologia aquesta ha de ser
una moció que ha de ser aprovada; perquè l’altre dia algú em deia que deixem els
morts  descansar  en  pau,  i  això  és  el  que  pretén  aquesta  moció;  que  els  morts
descansen en pau perquè, al final, no sabem què els va ocórrer, les famílies no saben
què va passar amb aquestes persones, siguen d’un bàndol o siguen d’un altre, i pense
que per a aquestes famílies hem de treballar, hem de conèixer la veritat i que per fi
tinguen  les  restes  de  les  seues  persones  o  dels  seus  dintre  del  seu  àmbit.  Ho
comentàvem amb el Sr. Canet, i amb el Sr. alcalde, moltes d’aquestes famílies han
vingut amb llàgrimes als ulls agraint-nos aquesta iniciativa perquè fa molts anys que
barallaven, moltes persones han vingut amb llàgrimes als ulls agraint-nos aquesta
tasca; perquè, al final, no és qüestió de ser roig o ser gris, de ser republicà o ser
fascista;  és, simplement,  una qüestió de moralitat  i  de deute humà amb aquestes
famílies i aquestes persones.”

 Sr. Salort Rubio: “Com ja hem firmat amb aquesta moció conjunta, està clar que
Esquerra Unida donarà suport en aquesta moció que trobe que és molt integradora; i
bé, el meu company Carlos Mengual ja ha parlat molt sobre aquest tema. Parlem de
qüestions d’humanitat i que creiem que s’està fent justícia presentant aquesta moció.
Esperem que  la  resta  de  grups  s’adheresquen  a  aquesta  moció  i  que  quan  més
prompte possible puguem dur-ho endavant.”

9



AJUNTAMENT D’OLIVA

 Sr. Peiró Sanchis: “Nosaltres, per suposat, ho varem dir en la primera comissió que
vam estar; anem a recolzar la moció i considerem que és de justícia aprovar-la per
tota la corporació.”

 Sr.  Canet Llidó: “Crec  que ja  ho ha  explicat  abans  el  Sr.  Mengual  en  la  seua
primera exposició, però per recordar un poc; en l’any 2007 es va aprovar la llei
52/2007, que tot el món la coneixem per la Llei de Memòria Històrica però que el
seu nom real  és  la  Llei  per  la  qual  es  Reconeixen i  s’amplien  drets  establerts  i
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir  persecució o violència  durant la
Guerra  Civil  i  la  Dictadura.  L’objecte  d’aquesta  llei,  dit  per  la  pròpia  llei,  diu
directament que és reconéixer i ampliar drets a favor dels qui van patir persecució o
violència per raons polítiques, ideològiques, o de creença religiosa durant la Guerra
Civil i la Dictadura, promoure la seua reparació moral i la recuperació de la seua
memòria  personal  i  familiar,  i  adoptar  mesures  complementaries  destinades  a
suprimir elements de divisió entre ciutadans, tot això, amb la finalitat de fomentar la
cohesió  i  la  solidaritat  entre  les  diverses  generacions  d’espanyols  entorn  dels
principis, els valors i les llibertats constitucionals. D’aqueixa Llei 52/2007, nosaltres
hem estat treballant en l’Ajuntament d’Oliva concretament en uns aspectes dels que
parlava aqueixa llei, que és el que fa referència a la restitució física i moral de les
víctimes represaliades, i el Sr. Mengual ho ha dit, siga del bàndol que siga; també ho
va dir el director general de Reformes Democràtiques quan va estar ací explicant-
nos  la  nova  llei  de  la  Generalitat.  I  nosaltres  estem  centrats  en  dos  aspectes
d’aqueixa  llei  que  concretament  fan  referència  als  articles  11  i  13,  que  parla
precisament de la restitució de les restes d’aquestes persones. I per què ara? Perquè
ara, gràcies al finançament de la Diputació de València, s’han realitzat unes tasques
d’excavació  i  exhumació  en  diversos  llocs;  però  en  un  que  per  a  les  persones
d’Oliva  és  d’especial  importància  com  és  el  cementeri  de  Paterna,  que  és  un
cementeri al qual diverses famílies de la nostra localitat durant molt de temps han
anat a retre homenatge als seus difunts, de les seues famílies i que, ara, a traves
d’aquestes tasques d’excavació i exhumació es poden detectar les restes, i a traves
de les proves d’ADN, com vam dir,  poder  identificar,  per fi,  a  qui  corresponen
aqueixes  restes,  poder-les  reintegrar  si  les  famílies  així  ho  volen  als  llocs  on
descansen el seus familiar, les dones, les mares, els fills, etc. o en un lloc comú,
habilitat per l’Ajuntament d’Oliva a l’efecte i que estiguen en la localitat. I en aquest
sentit es centra la moció que ara presentem, bàsicament ens centrem en la qüestió de
les  víctimes,  en  tant  que  víctimes,  amb  independència  del  seu  posicionament
ideològic  o creença  religiosa,  i  ens  centrem,  concretament,  en les  persones  que,
d’acord  amb  l’investigador  Vicent  Gavarda,  sobretot,  tenim  detectades,  47  a
Paterna, 11 a Gandia i 8 a Sueca. A banda d’això, la moció fa referència a algunes
altres coses, però aqueix és l’objectiu principal. D’aquesta forma, en les propostes
d’acord  un,  dos  i  tres  fan  referència  a  altres  administracions,  instant-les  a  que
complesquen el que diu la Llei 52/2007, en quant a les víctimes; les dos primeres
fan referència a l’administració General de l’Estat, i la tres animar a la Diputació
que continue sufragant les depeses d’excavació i exhumació. La quatre, cinc i sis fan
referència  a l’Ajuntament  d’Oliva,  a qüestions que ha de fer i algunes d’elles ja
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encetades, i la set i huit fan referència a donar suport a la llei que s’està tramitant en
les Corts Valencianes, referent a aquesta matèria, o adherir-nos, per exemple, a la
xarxa  de  municipis  per  la  recuperació  de  la  memòria  històrica.  Les  últimes,
simplement, donar trasllat a altres administracions o a entitats i persones sensibles a
aquesta  matèria  de  l’acord  adoptat.  Simplement  vull  acabar  dient  que  la  moció
podria haver estat  més ambiciosa,  altres persones com per exemple el companys
d’Esquerra Republicana al País Valencià ens han aportat informació molt vàlida per
a  tindre  en  compte  en  aquesta  matèria,  però  hem  intentat  ser  el  més  concisos
possible, arribar a acords que puguen ser el màxim consensuats possible, i aqueixa
és la moció que, en definitiva, portem ara a plenari.”

 Sra. Tomàs Doménech: “Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció. No és una
excusa  allò  que  no  volem obrir  ferides;  miren,  és  un  argument,  ni  volem obrir
ferides, ni tornar al tema dels bàndols; i també és un sentiment de respecte a tots els
morts i perseguits de l’època que arranca fa vuitanta anys, de la qual ningú no es pot
sentir  orgullós,  la  guerra  i  la  postguerra.  Però  voler  actualitzar,  modernitzar  el
passat, per a nosaltres no té cap sentit, ni dedicar-li tant de temps, ni recursos tan
escassos sempre. Això no vol dir, i no és incompatible, amb el fet que si alguna
persona, algun descendent directe té interés en la recerca d’algun familiar, dins de
l’ajuntament es preste l’atenció que calga. Per tant, a nivell institucional nosaltres
pensem que l’ajuntament no deuria de fer bandera d’una època roïna, la guerra i la
postguerra, que es va superar molt bé en la transició. Per a nosaltres l’establiment de
la legitimitat democràtica va ser la transició, en la Llei d’Amnistia de 1977, i altres, i
el marc de convivència en llibertat i democràcia que representa la nostra Constitució
de 1978, que fa que hui pensem com pensem, puguem viure en pau i cordialitat.”

 Sr. Mengual Mananares: “Li ho havia comentat al Sr. Canet, l’ajuntament crec
que  ja  ha  encetat  aquesta  moció,  en  part,  perquè  ja  està  recercant  als  distints
familiar.  Sé que hi  ha una  reunió  el  proper  dissabte,  on jo  no podré estar  però
m’hauria agradat assistir, on ja està parlant-se amb les distintes famílies; els tres que
més corrien pressa també ja s’han posat en contacte amb l’ajuntament, i per tant crec
que ja poden fer-se les proves d’ADN. I també nosaltres, encara que ho portàvem en
la moció anterior no hem demanat el tema de l’equip de coordinació perquè també
sabem que s’està coordinant l’ajuntament amb altres historiadors. Només una cosa
abans de contestar a la Sra. Tomàs; també vull reconèixer-li l’esforç al Sr. Vicent
Canet en el tema del projecte que està realitzant respecte a la memòria, encara que
enllaçat  en  cultura,  perquè  també  està  relacionat  en  aquesta  moció.  Mire,  Sra.
Tomàs, les ferides, ja un poc fora de la moció, però es que dol en l’ànima escoltar
eixes paraules, no s’han tancat mai. El reconeixement d’un bàndol ha segut durant
60 anys, el de l’altre mai. Inclús així, nosaltres en la declaració institucional que fa
aquest ajuntament, vosté diu que fa bandera d’un bàndol; no és veritat, no sé si vosté
s’ha  llegit  la  moció,  perquè  al  final  aquesta  és  sensiblement  comprensible  en
qualsevol part i per a que puga ser consensuada per tots el grups polítics. No parla
en  cap  moment  d’un  bàndol,  ni  parla  d’un  altre,  parla  de  la  recuperació  de  la
memòria històrica, de les dos parts. Respecte al tema dels morts, parle amb alguna
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família que tinga algun membre afusellat, i explique-li vosté que no fa falta posar
cap euro per a recuperar-lo. Parle vosté amb alguna família i pregunte-li si algun
avantpassat que té afusellat, i no sap ni tan sols on està, no s’ha de fer cap inversió
per a recuperar-lo,  perquè al  final són obrir  ferides.  Aqueixes paraules són molt
dures. Li pose un exemple, i segurament no serà l’exemple més correcte, però li’l
diré;  quan  alguna  persona,  malauradament,  va  a  una  muntanya  i  les  coses  que
ocorren on moren a la neu, fan esforços d’helicòpters, van a recuperar-los, perquè
s’entén que aquest cos s’ha d’intentar tornar a la família i almenys que tinga un
soterrament digne. Davant d’això, veritat que vosté mai diria que el deixen en la
muntanya, que descanse en pau allí? En canvi, per què davant del afusellats d’un
bàndol i de l’altre, després d’una guerra civil, tan maliciosa com la que va ser, i tan
vergonyosa per a aquest país, per què no recuperar la memòria històrica? Per què no
saber realment el que va ocórrer? I aqueixa és la nostra opinió, però es que a més en
aquesta moció ni tan sols això es baralla. Simplement en aquesta moció el que s’està
instant és que l’ajuntament inicie i col·labore amb un procés de tornar els morts a les
seues  famílies.  Davant  d’això  no  entenc  que  cap  color  polític  que  es  puga
abstindre.”

 Sr. Salort Rubio: “La meua intervenció també va un poquet a col·lació del que
comenta el Sr. Mengual, i són respecte a les declaracions de la Sra. Tomàs,  que
trobe que han sigut desafortunades. Com es pot vore, per exemple, en el cementeri
de Paterna, un poquet per a intentar agarrar tota la dimensió que puga tindre aquest
conflicte  tan  desagradable,  allí  hi  havia  persones  de  tot  tipus,  des  de  forners,
carnissers inclús  membres  de la  seguretat,  hi  havia guàrdies civils,  era  una cosa
multidisciplinària i cregam que no va ser una cosa entre un bàndol i un altre, va ser
un conflicte molt greu, que va deixar ferits i morts, i va ser un episodi molt negre en
la historia d’Espanya. Per tant, creure que açò s’ha de soterrar així crec que no és la
millor solució. Per tant, li demane a poder ser que recolze aquesta moció que no
fereix cap sensibilitat i crec que és el que hem de fer.”

 Sr. Canet Llidó: “A mi no m’agradaria que d’alguna forma s’enterbolira el debat al
voltant d’aquest punt. Tampoc estic d’acord amb la intervenció de la Sra. Tomàs,
però fins i tot agraesc l’abstenció del seu grup, i crec que ha de prevaldre la voluntat
de consens sobre qualsevol altra cosa. Però també crec que és de justícia comentar
un poc l’històric pel qual arribem a plantejar-nos aquesta moció en l’Ajuntament
d’Oliva, i que explica també algunes coses. Ho he dit abans, la Llei 52/2007, preveia
que l’Administració General de l’Estat assumira una sèrie de tasques d’indagació,
finançament d’excavacions i exhumacions, que realment no s’han dut a terme des
del  2007  cap  a  ací,  això  és  cert;  subsidiàriament,  la  Diputació  de  València,
últimament, ha finançat tasques d’exhumació i excavació que estaven previstes en la
Llei  52/2007.  Com  a  conseqüència  d’aqueix  finançament,  concretament  en  el
cementeri de Paterna, on hi ha diverses fosses comunes de persones de tot el País
Valencià, incloses 47 de la ciutat d’Oliva, en la fossa 82 es preveu que hi ha tres
persones de la ciutat d’Oliva. I des de l’associació que està dirigint les excavacions
es posen en contacte amb l’Ajuntament d’Oliva, i amb altres entitats sensible a la
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matèria, perquè intenten descobrir quins són els familiars descendents d’aqueixes
tres persones d’Oliva per a poder practicar les proves d’ADN, per a poder saber si
aqueixes famílies volen que les restes, una vegada identificades, tornen a Oliva, bé
siga per a estar amb els seus, o bé siga per a estar en un lloc col·lectiu, però a la
ciutat d’Oliva, i a partir d’ací és quan es planteja aquesta moció. Però és cert el que,
d’alguna forma han vingut  a manifestar  el  Sr.  Mengual  i  el  Sr.  Salort,  si  no es
practiquen aquestes tasques d’investigació i d’indagació no podem trobar a aqueixes
persones que estan en fosses comunes. Això nosaltres en la moció, en les primeres
propostes  d’acord,  el  que  instem és  a  altres  administracions  que  tenen  aqueixa
competència, perquè nosaltres no podem intervindre en un cementeri fora del nostre
terme municipal òbviament, instem a altres administracions, al govern central o a la
diputació, que ho està fent de manera subsidiària, que continue en aquesta tasca i
una vegada exhumades les restes i identificades a traves de les proves d’ADN, si són
persones d’Oliva, fer tot el possible per a que tornen a Oliva. Simplement és això el
que planteja la moció i trobem que és una qüestió de justícia.”

 Sra.  Tomàs Doménech:  “Açò,  és  veritat,  és  una  moció  molt  ideològica.  El  Sr.
Mengual  diu  que  ens  em  posat  a  recercar.  La  llei  de  2007  diu  que  les
administracions  públiques  en  el  marc  de  les  seues  competències  facilitaran  als
descendents directes de les víctimes que així ho sol·liciten les activitats d’indagació.
El que pense que nosaltres no hem de posar recursos en el pressupost directament
per a aquesta tasca, no vol dir i no és incompatible en el fet que si algun familiar
mostra algun interés se l’ajude. I després, ja li dic, també nosaltres per ideologia
pensem que el punt d’arranc del que hui és la convivència és la Constitució de 1978,
la Llei d’Amnistia de 1977. Aquesta llei per a nosaltres sí obri ferides, i ací a Oliva
va haver també, durant la guerra, molts represaliats, molts morts pel simple fet de
ser arrimats a l’església, o ser rics, i molta gent amagada. Aleshores, nosaltres sí que
pensem que siga obrir ferides i donar un pas endarrere. Pensem que si hi ha alguna
persona que té algun familiar directe, que tinguen interés, hem de recolzar-los; però
tampoc pensem que hàgem de fer cap pressupost ni cap partida per aquest tema.”

 Sr. Mengual Manzanares: “Només Sra. Tomàs, recolzar-los sense posar partida,
sense posar economia; no sé si recolzar és pegar una palmadeta en l’esquena. I torne
a  dir,  no  sé  si  vosté  ha  llegit  la  moció.  La  vam debatre  en  distintes  Juntes  de
Portaveus, inclús si hi havia algun tipus de, per exemple, en la que presenta el Partit
Socialista,  que  sí  que  posava  el  Partit  Popular,  es  va  llevar;  inclús  l’autor,  que
segons vostés, no hauria d’aparèixer, encara que ha escrit respecte als dos bàndols,
també es va llevar. I torne-la a llegir, diga’m només una frase, una, on semble que té
un significat ideològic, i no de justícia moral. No trobarà cap. Però no entrarem en
aquesta  discussió,  simplement  agrair  a  tots  els  grups  polítics  el  recolzament
d’aquesta moció, i crec que és un pas endavant per a aquestes famílies, i espere que
el recolzament no siga només una palmadeta a l’esquena sinó que siga una partida
econòmica  i  s’ajude  a  aquestes  famílies,  per  justícia  i  perquè  per  fi  puguen
descansar.”
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Finalitzat el torn d’intervencions, el sr. alcalde-president, sotmet a votació el dictamen
transcrit, i el Ple de l’Ajuntament l’aprova, amb 13 vots favorables (5 vots del Grup
Compromís  per Oliva,  4 vots del Grup Projecte–Ciutadans d’Oliva,  3 vots del Grup
Socialista Municipal, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià) i 7 abstencions
(6 del Grup Partit Popular i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva).

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

CINQUÉ.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT. PRIMER
TRIMESTRE 2017.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 18 de maig de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR COMPTES DELS INFORMES DE MOROSITAT PRIMER Trimestre 2017

En la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificación de la Llei 3/2004, per la que s’establixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,  s’establix l’oligació 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
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

El  funcionari  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.
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- 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 març).

- 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 primer trimestre 2017
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 març del 2017, un total de 1.034
factures la quantia global de les quals puja a 1.176.472,51 €.
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 (907 factures per import de 1.025.648,23
€) i aquelles que estan fora del període legal de pagament (127 factures por 150.824,28 €).
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 (1.518 factures por 1.501.326,26 €) d’aquells que
ho han estat fora del termini legal de pagament (434 factures por 422.361,15 €).
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.
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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.

Oliva, 28 d’abril de 20167. El tresorer accidental. Agustín Picornell Terrades.”

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

 Sr. Canet Llidó: “És una intervenció per a punts del 5 a l’11 que són totes en què es
dóna  compte,  que  fan  referència  a  qüestions  d’hisenda,  i  que  varen  passar  per
l’última  Comissió  d’Hisenda  i  que,  normalment,  passen  tots  ells  per  diversos
plenaris. Simplement dir que el punt 5, el 6 i el 8 fan referència a donar compte,
elaborats  pel  departament  d’Intervenció  i  se’n  dóna  compte  amb  regularitat  als
plenaris.  I  el  7, el  9 i  el  10 fan referència  a informació que s’ha remés a altres
administracions, al Tribunal de Comptes, a la Sindicatura de Comptes, al Ministeri
d’Hisenda  i  Funció  Pública,  de  qüestions  de  les  quals  ja  s’ha  donat  compte  al
plenari, com puga ser la liquidació, les objeccions de legalitat, etc. Una d’elles no
s’ha donat al plenari que és el de l’ISPA que és el que fa referència a les despeses en
matèria de personal però que es fa ara. I finalment el punt 11 és una informació,
donar compte al plenari, no és de les que es fa habitualment, però fa referència a
l’informe  global  de  fiscalització  sobre  el  control  intern  dels  ajuntaments  amb
poblacions entre 25.000 i 30.000 habitants de l’exercici 2015. D’aqueix informe de
la Sindicatura de Comptes, de l’informe original, ja es va donar compte en el seu
moment en el plenari. Aquest el que aporta és una comparativa a partir de les dades
de  tots  els  municipis  entre  25.000  i  30.000  habitants  que  han  estat  auditats  o
fiscalitzats per part de la Sindicatura de Comptes.”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.
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SISÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  PERÍODE
MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE 2017.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 18 de maig 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 PRIMER TRIMESTRE DE 2017

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.

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 comunicació trimestral de la informació prevista en este reial decret d’acord a la
disposició esmentada,  referida  al  PRIMER trimestre  de l’any 2017 tindrà  lloc  en  el  mes
d’ABRIL 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
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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  PRIMER trimestre de 2017,  que
s’adjunta a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ
 PMP PRIMER TRIMESTRE 2017

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
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.

18



AJUNTAMENT D’OLIVA

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’1.923.687,41 € i un ràtio d’operacions pagades de 13,50 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
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’1.155.834,56 € i una ràtio d’operacions pendents de pagament de 0,21 dies.

Del que s’ha exposat anteriorment, resulta un PMP de l’entitat de 8,51 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, 28 d’abril de 2017. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.
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SETÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  LA  REMISSIÓ  DE  LA  INFORMACIÓ
SALARIAL  ISPA-2017  CORRESPONENT  A  LES  RETRIBUCIONS  DEL
PERSONAL D’AQUESTA ENTITAT EN L’EXERCICI 2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 18 de maig de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ SALARIAL ISPA-2017
CORRESPONENT A LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL D’AQUESTA ENTITAT
EN L’EXERCICI 2016
 
La Disposició addicional tercera del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juny, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va establir, en aplicació del
principi  de  transparència  previst  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  l’obligació  de  les  comunitats  autònomes  i  Entitats
Locals de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació relativa als
gastos de personal, amb menció dels òrgans de dependència, retribucions, classes de personal i
dotacions o plantilles entre una altra informació.

En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se
compte al Ple de la Corporació, no obstant això donada la importancia d’aquesta informació i
les  conseqüències  de  l’incompliment,  el  que  pot  suposar  que  totes  les  operacions
d’endeudament a llarg termini d’aquest Ajuntament,  precisarien autorització de l’òrgan de
tutela finançera.

Per tot el 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

PRIMER.- Donar  compte  al  Ple  i  prèviament  a  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda  de  la
remissió de la información salarial ISPA 2017 corresponent a les retribucions del personal de
l’exercici 2016 d’aquesta Entitat.

“INFORME D’INTERVENCIÓ
ASSUMPTE:  INFORMACIÓ  SALARIAL  ISPA-2017  CORRESPONENT  A  LES
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT EN L’EXERCICI 2016

La Disposició addicional tercera del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juny, de mesures per a garantir
l’estabilitat  pressupostària  i  de  foment  de  la  competitivitat,  estableix,  en  aplicació  del  principi  de
transparència previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, l’obligació de les comunitats autònomes i Entitats Locals de remetre al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques informació relativa a les despeses de personal, amb esment dels òrgans de
dependència, retribucions, classes de personal i dotacions o plantilles entre d’altra informació. 

L’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre  (modificada  per  Ordre  HAP/2082/2014)  per  la  qual  es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, a
més  de  regular  aspectes  essencials  com el  seu  àmbit  d’aplicació,  modalitats  de  dades,  periodicitat,
terminis  i  mitjans  de remissió,  així  com les  actuacions  derivades  de l’incompliment  de les  diferents
obligacions establertes per aquesta Ordre, concreta en l’article 7 l’obligació de les comunitats autònomes i

20



AJUNTAMENT D’OLIVA

de les Entitats Locals de remetre un conjunt d’informació sobre les despeses del personal al seu servei,
tant pel que fa a les despeses d’aquesta naturalesa continguts en els seus pressupostos i la seua posterior
execució, com de les retribucions del seu personal, amb el desglossament i el detall que s’especifica.

De manera més precisa, l’apartat 4 del referit article 7 regula l’obligació de remetre, en els termes que
s’estableixen en les corresponents instruccions, informació sobre efectius i de classes de personal i de les
retribucions, de manera individualitzada, dels diferents llocs de treball del personal funcionari i laboral de
les  comunitats  autònomes i  Entitats  Locals,  distingint  entre els exercits  pel  personal  d’Administració
general, i els corresponents al personal que preste serveis en els sectors sanitari, educatiu universitari,
educatiu no universitari, Administració de Justícia i policia autonòmica i local.

D’altra banda, la modificació operada per l’Ordre HAP/2082/2014, incorpora la regulació de l’obligació
de remetre  la  informació,  de manera  individualitzada,  de les  quantitats efectivament  percebudes  pels
càrrecs  electes  de les  corporacions locals,  tant  en concepte  de retribucions,  com per l’assistència  als
òrgans col·legiats o de qualssevol altra quantitat que haguera sigut assignada al càrrec i no corresponga a
la compensació d’una despesa prèvia efectivament realitzada.

La informació retributiva s’ha de remetre amb caràcter anual i ve referida al 31 de desembre de l’exercici
2016, havent de remetre’s la informació corresponent a l’exercici 2016, abans del 30 d’abril 2017.

D’acord  amb el  que preveu  l’article  5  i  la  Disposició Final  segona de l’Ordre  HAP/2015/2012,  d’1
d’octubre  el  responsable  de  demanar  i  remetre  la  informació  sol·licitada  en  els  Ajuntaments  és
l’Interventor o Secretari Interventor.

De conformitat amb el que disposa la Disposició addicional tercera del Reial decret Llei 20/2012, de 13
de juny, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i el que s’ha
regulat  en  l’article  5,  7  i  la  Disposició  final  de  l’esmentada  Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre
(modificada per l’Orde HAP/2082/2014), aquesta Intervenció municipal ha complit amb l’obligació de
remissió de la informació salarial llocs de l’Administració ISPA 2017, corresponent a les retribucions del
personal d’aquest Ajuntament en l’exercici 2016, elaborada pel Departament de Recursos Humans, en
forma i termini a través de l’aplicació informàtica ISPA en l’espai ISPA de la pàgina Web de la Secretaria
d’Estat de les Administracions Públiques, i consta en l’expedient justificant de la remissió.

En la legislació esmentada no consta expressament que de la citada informació s’haja de donar compte al
Ple de la Corporació, no obstant açò atesa la importància d’aquesta informació i les conseqüències de
l’incompliment, la qual cosa pot suposar que totes les operacions d’endeutament a llarg termini d’aquest
Ajuntament, precisarien autorització de l’òrgan de tutela financera, aconsellen donar compte al Ple.

És el que s’ha d’informar. Oliva a 28 d’abril de 2017. La Interventora.”

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

VUITÉ.-  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.  PRIMER TRIMESTRE
DE 2017.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de data 18 de
maig de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“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.  PRIMER
TRIMESTRE DE 2017

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 PRIMER trimestre de 2017, 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  PRIMER  trimestre  de  2017, 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.
PRIMER TRIMESTRE 2017

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
PRIMER trimestre de 2017, 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
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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.
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 31 de març de 2017 és la que s’obté
de la comptabilitat municipal, dels llistats i dades que es disposa a data 19 d’abril 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;  això no ibstant,  s’exigeix  que es  valore si  es  complirà la  regla  de gasto  al
tancament de l’exercici corrent, de conformitat amb allò establert en l’article 16, apartat 4 de l’Ordre
HAP 2015/2012, d’1 d`’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de la
informació previstes en la LO2/2012.
Que esta Corporació no té aprovat un Pla Econòmic Financer amb vigència en el 2017, 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
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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.

En l’exercici 2017, s’han inclòs els següents ANNEXOS per a pressupost limitatiu:
. Creditors per Devolució d’Ingressos.
. Interessos i Rendiments Meritats (ingressos).
. Detall dels fons finançats amb fons de la UE o d’Altres AAPP.

▪Així  mateix,  s’han  modificat  els  ANNEXOS  “Moviments  del  compte  de  creditors  per  operacions
pendents  d’aplicar  a  pressupost”,  one  s  recullen  els  càrrecs  i  abonaments  per  a  cada  aplicació
pressupostària  i  de  “Interessos  i  rendiments  meritats  (despeses)”  sol·licitant  l’import  de  l’Execució
d’Avals de forma individualitzada.

▪ Finalment s’ha modificat els formularis F.1.1.B2.1 i F.1.2.B2.1, per a les entitats amb comptabilitat
pública i per a les sotmeses al pla general de comptabilitat respectivament, on es recullen les obligacions
reconegudes netes de les inversions financerament sostenibles al final del trimestre i al final de l’exercici
pressupostari, distingint si les mateixes es financen amb càrrec al superàvit dels exercicis 2015 o 2016,
formulari que no s’ha emplenat per no disposar d’este tipus d’inversions. 

Per tant l’actualització de l’informe d’avaluació del conjunt d’estes entitats, en el PRIMER trimestre del
2017, inclourà l’anàlisi del compliment dels següents objectius:

1. Estabilitat pressupostària.
2. Nivell de deute viu al final del període actualitzat
3. Valoració del compliment de la regla de la despesa al final de l’exercici corrent.

Romanent de tresoreria
Es  correspon  amb  les  xifres  obtingudes  del  programa  de  comptabilitat  al  final  del  trimestre.  S’ha
d’advertit  que  la  xifra  del  Romanent  de  Tresoreria  es  pot  vore  alterada  de  forma  significativa,  a
conseqüència de l’impacte de l’execució de les despeses am,b finançament afectada.

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’1-1-17 al 31-03-2017, si bé NO és la dada que s’extreu directament 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 anàlisis estabilitat pressupostària
Per a l’avaluació la capacitat o necessitat de finançament de l’Entitat, calculada com la diferència entre la
previsió dels drets reconeguts nets i de les obligacions reconegudes netes a 31 de març de 2017, en este
tercer trimestre s’ha pres:
-Per a l’estimació dels DRN a 31-12-2017, en capítol 1 i 2 les previsions inicials del pressupost 2017 en
confecció, en capítol 3 les previsions inicials del pressupost prorrogat de 2016 al 2017, i en la resta dels
capítols les previsions definitives al final del present trimestre.
-Per a l’estimació de les obligacions reconegudes netes a 31-12-2017, en capítol 1 els crèdits inicials del
pressupost prorrogat considerant una inexecució del 6% i en capítol 2 els crèdits definitius al final del
trimestre considerant una inexecució del 5%, en capítol 3 s’han pres els crèdits inicials del pressupost
2017 en confecció,  en capítol 4 els crèdits inicials del  pressupost prorrogat  i  en capítol  6 als crèdits
definitius 9.243.975,73.-€ es descompta l’import estimat del no previst  executar en urbanitzacions en
2017, fonamentalment la Urbanització UE11, Aigua Blanca IV, UA C-7, C-8 i Bomba i PMS.
Sobre la diferència entre la previsió dels drets reconeguts nets i de les obligacions reconegudes netes a 31
de març de 2017, s’ha realitzat els ajustos corresponents en termes de comptabilitat nacional, sent els
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ingressos no financers superiors a les despeses no financeres,  per la qual cosa es compleix l’objectiu
d’estabilitat. No obstant açò, s’ha d’advertir que existeixen una sèrie de factors que escapen al control
d’aquesta  Intervenció  que  poden  canviar  significativament,  l’estimació  de  l’estabilitat  pressupostària
efectuada.

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  NEGATIVA,  per  la  qual  cosa  la  valoració  que
s’efectua és d’incompliment per esta corporació Local de l’objectiu de la Regla de Gasto.
La diferència entre l’estimació positiva de la regla de gasto i estabilitat de l’aprovació del pressupost
deriva de l’ajust d’inexecució que acompanya al pressupost que en l’execució trimestral se recondueix a
una menor previsió definitiva de gastos i en la previsió d’execució de la incorporació de romanents de
crèdit, en qualsevol cas el resultat al final de l’exercici tant de l’estabilitat del pressupost com de la regla
de gasto dependrà en gran mesura del grau d’execució del pressupost de gastos i de la incorporació de
romanents.

Resum anàlisi estabilitat financera 
El total de deute viu facilitat por la Tresoreria municipal, al final del trimestre pujaria a 5.415.314,91.-€, i
s’estima que se situarà en finalitzar  el  2017 en 5.269.560,85.-€ en ambdós casos SENSE PTE. S’ha
detectat després de la remissió, que en el formulari del deute viu al final del trimestre remés al MEH per
error  consta 5.063.211,26.-€ en haver  pres  el  deute viu previst  al  final  del  2017 i  haver-li  restat  les
amortitzacions efectuades en el primer trimestre de 2017, per la qual cosa es procedirà a la seua esmena
en la pròxima remissió d’informació trimestral al MEH.

SISÉ.- CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ
Amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de març del 2017, extretes amb data 19 d’abril 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:
Es complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

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, 28 d’abril de 2017. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

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

NOVÉ.- DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ AL TRIBUNAL DE COMPTES I
SINDICATURA DE COMPTES, DELS ACORDS I RESOLUCIONS DEL PLE,
JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  I  ALCALDE,  CONTRARIS  A  LES
OBJECCIONS DE LEGALITAT FORMULADES PER LA INTERVENTORA I
LA SECRETÀRIA EN L’EXERCICI 2016.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 18 de maig de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“DONAR  COMPTE  AL  PLE  DE  LA REMISSIÓ  AL  TRIBUNAL  DE COMPTES  I
SINDICATURA DE COMPTES, DELS ACORDS I RESOLUCIONS DEL PLE, JUNTA
DE GOVERN I ALCALDE, CONTRARIS A LES OBJECCIONS FORMULADES PER
LA INTERVENTORA I LA SECRETÀRIA EN L’EXERCICI 2016.

El Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  així  com  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, estableixen l’obligació pels òrgans de
la Intervenció de les entitats  locals de tramitar  al  Tribunal  de Comptes  les objeccions i  les
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

Per tal motiu, el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes van aprovar en 2015, sengles
instruccions, concretament la Resolució de 10 de juliol de 2015 de la Presidència del Tribunal
de  Comptes  i  l’acord  de  30  de  juliol  de  2015,  del  Consell  de  la  Sindicatura  de  Comptes,
establint en el primer cas i modificant en el segon, el procediment per a tramitar les objeccions
de la intervenció i els acords en contra dels informes de la Secretària

Aquesta informació corresponent a la pròpia Entitat ha sigut elaborada seguint allò establert en
les citades Instruccions i és la que es detalla en l’Annex.

En  tots  dos  casos  la  informació  s’ha  remès  telemàticament  en  termini,  per  la  Interventora
Municipal,  responsable  de  l’òrgan  d’Intervenció  de  l’entitat  Ajuntament  d’Oliva,  amb
anterioritat  al  30  d’abril  de  2017  al  Tribunal  de  Comptes  i  a  la  Sindicatura  de  Comptes,
juntament amb els acords i resolucions adoptats contraris als informes de Secretària, i consta en
l’expedient justificació de la remissió.

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

PRIMER.- Donar compte al Ple de la remissió al Tribunal de Comptes i  la Sindicatura de
Comptes, dels acords i resolucions del Ple, Junta de Govern i Alcalde, contraris a les objeccions
formulades per la Interventora i la Secretària en l’exercici 2016.

“INFORME D’INTERVENCIÓ
REMISSIÓ Al TRIBUNAL DE COMPTES I SINDICATURA DE COMPTES, DELS ACORDS I
RESOLUCIONS  DEL  PLE,  JUNTA  DE  GOVERN  I  ALCALDE,  CONTRARIS  A  LES
OBJECCIONS  FORMULADES  PER  LA  INTERVENTORA  I  LA  SECRETÀRIA  EN
L’EXERCICI 2016.

El Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, així com la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració  Local,  estableixen  l’obligació  pels  òrgans  de  la  Intervenció  de  les  entitats  locals  de
tramitar  al  Tribunal  de  Comptes  les  objeccions  i  les  principals  anomalies  detectades  en  matèria
d’ingressos. 

Per  tal  motiu,  el  Tribunal  de  comptes  i  la  Sindicatura  de  Comptes  van  aprovar  en  2015,  sengles
instruccions,  concretament  la  Resolució  de  10  de  juliol  de  2015  de  la  Presidència  del  Tribunal  de
Comptes i l’acord de 30 de juliol de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, establint en el
primer cas i modificant en el segon, el procediment per a tramitar les objeccions de la intervenció i els
acords en contra dels informes de la Secretària, quedant de la següent manera: 
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A) Obligació concurrent amb el Tribunal i Comptes i la Sindicatura de Comptes. 

- Acords i resolucions de les entitats locals contràries a les objeccions formulades pels interventors locals.
- Acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 
- Anomalies detectades en matèria d’ingressos.

Esta informació  es  tramita  pels  interventors  mitjançant  un procediment  telemàtic  a  través  del  mòdul
específic situat en la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals. 

No obstant açò, d’acord amb la Instrucció del Tribunal de Comptes de 10 de juliol de 2015 (BOE 17 de
juliol de 2015), les objeccions es tramiten a través del Portal de Rendició de Comptes, no sent per tant
necessari la seua remissió a la Sindicatura de Comptes, encara que finalment atès que la fiscalització
prèvia limitada no es va implantar fins a mitjan exercici, després de l’aprovació del pressupost 2016, s’ha
optat  per  la  remissió  de  la  totalitat  de  les  objeccions  al  Tribunal  de  Comptes  i  a  la  Sindicatura  en
l’exercici 2016.

B) Obligació amb la Sindicatura de Comptes

- Les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, en concret les obligacions vençudes que correspon a
despeses realitzades per l’entitat local que no han pogut aplicar-se al pressupost per qualsevol motiu. 
- Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits.
- Els informes emesos de fiscalització plena posterior o de control financer permanent. 
- Els acords adoptats contraris a l’informe de la Secretària. Els Interventors i secretaris de les entitats
formalitzaran els fitxers corresponents d’acord als models i les indicacions de la seu electrònica de la
Sindicatura de Comptes. 

En tots dos casos la informació s’ha remès telemàticament en termini, per la Interventora Municipal,
responsable de l’òrgan d’Intervenció de l’entitat Ajuntament d’Oliva, amb anterioritat al 30 d’abril de
2017 al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes,  juntament amb els acords i resolucions
adoptats contraris als informes de Secretària, i consta en l’expedient justificació de la remissió.

Oliva, 28 d’abril de 2017. La Interventora. Marta Milvaques Cucart”

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

DESÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  LA  REMISSIÓ  D’INFORMACIÓ  DE  LA
LIQUIDACIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE  L’AJUNTAMENT  D’OLIVA  DE
L’EXERCICI 2016 AL MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 18 de maig de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ D’INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA DE L’EXERCICI 2016 AL MEH.

L’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril,
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d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix l’obligació de comunicar abans
del  31 de març de l’any següent  al  que vagen referides  les  liquidacions la  informació dels
pressupostos liquidats de les Entitats  Locals (art.  15.4),  que haurà d’efectuar-se per mitjans
electrònics  a  través  del  sistema  que  el  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques
(MINHAP) habilite a aquest efecte (art. 5.1). Aquest termini de remissió, per a liquidació del
Pressupost corresponent al 2016 finalitza el 28 d’abril de 2017.

Per Decret núm. 352/17 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, del que se’n va donar compte al Ple
en sessió extraordinària i urgent que va tindre lloc el 10 de març de 2016 en 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.

Donant compliment a l’exigit en l’article 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual  es  desenvolupen les  obligacions  de  subministrament  d’informació  previstes  en  la  Llei
Orgànica  2/2012,  (LOEPSF),  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat
Financera, la Intervenció Municipal ha complit amb la seua obligació de remissió d’informació
de la liquidació del  Pressupost  d’aquest  Ajuntament  de l’exercici  2016,  en forma i  termini.
Havent-se  bolcat  la  totalitat  de  la  informació  requerida  pel  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Públiques per la Interventora Municipal, a través de la plataforma telemàtica
habilitada en la "Oficina Virtual de les Entitats Locals", consta en l’expedient justificació de la
remissió.

A la vista de l’exposat anteriorment i en virtut dels 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  la
remissió d’informació de la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici
2016, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

“INFORME INTERVENCIÓ
REMISSIÓ D’INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
D’OLIVA DE L’EXERCICI 2016 AL MEH.

L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix l’obligació de comunicar abans del 31 de març de l’any següent al que
vagen referides les liquidacions la informació dels pressupostos liquidats de les Entitats Locals (art. 15.4),
que  haurà  d’efectuar-se  per  mitjans  electrònics  a  través  del  sistema  que  el  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Públiques (MINHAP) habilite a aquest efecte (art. 5.1). Aquest termini de remissió, per
a liquidació del Pressupost corresponent al 2016 finalitza el 28 d’abril de 2017.

Per Decret  núm. 352/17 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, del que se’n va donar compte al Ple en sessió
extraordinària i urgent que va tenir lloc el 10 de març de 2016 en 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.

L’article 15.4 de l’Ordre estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què vagen
referides les liquidacions, les Corporacions Locals comunicaran la següent informació:
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Abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què vagen referides les liquidacions:
a)  Els  pressupostos liquidats i  els comptes  anuals  formulats  pels subjectes  i  entitats  sotmesos al  Pla
General de Comptabilitat d’empreses o a les seues adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris.
b) Les obligacions front a tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost.
c) La situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització.
d) La informació que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la
capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de comptes.
i)  L’informe  de  la  intervenció  d’avaluació  del  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat,  de  la  regla  de
despesa i del límit del deute.
f) Informació relativa a les inversions financerament sostenibles executades en aplicació del previst en la
disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Açò implica que la Intervenció, o òrgan que exercisca les funcions, de la Corporació Local (article 4.1.b),
ha de comunicar al MINHAP la següent informació:
1. De cadascuna de les entitats compreses en l’article 2.1 àmbit d’aplicació de l’Ordre, que inclou les
Corporacions Locals, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes (article 2.1)
i la resta d’entitats dependents de les Corporacions locals, no incloses en l’apartat anterior (article 2.2):
a) Si l’Entitat està sotmesa a Pressupost Limitatiu/Comptabilitat Pública:
-Pressupost liquidat per a l’exercici 2016.
-Estat de moviments i situació del deute.
-Despesa de personal detallada i dotació de plantilles i efectius en l’exercici 2016
(Informació requerida per aplicació del que es disposa en l’article 7, apartats 1, 2 i 3, de l’Ordre).
-Informació que permeta relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat
de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustos SEC).
-Informació complementària per a anàlisi de la Regla de la Despesa.

Donant compliment a l’exigit en l’article 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les  obligacions  de  subministrament  d’informació  previstes  en la  Llei  Orgànica  2/2012,
(LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la Intervenció Municipal
ha  complit  amb la  seua  obligació  de  remissió d’informació  de  la  liquidació  del  Pressupost  d’aquest
Ajuntament de l’exercici 2016, en forma i termini. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida
pel  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  per  la  Interventora  Municipal,  a  través  de  la
plataforma  telemàtica  habilitada  en  la  "Oficina  Virtual  dels  Entitats  Locals",  consta  en  l’expedient
justificació de la remissió.

Oliva, 31 de març 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 GLOBAL DE FISCALITZACIÓ
SOBRE  EL  CONTROL  INTERN  DELS  AJUNTAMENTS  AMB  POBLACIÓ
ENTRE 25.000 I 30.000 HABITANTS. EXERCICI 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 18 de maig de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que consta en l’expedient.

La corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe.
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DOTZÉ.-  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DE  L’ALCALDIA  DES  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA  ORDINÀRIA,  DEL NÚM. 833/17  AL NÚM.
1008/17.

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del Decret núm. 833/17, de 18 d’abril de
2017, fins el Decret 1008/17, de 9 de maig de 2017.

TRETZÉ.-  DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  PER  EXTREMAR  LES
MESURES DE PRECAUCIÓ EN LA INTERACCIÓ AMB LES USUÀRIES DE
LA BICICLETA EN LA VIA PÚBLICA.

Pel sr. Alcalde-President es dona lectura a la declaració institucional per extremar les
mesures de precaució en la interacció amb les usuàries de la bicicleta en la via pública,
dictaminada favorablement  per unanimitat  en la  Comissió  Municipal  Informativa  de
Governació, de data 22 de maig de 2017, que diu:

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER EXTREMAR LES MESURES DE PRECAUCIÓ
EN LA INTERACCIÓ AMB LES USUÀRIES DE LA BICICLETA EN LA VIA PÚBLICA.

Amb data 10 de maig del 2017, tots el Grups Polítics de Les Corts Valencianes han subscrit la
següent proposta de declaració institucional per extremar les mesures de precaució en la interacció
amb les usuàries de la bicicleta en la via pública.

«Les últimes setmanes han estat  tràgiques per  a  les  persones que fan servir  la  bicicleta  per  les
carreteres valencianes, ja que s’han produït diferents atropellaments en circumstàncies que podrien
haver-se evitat.

Aquests fets ens haurien de fer reflexionar sobre els nostres comportaments al volant en qualsevol
circumstància i extremar les precaucions quan compartim els vials amb usuàries de la bicicleta o
amb les vianants. Respectar les senyalitzacions, ajustar-se a la velocitat recomanada en cada tipus de
carretera i utilitzar el cotxe en òptimes condicions de descans sense les influències pernicioses de
l’alcohol  o  els  estupefaents  són  exigències  que tothom s’hauria  d’autoimposar  si  no  vol  causar
desgràcies com les que s’han donat en els darrers temps. Contemplar estes precaucions bàsiques ens
permetrà mesurar millor les distàncies i assolir una conducció exclosa de perills quan interactuem
amb ciclistes i vianants.

El territori valencià reuneix unes característiques idònies per la pràctica de l’esport de la bicicleta i
pels desplaçaments de la vida quotidiana, que tenen a veure amb una orografia que combina grans
extensions  de  superfície  plana  amb zones  de muntanya  atractius  per  la  pràctica  esportiva  de la
bicicleta. La climatologia de les nostres comarques ajuda també a fomentar l’afició per la bicicleta.
Aquestes  característiques  ens  fan  ser  destí  preferent  per  visitants  que  pretenen  aprofitar-se  del
context descrit en condicions de seguretat, amb els conseqüents beneficis pel sector turístic valencià.

Amb  l’arribada  del  bon  oratge,  el  número  de  desplaçaments  amb  vehicle  privat  i  la  quantitat
d’usuàries  de  la  bicicleta  s’incrementen,  per  la  qual  cosa  s’han  d’extremar  les  precaucions  en
carretera per evitar més atropellaments de ciclistes.
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Aprofitem  per  demanar  a  les  diferents  administracions  públiques  que  incrementen  les  seues
inversions i coordinen els seus esforços en matèria de seguretat vial. Un bon estat de les carreteres,
una  correcta  senyalització  i  campanyes  de  conscienciació  en  seguretat  vial  són  elements
imprescindibles per demostrar una voluntat ferma per reduir el número d’accidents i de víctimes
mortals.

Per això, Les Corts Valencianes volen fer una crida a la reflexió de totes les persones que hagen de
realitzar un desplaçament amb els seus vehicles privats per les carreteres valencianes, perquè aquests
trajectes es donen en les condicions òptimes dels vehicles i de les persones que els condueixen, per
la màxima atenció a les recomanacions per la seguretat vial i per extremar aquestes precaucions en
les situacions en que els vehicles compartisquen la carretera amb ciclistes i vianants.»

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa el article
94.2  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  aprovar  l’adhesió  a  la  proposta  de  Declaració
Institucional subscrita per Les Corts Valencianes i el seu trasllat a les dites Corts.

Oliva, 12 de maig del 2017. L’ALCALDE

Els membres de la Comissió Municipal Informativa de Governació dictaminen favorablement
per unanimitat dels seus membres, el següent:

Primer.- Aprovar  la  declaració  institucional  per  extremar  les  mesures  de  precaució  en  la
interacció amb els usuaris de la bicicleta en la via pública.

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

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

 Sra. Pous Marí: “A nosaltres ens pareix molt  bé tot açò de les declaracions de
bones intencions, però crec que no té molt de sentit fer una declaració institucional
si no som capaços de gestionar, mantindre i posar en valor el que tenim. Disposem,
per exemple, d’una via verda que arriba fins a Gandia, i concretament el tram que
pertany a Oliva està fet un desastre. També tenim un carril bici que transcorre al
llarg de Roís de Corella i també està desastrós. En el passeig tenim una zona que
està més rebaixada, pintada de color verd, que tots suposem, o alguns almenys, que
és una zona per a la bicicleta però no hi ha cap senyal que ho diga, la qual cosa ha
generat en més d’una ocasió conflictes. I pensant en el futur crec que deuríem, en un
futur,  disposar  de més  carrils  bici,  però  abans  hauríem de  tindre  en compte  les
necessitats reals dels ciclistes, i reunir-nos amb representats d’usuaris de bici per tal
que siguen més útils i segurs, i que els nostres ciclistes els utilitzen, perquè a data de
hui pràcticament tots els carrils bici que hi ha a Oliva estan obsolets. Per tant, les
bones  intencions,  millor  acompanyades  de  fets  i  decisions  que  garantesquen  la
utilització dels carrils i la seguretat dels ciclistes.”

 Sr. alcalde: “Prenem en consideració el seu prec, i passem a votar la declaració
institucional.”
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L’Ajuntament Ple, per unanimitat de tots els membres assistents, aprova la declaració
institucional per extremar les mesures de precaució en la interacció amb les usuàries de
la bicicleta en la via pública,

DESPATX EXTRAORDINARI.

Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels assistents, que constitueixen
la majoria absoluta legal del nombre de membres de la corporació, es passa a examinar
el següent assumpte no inclós en l’ordre del dia.

ACCEPTACIÓ TRANSFERÈNCIA DE LA TITULARITAT DEL TRAM CV-678
DES  DE  LA  CN  332  A  LA  PLATJA  D’OLIVA  EN  FAVOR  DE
L’AJUNTAMENT.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, de data 17
de maig de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“3r.-  TRAM  CV-678.  TRANSFERÈNCIA  TITULARITAT  EN  FAVOR  DE
L’AJUNTAMENT. DICTAMEN PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ.

S’informa de la Proposta de l’Alcaldia, de data 12 de maig de 2017, sobre acceptació de la
titularitat  d’un  tram  de  la  CV-679,  cedit  per  la  Diputació  Provincial  de  València  i  que,
seguidament, es reprodueix:

PROPOSTA D’ACORD.  Per  la  Diputació  Provincial  de  València  s’ha  disposat,  mitjançant
acord plenari de 18 d’abril de 2017, la transferència de la titularitat del tram de la CV-678 des
de la CN-332 fins a la platja. Nova nomenclatura 6781.

Amb data 11 de maig de 2017 s’ha emés informe jurídic del Departament d’Urbanisme que es
transcriu:

INFORME: Per l’Excma. Diputació Provincial de València s’ha adoptat acord, en sessió de 18
d’abril  de 2017 i  notificat  a aquest  Ajuntament,  pel  qual  s’acorda transferir  a l’Ajuntament
d’Oliva la titularitat d’un tram de 906 metres de la Carretera CV-678, comprensiu des de la
Carretera Nacional 332 fins a la platja.

En el  Decret  de  la  Conselleria  d’Infraestructures,  Territori  i  Medi  ambient  49/2013,  de  12
d’abril, pel qual s’aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, la indicada
carretera VC-678 apareix com a pública de la titularitat de la Diputació provincial de València.

Segons l’expressat acord de la Diputació Provincial, que arreplega les característiques del vial
objecte de cessió, aquest vial comprén un tram, amb origen en la CN 332 fins a la Platja en sòl
urbà de l’Àrea Bassetes, en una longitud de 906 metres lineals i una amplària variable de 5
metres, manifestant-se que aquest tram compleix amb les condicions de seguretat, pavimentat i
drenatge adequats a la nova tipologia de circulació, en els termes de l’article 3 del citat Decret
49/2013.
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El Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana determina que la CV-678 “Tram de la
CV-678 des de la CN-332 fins a la platja” queda classificada com a camí de domini públic de
titularitat de l’Ajuntament d’Oliva, amb la seua nova nomenclatura 6781.”

Vist  el  que  es  disposa  en  la  Llei  6/1991,  de  27  de  març  de  Carreteres  de  la  Comunitat
Valenciana, en els seus articles 4 i 7, i considerant que es compleixen les previsions regulades
en  el  Decret  49/2013,  de  12  d’abril,  el  funcionari  que  subscriu  ha  d’informar
FAVORABLEMENT que pel Ple de l’Ajuntament, com a òrgan municipal competent, s’adopte
acord d’acceptació de la transferència de la titularitat del referit tram de la CV-678, que s’hauria
de condicionar  al  fet  que,  prèvia  la comprovació per  part  dels Serveis Tècnics Municipals,
quedara acreditat l’efectiu compliment de les condicions descrites en l’article 3 del citat Decret
49/2013, i es procedesca a la formalització de la transferència de la titularitat d’aquest tram de
carretera a través de la corresponent Acta de Lliurament,  facultant-se a l’Alcaldia de forma
expressa per a la signatura d’aquest document i els subsegüents tràmits d’inclusió en l’Inventari
Municipal de Béns i en el Registre de la Propietat d’Oliva.

Per l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa
d’Ordenació del Territori, que adopte els següents acords:

PRIMER.- Acceptar l’Ajuntament d’Oliva la transferència del tram de la Carretera CV-678
descrit,  amb  les  dimensions  i  característiques  que  es  detallen  en  l’acord  de  la  Corporació
provincial i que quedarà condicionada al fet que s’acredite, a través de l’oportú informe tècnic,
les adequades condicions que,  per  a aquest  tipus de cessions,  s’exigeixen en l’article  3 del
Decret 49/2013,de 12 d’abril.

SEGON.- Facultar  expressament  l’Alcaldia perquè, en nom i representació de l’Ajuntament
formalitze, en el seu moment, l’Acta de Lliurament d’aquest tram de vial i els subsegüents actes
d’incorporació  del  mateix,  com a  domini  públic  municipal  en  l’Inventari  de  Béns  i  en  el
Registre de la Propietat d’Oliva.

TERCER.- Remetre certificació de l’acord a l’Excma. Diputació Provincial de València. Àrea
de Carreteres. Oliva, 12 de maig de 2017. L’alcalde.

Sotmesa a votació la transcrita proposta, la Comissió Informativa, per la unanimitat dels seus
membres  presents,  la  dictamina  favorablement  i  eleva  al  Ple  de  l’Ajuntament  la  proposta
d’acceptació de l’expressat tram de la CV-678, en els termes i amb les condicions descrites”.

Vist  igualment  l’informe complementari  a  l’emés  en  data  11  de  maig  de  2017 pel
Tècnic d’Administració General d’Urbanisme, que amb aquesta data s’ha incorporat a
l’expedient.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Acceptar l’Ajuntament d’Oliva la transferència del tram de la Carretera CV-
678  descrit,  amb  les  dimensions  i  característiques  que  es  detallen  en  l’acord  de  la
Corporació  provincial  i  que  quedarà  condicionada  al  fet  que  s’acredite,  a  través  de
l’oportú informe tècnic, les adequades condicions que, per a aquest tipus de cessions,
s’exigeixen en l’article 3 del Decret 49/2013 de 12 d’abril.
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Segon.- Facultar  expressament  l’Alcaldia  perquè,  en  nom  i  representació  de
l’Ajuntament formalitze, en el seu moment, l’Acta de Lliurament d’aquest tram de vial i
els subsegüents actes d’incorporació del mateix, com a domini publique municipal en
l’Inventari de Béns i en el Registre de la Propietat d’Oliva.

Tercer.- Remetre certificació de l’acord a l’Excma. Diputació Provincial de València.
Àrea de Carreteres.

PRECS I PREGUNTES.

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

 Sr. Mengual Manzanares: “Seran tres. El primer és per a la Sra. Pastor, és respecte
al Decret de Plurilingüisme, respecte a la suspensió cautelar del Tribunal Superior
de Justícia, he escoltat ja unes declaracions de la regidora de Gandia; era per vore si
ja  s’havia  estudiat  el  plantejament  que  anava  a  portar-se  a  terme  des  de
l’Ajuntament d’Oliva. Sé que és una noticia recent però era per a vore ja hi havia
algun tipus d’idea o anava a plantejar-se en un futur. Després a la Sra. Miñana, vosté
ha modernitzat el departament de Registre, és veritat que s’ha posat aqueix aparellet,
que va de vegades i de vegades no, i ha estat dos setmanes parat, ha reestructurat els
departaments,  que  a  mi  em va comentar  que era perquè així  coneixíem tots  els
administratius  un  poc  de  tot,  i  el  que  ha  aconseguit  és  que  es  facen  cues
quilomètriques; és a dir, jo no havia vist mai tanta gent fent cua, hores i hores, per a
poder registrar algun tipus de document. Ha intentat solucionar un problema que no
era  tal  i  l’ha  convertit  en  un  problema  molt  greu.  No  acabe  d’entendre  quins
plantejaments té vosté, Sra. Miñana. I després és al Sr. Salort, hem vist un moviment
ciutadà entorn al tema de Noa; la veritat és que és d’agrair i de sentir-se orgullós que
la ciutadania es mobilitze entorn a aquests fets socials. Més vegades deuríem estar
tots mobilitzats en casos de qualsevol índole. La meua pregunta, perquè he llegit, he
escoltat, he parlat, és quina responsabilitat té l’ajuntament en aquest cas?”

 Sr. Parra Salort: “Tornem a vore en aquest plenari un informe del qual ja varem
tindre  coneixement.  Al  plenari  de  febrer  es  donà  compte  de  l’informe  de
fiscalització  que  va  fer  la  Sindicatura  de  Comptes  en  relació  a  l’any  2015  en
poblacions de la Comunitat Valenciana. Entre aquestes estava Oliva, i si observem
l’informe que se’ns facilita hui la nostra posició és en el lloc 11 de 15; és a dir,
estem, des de el meu punt de vista, en l’apartat de suspesos. En aquell moment ja els
recordava la Sindicatura, a vostés, les deficiències que dita revisió havia trobat en la
gestió dels distints departaments i que a criteri de l’informe eren prou significatives;
cal destacar, per si no les recorden, la falta d’organització i transparència, la falta de
control  de  les  inversions,  i  el  seu  finançament,  l’incompliment  de  normativa
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respecte a la incompatibilitat del personal al servei de l’administració pública, la no
disposició d’un inventari de béns, que no té implantat un control financer. En aqueix
document s’estableixen una sèrie de recomanacions de les quals sembla que han fet
poc  cas  a  la  vista  del  funcionament  dels  distints  departaments  com Urbanisme,
Assumptes  Socials,  Atenció  Ciutadana,  Contractació,  Informàtica,  Personal;
funcionament  que  és  manifestament  deplorable.  És  evident  que  aquelles
recomanacions no s’han dut a terme; continuem tenint un govern municipal dividit i
que no gestiona, que no trau endavant contractes fonamentals que afecten a tots els
ciutadans, que té en contra a gran part del funcionariat, a més de la descoordinació
que existeix entre ells. Podem dir en definitiva que vostés més que fer una gestió
lògica i coherent que beneficie als ciutadans d’Oliva, han fet una gestió de regne de
Taifes. Cadascú de vostés es preocupa de governar per al seu propi interés, així ens
va en Oliva. Vista la situació actual de falta de mesures a prendre per a solucionar
totes aquelles deficiències,  la meua pregunta és quan van a posar-se a la feina i
treballar per un objectiu en comú que és la gestió coordinada i eficient d’un govern
per a la millora d’Oliva?”

 Sra. Tomàs Doménech: “A més de les importants gestions i manifestacions que
estan fent-se des de l’Alcaldia i la corporació, referent a aconseguir la gratuïtat del
peatge per l’autopista AP7, concessió que acabarà en desembre de 2019; voldríem
preguntar-li si mentrestant l’alcalde s’ha interessat a vore si pot tirar endavant la
moció que varem aprovar en novembre de 2015 per tal de demanar una bonificació
del peatge per a vehicles pesats, per a traure’ls de la carretera urbana. I una segona
pregunta, també per al Sr. alcalde,  voldríem saber si ha fet alguna gestió amb el
conseller  Marzà  per  a  recolzar  a  les  netejadores  que  varen  ser  acomiadades
injustament  del servei de neteja del Gabriel  Císcar,  per tal  de vore si  poden ser
readmeses.”

 Sr. Morera Romaguera: “M’agradaria que m’explicaren el Sr. Blai Peiró, o el Sr.
Gabriel Oltra, quina determinació o criteris varen seguir per a la senyalització que
varen col·locar en el Camí Vell de Dènia, en l’entrador de la hípica, Camí Vall Nou,
urbanització Sant Fernando. En arribar  al  camí vell  ens trobem cap a Oliva tres
urbanitzacions, molt correcte, urbanització San Fernando, urbanització Oliva Nova i
urbanització  Rabdells.  Direcció  sud,  un  senyal  indicant  urbanització  Santana;
Santana com a tal no existeix, antigament es denominava Platja de Santana, era una
antiga  platja  de  la  zona  de  Dènia  que  va  estar  absorbida,  i  es  denomina  Platja
Deveses.  Ara,  han  canviat,  després  de  tres  setmanes,  i  apareix  una  nova
senyalització,  més  acorde;  però  també,  la  Devesa.  Podria  posar  o  bé  Platja  les
Deveses, com està més avant, o bé urbanització o zona Bassetes que està en Google.
Només és això.”

 Sr. Llopis Ibiza: “El Grup Popular, el dia 2 de maig, vam fer per registre d’entrada
demanant-li a l’Alcaldia una comissió pel tema de la investigació per l’assessor que
tenia el grup Projecte Ciutadans Oliva. Per tal com abans dèiem nosaltres que era un
treballador que estava irregular i il·legal, cosa que des de el dia 11 de maig ja no
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podem dir,  perquè  hem rebut  el  Decret  de  l’alcalde  informant-nos  que  aquesta
persona ja està al seu lloc de treball, de la manera que tocava estar des del principi.
El que és estrany és que el Sr. alcalde ens dóna l’escrit el dia 11, però el dia 4 de
maig  el  Sr.  Blai  Peiró,  portaveu  de  Projecte  Ciutadans  Oliva,  informa  que  se’l
nomene; però és que el més estrany és que nosaltres el dia 27 del mes anterior ja
estàvem denunciant açò. El més estrany també és que hem fet una denúncia a la
Direcció General d’Inspecció de Treball, i ens agradaria, a causa d’açò, perquè les
dates –jo no sóc massa matemàtic– no em quadren; si nosaltres denunciem abans, i
vostés ho arreglen després, alguna cosa irregular ha hagut. Nosaltres,  després de
vindre a  explicar-nos diferents  funcionaris  i  tècnics  de l’ajuntament  tot  el  que a
pogut  fer aquesta  persona,  el  Sr.  Joan Mata Cots,  com a assessor,  abans d’estar
nomenat per l’Alcaldia, creiem que és un tema molt greu perquè intentàrem abans
de que vinguera Inspecció de Treball que conforme ens han informat ens han dit que
vindran, que és la seua feina investigar aquest cas, ens agradaria que el Sr. alcalde
fera aquesta comissió que el Partit Popular, des del dia 2 de maig, hem demanat, per
vore de quina manera podem respondre o donar quina explicació, nosaltres no la
sabem. Hem parlat amb els diferents sindicats que composen l’ajuntament, no els
vaig  posar  com a  membres  en  la  comissió  per  a  investigar  aquest  cas,  però  sí
m’agradaria que els tinguérem en compte, a tots els membres de les comissions i
que entre tots junts poguérem investigar què ha passat; perquè, com he dit, les dates
no quadren. Si nosaltres denunciem el 27 del mes passat, i fins l’11 d’aquest mes no
està  tot  correcte,  alguna  cosa  ha  ocorregut;  hi  ha  hagut  tècnics  que  han  donat
informació,  documentació,  hi  ha  hagut  altres  que  no  han  volgut  donar  la
documentació a aquest assessor, ara legal, anteriorment irregular; aleshores jo trobe
que és una comissió que s’hauria de fer el més aviat possible. Sé que està el Sr.
alcalde  prou  ocupat  a  causa  de  la  votació  dels  pressupostos,  que  sé  que  està
constant-li  més  del  que  a  ell  li  agradaria,  però  instem  que  el  més  urgentment
possible es cree.”

 Sra. Pous Marí: “En el plenari del 28 de gener del 2016, a una pregunta nostra ens
varen respondre que el plec de condicions del contracte del fem estaria sobre la taula
i que a més tardar en quinze dies passaria a comissió. Un any després, ens tornen a
dir que està damunt la taula però no sabem fins quan estarà allí. A més, en l’anterior
legislatura es va firmar un contracte per a la confecció de la memòria per al servei
amb un cost de 9.860 euros; quasi 5.000 euros es varen pagar en febrer de 2015.
Desconeixem si  aquesta  despesa aprofitarà  per a alguna cosa o simplement  s’ha
perdut.  També han anunciat  la compra de trenta  contenidors i  jo els pregunte si
creuen  que  aquesta  compra  solucionarà  el  problema  d’acumulació  de  fems  i  de
xorrolls a les voreres.”

 Sra.  Miñana  Morell: “Jo  contestant-li  a  la  pregunta  del  Sr.  Mengual  sobre
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, dir-li que aquesta oficina és el que el nom diu, per
tant, és allí on s’atén a tots els ciutadans. Fins fa no res els ciutadans anaven per tot
l’ajuntament,  per  les  diferents  dependències,  per  a  obtenir  informació;  ara  hem
canalitzat  tota  aqueixa  informació  en  l’oficina.  Per  tant,  és  això.  És  una oficina

37



AJUNTAMENT D’OLIVA

d’atenció al ciutadà, per tant va tota la gent allí. Ara també totes les peticions del
ciutadans  es  fan  per  registre  d’entrada,  abans  hi  havia  moltes  peticions  que  no
necessitaven un registre d’entrada, ara sí el necessiten, i l’únic registre d’entrada que
hi ha a l’ajuntament és l’Oficina.  Per tant, ha d’estar canalitzat.  L’aparellet,  com
vosté diu, és una pantalla de torns que dóna el torn a cada persona perquè hi haja un
torn i un respecte a l’hora d’atendre; és cert  que es va trencar en la setmana de
Pasqua, al dia següent va vindre la persona per a arreglar l’aparell, es va endur la
peça que s’havia trencat i només va vindre la peça la va instal·lar; va ser cosa de dos
setmanes, és cert no teníem la pantalla de torns però així i tot es va mantenir un bon
respecte a l’hora d’atendre a la gent. Aquestes dos últimes setmanes hem tingut de
nou un colp de gent perquè hem estat treballant en el T’avalem, per exemple, que
tota la gent havia de portar la seua documentació per registre d’entrada, per tant han
sigut uns dies en els quals la gent s’ha hagut d’esperar una miqueta més perquè hi
havia molta gent; però ja li dic, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, el que vol és això,
donar servei a la gent; per tant estem treballant perquè les cues cada volta siguen
menors, per mitjà d’una modernització, i que les coses puguen ser de forma més
telemàtica, que no faça falta que vinga la gent ací, s’han millorat els equips per als
diferents  treballadors  que  estan  treballant  a  l’Oficina,  hui  tenim més  equips  de
treball i estem treballant en això.”

 Sra. Pastor Bolo: “Contestant-li al Sr. Mengual, he de dir-li que, per començar,
vosté sap que les competències en Educació són de la Conselleria. Dit açò, sí que és
cert que després del Decret del Plurilingüisme, el Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat  Valenciana  ha  deixat  suspés  cautelarment  aquest  decret.  Demà  a  les
09.30 hi ha ací una reunió, que vindrà l’inspector de primària dels nostres centres, i
amb tots els directors; crec que serà un tema a tractar perquè ell tindrà molt a dir-nos
al respecte; què és el que es pensa fer; però la mesura és cautelar i s’ha d’esperar a
vore quina resolució té.”

 Sr. Salort Rubio: “En referència a la pregunta que se m’ha fet,  vull  aclarir  que
aquesta  plataforma,  que  es  diu  Todos  con  Noa,  té  objectius  comuns  amb  el
departament de Serveis Socials; que actualment està treballant-se per diferents vies
per a arribar a complir el bé de la menor. I pel que fa a la pregunta, la responsabilitat
que tenim és treballar amb la família, que ja hem estat reunits.”

 Sr. Mengual Manzanares: “La pregunta no és l’actualitat; quina responsabilitat té
perquè es produira el cas de Noa? No el que està fent en l’actualitat, sinó en el cas
de  Noa,  que  apareguera  aquesta  situació,  té  algun  tipus  de  responsabilitat
l’ajuntament?”

 Sr. Salort Rubio: “Crec que he entés un poc per on va la pregunta. El cas de Noa
s’inicia, no des de el departament de Serveis Social  d’Oliva, que sí que es troba
involucrat,  però  ara  mateix  no  sé  dir-li  en  quin  tram  comencem  a  tindre
responsabilitat. Si vol li ho faig arribar només puga aquest prec, si ho veu bé.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Efectivament, com bé ha dit el Sr. Morera, des de la Delegació
d’Obres i  Serveis,  i  des de la Delegació de Turisme,  hem procedit  a senyalitzar
institucionalment el que és el vial del camí vell de Dénia. Hem regularitzat des de la
Plaça  Europa  fins  al  Molinell  tota  la  senyalització  que  indica  les  diferents
urbanitzacions, on es troben les eixides per a accedir a la nacional, i quines són les
urbanitzacions que estan al llarg del terme. Efectivament, vosté ens planteja, crec
que són vint o vint-i-cinc senyals, a més dels senyals viaris que els hem posat tots
nous, que feia molt anys que no s’havien canviat aqueixos senyals, per tal que hi
haja més seguretat en aqueixa via. Sí que té raó vosté en el tema de Santana, vull dir,
de les vint-i-cinc o vint-i-sis senyals que s’han posat hi havia una errata perquè es
plantejava com a Camí de la Platja de Santana,  i  es va posar  Santana.  Aqueixa
rectificació, com ha anat acabant-se la senyalització farà una setmana i mitja, s’ha
regularitzat,  s’ha llevat  Santana i  s’ha posat  La Devesa,  que és  la  nomenclatura
oficial  que  estableix  la  conselleria.  Existeix  Platja  Les  Deveses,  segons  la
Generalitat Valenciana o l’Agència de Turisme, però la nomenclatura oficial de la
Generalitat Valenciana és La Devesa. Està posat La Devesa, està posat Bassetes,
està posat San Fernando, està posat Oliva Nova, Rabdells, vull dir, hem inclós totes
les zones i partides de la zona, per tal de que tant la gent que visita el seu càmping o
altres  càmpings,  puguen  arribar  amb  la  major  seguretat  a  aqueixa  zona  sense
equivocar-se. No s’havia senyalitzat mai, ara ho hem fet; tal vegada podríem fer-ho
millor, però intentem millorar cada dia.”

 Sr. Canet Llidó: “En referència a l’al·lusió del Sr. Parra Salort que ha parlat de
l’informe que figurava a la dació del compte del punt 11, i és cert que en aqueix
informe de la Sindicatura de Comptes, d’aqueix informe comparatiu, l’Ajuntament
d’Oliva ix entre les últimes posicions, això és cert i no es pot ocultar, s’ha donat
compte i és així, ha eixit en els mitjans. Però també és cert que només amb el fet que
l’apartat de l’entorn tecnològic, on figurava la puntuació d’un zero, haguera tingut la
puntuació del pitjor puntuat de la resta de municipis, l’Ajuntament d’Oliva hauria
eixit entre els lloc de més cap a avant. És cert que s’han de millorar algunes coses,
concretament  en  l’entorn  tecnològic  ja  s’està  treballant  en  un  programa
d’implantació de l’administració electrònica, com la regidora de Modernització ha
informat a la resta de grups municipals, i que ve a esmenar un dels punts febles que
presentava,  justament,  aqueix  informe  de  la  Sindicatura  de  Comptes.  I  aqueix
informe, a l’Ajuntament d’Oliva com a la resta d’ajuntaments que han estat auditats,
ens fa una sèrie de recomanacions i que anirem atenent, òbviament, però no podem
fer-ho en  uns  mesos  simplement,  ha  de  ser  un  treball  continuat;  s’ha  d’encetar
aquest treball i continuar. Però ja dic, una part que és el programa d’implantació de
l’administració  electrònica,  un  programa  per  a  dotar  de  major  personal  aqueix
apartat,  ja  està  en  marxa.  Després  ha  fet  una  certa  descripció  d’un  govern
descoordinat, amb moltes mancances; jo no li vaig a negar que hi ha coses a millorar
que, com a govern, podem tindre coses a millorar, no li ho negaré. El que sí que li
puc afirmar amb tota rotunditat és que des de totes les delegacions es treballa amb
tota l’energia possible i amb tota la voluntat de treball i de fer les coses per bé del
poble possibles per tal que les coses isquen el millor possible. I això no té res a vore
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amb cap regne de Taifes sinó que, simplement, cada regidor-delegat, cada regidora-
delegada s’encarrega de la seua àrea i està especialment atent, o atenta, a allò que
gestiona,  òbviament.  Després  hi  ha  la  qüestió  d’articular  un  govern  plural  que,
evidentment,  costa  d’articular;  sí,  és  el  que  té  la  pluralitat,  té  coses  que  són
beneficioses i coses que costen més de gestionar, però tampoc no li ho amaguem a
ningú; això està damunt la taula. Però a pesar de tot això, li puc dir que totes les
coses van eixint en el dia a dia i, concretament com a mostra, jo li’n parle de dos que
per a mi són especialment importants, i que han eixit, justament, en aquest mes de
maig en què ens trobem. Una és la sentència dictada el 15 de maig, referent a l’aval
de l’Agent Urbanitzador del Sector 17, la sentència que ha guanyat l’Ajuntament
d’Oliva front a Construcciones Just SA, justament, per l’aval d’aquest sector; una
sentència  molt  important  i  que  es  xifra  en  més  de  200.000  euros  a  favor  de
l’ajuntament  i,  en definitiva,  a favor de tots  els  ciutadans i ciutadanes d’aquesta
ciutat. I, sobretot, per a mi allò més important, la publicació de l’inici de la licitació
de les obres d’Aigua Blanca IV, que estan publicades en el Butlletí Oficial de la
província del 17 de maig d’enguany. A pesar de totes aqueixes coses a les quals
vosté ha fet referència, aqueix govern que té moltes coses a millorar va traent moltes
coses endavant i jo li’n cite només dos.”

 Sr. alcalde: “Vaig a intentar contestar les preguntes que van dirigides a l’Alcaldia, i
algunes que no s’han dirigit a l’Alcaldia, com és el tema del cas de Noa, en el qual
l’Alcaldia també està fent gestions. En aquest cas, de totes maneres, no li puc contar
tot  per  un  tema,  òbviament,  de  protecció  de  dades.  La  responsabilitat  de
l’ajuntament  i  dels  Serveis  Socials  és  fer  els  informes  socials  que  requereix  la
conselleria.  El que diga aqueixos informes,  si vosté compta amb el permís de la
família, la informació està a la seua disposició. Jo dir-li que tots el dies, des que
se’m va  comunicar  aquest  cas,  o  telefònicament,  o  per  whatsapp,  o  per  correu
electrònic, he estat en contacte en la directora general d’Infància i Adolescència, la
setmana que ve ens rebrà, en aquest cas a l’àvia materna, això ha eixit en els mitjans
de comunicació, l’àvia paterna no pot ser perquè encara no està reconeguda com a
tal, només el jutge la pot reconèixer com a tal perquè la mare té suspesa la pàtria
potestat.  Junt a l’avia materna i la seua advocada,  ens desplaçarem a València a
reunir-nos amb la directora general. En aquest moment també s’ha detectat que la
petició que vam fer, que és una cosa de les que més ens preocupa del règim de
visites, volen un règim de visites a la família de acollida, encara no ha arribat; es va
enviar el 21 d’abril, des de l’Ajuntament de Gandia, per finestreta única, supose que
haurà eixit,  però no ha arribat encara a la conselleria perquè qui ha d’establir el
règim de visites és la Comissió de Coordinació de Menors, no és ni la directora
general, ni un tècnic. Aqueixa petició hui m’he l’ha passat l’advocada, ja la té per
correu electrònic la directora general, i demà mateix m’ha informat que requeriran
als Serveis Socials de l’ajuntament un informe. En un funció d’aqueix informe, la
Comissió  de  Coordinació  de  Menors  de  la  Comunitat  Valenciana  prendrà  una
determinació sobre el règim de visites. A mi, particularment, m’estan dient com està
la xiqueta de salut, li ho estic transmetent contínuament a l’àvia materna, i tots els
dies s’estan fent gestions. La responsabilitat de l’Ajuntament d’Oliva, òbviament,
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és,  en aquest cas de Serveis Socials,  fer o evacuar tots  els  informes socials  que
requeresca  la  conselleria  que  es  qui  va  a  prendre,  com sap  vosté,  la  decisió  de
l’acolliment  temporal  per  part  d’una  família  d’acollida.  Més  detalls  els  sé,  per
suposat, però, òbviament, si la família l’autoritza a revisar l’expedient, allí podrà
vore més coses. Jo més enllà del que li estic dient no li puc dir. Respecte a la moció
del Partit Popular del desviament, dir-li que no és un tema nou. Efectivament, el
Partit Popular ho va demanar, però ací s’havia demanat per diferents corporacions
des de feia molt de temps. En una reunió, jo recorde, en un altre període en el qual
vaig ser alcalde, amb el secretari general d’Infraestructures actual, que també estava
en  la  corporació  passada,  li  ho  vam sol·licitar  i  van  dir  el  de  sempre,  que  ho
estudiaran. En aquest moment em consta que no tenen cap intenció de dur endavant,
el ministeri, aqueixa acció. El projecte de pressupostos està publicat i allí apareixen
més de 40 milions d’euros, com tots els anys, jo sempre m’ho mire, per a diferents
convenis per a això en altres territoris de l’Estat espanyol, però a nosaltres no ens
toca; és una qüestió de voluntat política, pur i dur. Per tant, els seus companys de
Madrid,  disculpe  per  això  de  companys,  els  seus  companys  de  partit  no  tenen
voluntat política d’adoptar aquesta mesura a Oliva, és així de senzill. No serà perquè
no ho hem demanat; per moció, telefònicament; també setmanalment faig gestions.
Aquesta setmana mateix he parlat amb el Sr. Niño, informaré en la pròxima Junta de
Portaveus, amb el Sr. Urrecho, que és el director general de Carreteres i, fins i tot,
he pogut parlar amb l’enginyer que porta l’expedient d’Oliva, que fins ara no ens
havien accedit ha parlar amb ell però he pogut parlar en l’enginyer i en la pròxima
junta de portaveus els informaré a tots els portaveus. En aquest moment no tenen
cap voluntat  d’adoptar aqueixa mesura i si vosté veu el projecte de pressupostos
vorà que no està. Respecte a les gestions amb el conseller Marzà, vaig acompanyar,
no sé si ho sabrà vosté, a dos representats d’aqueix col·lectiu d’Oliva a parlar amb el
subordinat  immediatament  després  del  Conseller,  que  és  el  subsecretari  de  la
conselleria i estava també el director general de Règim Interior i el director general
de Funció Pública, vam estar abordant el cas; Oliva no és l’únic cas, hi ha més casos
a Ontinyent, i en tots els llocs. El plec de condicions impossibilita que la conselleria
emprenga qualsevol acció. Hi havia, i allí se’ls va explicar, totes les particulars han
denunciat a l’empresa al jutjat, per tant el tema està  sub iudice, i era determinant
perquè només un jutge pot determinar que l’acomiadament ha sigut improcedent. La
conselleria per a actuar necessita que un jutge, perquè ella no ho pot determinar, que
aqueixos acomiadaments d’aquestes persones han sigut improcedents. Em consta,
perquè estic en contacte amb elles, que alguna d’elles, que és el primer judici que
esperaven, ha perdut i han reconegut només una indemnització, però no han declarat
l’acomiadament improcedent. De totes maneres, no dispose en aquest moment de
més informació, em posaré en contacte amb elles. Però sí, vaig anar, amb el meu
cotxe particular, vam anar els tres allí i vam parlar amb ells. L’advocat va parlar
també perquè em van demanar que l’advocat anara també; aquest després també va
parlar amb el subsecretari i amb el director general que porta la qüestió de personal
de la conselleria i, per tant, he fet totes les gestions que han estat al meu abast en
referència a aqueix tema. Després, Sr. Llopis, que vosté denuncie no vol dir que
s’haja donat. Vosté diu que ja passava abans perquè nosaltres ho vam denunciar; bé,
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vostés  poden  denunciar,  però  no  vol  dir  que  s’haja  donat  abans  una  situació
irregular; això és el que vosté pensa. Jo, diu que ha demanat vosté una comissió
d’investigació a l’Alcaldia; en fi, no vull fer al·lusions perquè com no vull que això
es convertisca però hi ha temes per a comissió d’investigació; però bé, vosté vol
investigar això. Jo l’únic que puc dir-li és que l’Alcaldia no és competent per a crear
una comissió d’investigació, per tant no puc contestar-li, i no puc crear una comissió
d’investigació, perquè l’Alcaldia no és competent. I després ha parlat del plec de
condicions del contracte del fem, és un tema que cogestionem, des de la Regidoria
d’Obres  i  Serveis,  i  l’Alcaldia  té  contractació  també;  i  en  aquest  moment  el
departament de Contractació, com saben vostés, no en aquest moment, ja porta prou
anys així, està col·lapsat; hi ha altres temes que van passant en funció de necessitats
extremes i prompte farem un Ple ordinària per a una altra qüestió. I per tant, reconec
que està col·lapsat, no vaig a donar-los calendari, però anem a treballar perquè el
més aviat possible isca aqueix plec de condicions i així estem treballant-ho i així
s’ha treballat, utilitzant aqueix treball de base que es va contractar; s’ha treballat per
part,  en  concret,  dels  Srs.  regidors  Gabriel  Oltra  i  Blai  Peiró,  han  treballat
intensament, però en aquest moment hi ha un col·lapse important en quant a serveis
jurídics i hem de descol·lapsar-lo. Aquest contracte és molt important, hi ha altres
que també van ser urgents i,  en aquestos moments,  jo crec que no seria prudent
donar un calendari;  però sàpiguen vostés que no ens ho deixem, perquè som els
primers interessats en que això isca avant perquè suposaria un canvi important en
quant a la gestió de la recollida de fem, i això, òbviament, a banda que és bo per a
les persones també és bo per a aquest govern.”

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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