
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 8/2017

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 29 DE MAIG DE 2017.

HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES
HORA D’ACABAMENT: 21.30 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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

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

CARLOS MENGUAL MANZANARES
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ALFONSO FORRAT ESTÈVEZ

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

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

ABSENTS EXCUSATS:
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ

SRA. SECRETÀRIA ACCIDENTAL:
SOFIA GREGORI BOSCH

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

accidental 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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PRIMER.- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER A 
2017.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 23 de maig de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER A 2017

La  Llei  Orgànica  2/2012  d’Estabilitat,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  financera
(LOEPSF), suposa un nou marc jurídic de l’estabilitat pressupostària que va a permetre realitzar
un seguiment més exhaustiu del grau de compliment dels objectius d’estabilitat i de deute de les
entitats locals i, en cas que s’aprecie una desviació o un risc d’incompliment dels mateixos,
establir mesures correctores més àgils i immediates.

Considerant  el  que  es  disposa  en  l’art.  30  de  la  LOEPSF al  tenor  de  la  qual  "L’estat,  les
Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, aprovaran en els respectius àmbits, un límit
màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de
despesa, que marcarà el sostre d’assignació de recursos dels seus Pressupostos".

No s’estableix termini per a la seua aprovació, ni quin és l’òrgan competent per a açò. Pel que
podria considerar-se que l’òrgan competent és l’Alcaldia en virtut de la clàusula de competència
residual  establerta  en  l’article  21  de  la  Llei  7/1985,  i  amb  anterioritat  a  l’aprovació  del
Pressupost de 2017, encara que no sembla que hi haja cap inconvenient en què s’aprove el
sostre de despesa amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici.

L’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, modificada
mitjançant ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i concretament la modificació dels art.
15.3c) i 16.4 suposa que no és preceptiu l’Informe de l’interventor Local sobre el compliment
de la regla de Despesa en fase d’elaboració del pressupost de 2015, estant només previst com a
informe en fase de liquidació del pressupost, sent aplicable al pressupost de 2017, per la qual
cosa en aquest exercici no existeix obligació d’emissió de l’informe del compliment de la regla
de despesa en la fase d’elaboració del pressupost i,  per tant,  tampoc d’aprovar un sostre de
despesa no financera. No obstant açò, s’ha optat pel càlcul de la regla de despesa del pressupost
i determinació del sostre de despesa no financera que permeta un seguiment exhaustiu del grau
de compliment dels objectius d’estabilitat i una ràpida correcció si escau.

Vist l’informe d’Intervenció de data 16 de maig emés en relació amb aquesta qüestió.

La Comissió d’Hisenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-
Compromís, 5 vots), D. Blai Peiró Sanchis (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 vots),
D.  José  Salazar  Cuadrado  (representant  de  Gent  d’Oliva,  1  vot),  i  D.  Álex  Salort  Rubio
(representant d’Esquerra Unida, 1 vot) i l’abstenció de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant
del  PSOE,  4  vots)  i  Vicente  Parra  Salort  (representant  del  PP,  6  vots)  DICTAMINA
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD
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PRIMER. Aprovar com a límit de despesa no financera per al pressupost de l’exercici de 2017,
coherent amb l’objectiu d’estabilitat i amb la regla de despesa, la quantia de 20.671.437,31 €.

SEGON. Que es done trasllat del present acord al departament d’Intervenció.”

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

 Sr.  Canet Llidó: “Es va comentar  en la  Comissió  d’Hisenda però,  simplement,
recordar-ho ací al plenari. El que faig és repetir el que hi ha a l’informe de la Sra.
interventora, que cal advertir que d’acord amb la modificació de l’Ordre d’Hisenda i
Administracions  Públiques  2015/2012  no és  preceptiu  l’informe  de  l’interventor
local  sobre  el  compliment  de  la  regla  de  despesa  en  la  fase  d’elaboració  del
pressupost, quedant previst, únicament, la fase de la seua liquidació. No obstant, es
realitza el càlcul per facilitar el seguiment de l’evolució del pressupost en quant al
compliment dels objectius d’estabilitat per poder plantejar accions correctives, en
cas necessari. I dit això, dir que el límit de despesa està calculat i, com es va repartir
després amb una modificació a tots els membres de la comissió, tot i que en l’acord
estava correctament, ara coincideix en els dos informes, és 20.671.437,31 euros.”

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

SEGON.- APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA MUNICIPAL
PER A L’EXERCICI 2017.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de
data 23 de maig de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“PROPOSTA D’APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2017 I LES SEUES BASES
D’EXECUCIÓ

Atés que el  Projecte de Pressupost  Municipal  per  a l’exercici  de  2017,  així  com les  Bases
d’Execució , ha sigut format pel Sr. Tinent d’Alcalde Delegat d’Hisenda.

Vist que, el Projecte de Pressupost s’ajusta en el fons i en la forma a l’article 168 i següents del
Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març  ,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 2 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de l’esmentada Llei, en matèria
de pressupostos.
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La Comissió d’Hisenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-
Compromís, 5 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.  Blai  Peiró  Sanchis
(representant de Projecte Ciutadans d'Oliva, 4 vots) i D.Vicente Parra Salort ( representante del
PP, 6 votos) i el vot en contra de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del PSOE, 4 vots)
DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar el Pressupost General per a l'exercici de 2017, i que té el següent resum:

CAPITOL Denominació 2017

1 Impostos directes 12.399.000

2 Impostos indirectes 280.000

3 Taxes i altres ingressos 2.617.000

4 Transferències corrents 6.072.000

5 Ingressos patrimonials 82.000

6 Alienació inversions reals 0

7 Transferències de capital 0

8 Actius financers 0

9 Passius  financers 0

TOTAL INGRESSOS 21.450.000

INGRESSOS

CAPITOL Denominació 2017

1 Personal  11.196.600

2 Despesa Correnta 7.778.300

3 Interessos 125.000

4 Subv.corrents 1.002.100

5 Fons de Contingència 0

6 Inversions reals 297.500

7 Transferències capital 500

8 Actius financers 0

9 Passius financers 1.050.000

TOTAL DESPESES 21.450.000

DESPESES
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TOTAL INGRESSOS 21.450.000,00
TOTAL DESPESES 21.450.000,00

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost Muncipal per a l'exercici de 2017 que
consten a l’expedient.

Tercer.- Exposar al públic el Pressupost aprovat inicialment, per un termini de quinze dies, en
el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  els  llocs  de  costum,  durant  el  qual  s'admetran
reclamacions i suggerències. En el supòsit de no presentar-se'n cap, el Pressupost es considerarà
definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.”

Consta en l’expedient la següent documentació:
- Memòria explicativa subscrita pel regidor Delegat d’Hisenda.
- Estat de despeses i ingressos.
- Bases d’execució del Pressupost.
- Liquidació del Pressupost anterior (2015-2016).
- Estat de previsió de moviments i situació del deute.
- Annex de personal.
- Pla d’inversions.
- Informe econòmic-financer.
- Annex de beneficis fiscals en tributs locals.
- Informe d’Intervenció.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Governació, de data 15 de maig
de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“Dictamen plantilla personal exercici 2017

Per part de l'Alcaldia, es dóna compte de la proposta de la plantilla del personal funcionari,
laboral i eventual per a l'any 2017, que prèviament s'ha repartit als membres de la Comissió.

És la proposta de plantilla del personal de l'Ajuntament per a l'any 2017, que ha sigut objecte de
negociació amb els representants legals dels empleats públics, en el termes que disposen els
articles 34 i 37.-c) del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per
Reial decret Legislatiu 5/205 de 30 d'octubre en les Taules de negociació realitzades el 18 i 24
d'octubre de 2016. 

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació previ estudi i deliberació i
amb els vots ponderats favorables del Sr.  David Gonzalez Martínez (5/21), Sr.  José Salazar
Cuadrado (1/21), Sr. Alex Salort Rubio (1/21) i Sr. Blai Peiro (4/21) i amb els vots en contra de
la Sra. Sandra Tomás Doménech (6/21) i el Sr. Carlos Mengual Manzanares (4/21), dictaminen
favorablement el següent:

PRIMER.- Aprovar  inicialment  la  plantilla  de  personal  funcionari,  laboral  i  eventual  de
l'Ajuntament d'Oliva per a l'exercici 2017, que tot seguit s'indica:
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PLANTILLA DE FUNCIONARIS  
1. HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL    

Places Dotació Grup/ subgrup Observacions (1)
Secretari General 1 A A1  
Interventor 1 A A1  
Tresorer 1 A A1 Vacant
     

Subtotal Habilitats de Caràcter Nacional 3    
     
2. ADMINISTRACIÓ GENERAL     
a) Subescala Tècnica     
Tècnic d'Administració General 5 A A1 3 Vacants (1 Assesor juridic)
b) Subescala de Gestió     
Tècnic de Gestió 5 A A2 3 Vacants 1 Reserva
c) Subescala Administrativa  
Administratiu 12 C C1 1 Vacant
d) Subescala Auxiliar     
Auxiliar (2) 21 C C2 4 Vacants
d) Subescala Subalterna     
Subaltern (2) 11  AAP 3 Vacants

Subtotal Administració General 54    
     
III. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL     
a) Subescala Tècnica     
a.1) Superior     
Arqueòleg 1 A A1  
Arquitecte 1 A A1 1 Vacant
Psicopedagogs 4 A A1  
TAE serveis socials 1 A A1  
TAE educació 1 A A1  
Gerent esportiu 1 A A1 Vacant
Arxiver Bibliotecari 1 A A1  

Subtotal Admó. Especial Subescala Tècnica Superior 10    

     
a.2) Mitjana     
Arquitecte Tècnic 3 A A2  
Enginyer Tècnic Industrial 2 A A2 1 Vacant
Enginyer Tècnic Agrícola 1 A A2  
Topògraf 1 A A2  
Mestra EPA 3 A A2 1 Vacant
Tècnic mitjà EDAR 1 A A2  
Tècnic Cultural 1 A A2  
Tècnic mitjà Biblioteca 1 A A2  
Tècnic AEDL 1 A A2  
AEDL 1 A A2  
Gerent esportiu 1 A A2  
Tècnic prevenció riscos laborals 1 A A2  
Tècnic d'educació infantil 1 A A2 1 Vacant
Tècnic Turisme 1 A A2  
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Tècnic Lingüístic 1 A A2  
Treballadora Social 3 A A2  

Subtotal Admó. Especial Subescala Técnica Mitjana 23    
     
a.3) Auxiliar     
Tècnic informàtic 2 A C1 2 Vacants
Ajudant Tècnic 1 C C1  
Inspector d'obres 1 C C1  
Educadora 6 C C1 2 Vacants
Educadora Coordinadora 1 C C1 1 Vacant
Delineant 1 C C1  
Subtotal Admó. Especial Subescala Tècnica Auxiliar 12    
b) Subescala Serveis Especials     
b.1) Cos Únic Policia Local     
b.1.1) Escala Superior     

     
b.1.2) Escala Tècnica     
Intendent 1 A A2  
Inspector 1 A A2  
b.1.3) Escala Bàsica     
Oficial 8 C C1 1 Vacant
Agent 55 C C1 8 Vacants
Agent d'estiu 2 C C1 Vacants
     

Subtotal Cos Únic Policia Local 67    
b.2) Comeses Especials     
Promotor activitat joventut 1 C C1  
Encarregat mercats 1 C C1  
Monitor esportiu(2) 5 C C1  
Inspector tributari activitats 1 C C1  
Educador de Carrer 2 C C1  
Biblotecari 3 C C1  
Informador turístic 1 C C1  
Auxiliar biblioteca 1 C C2  
Auxiliar caixer 1 C C2  
Auxiliar cultura 1 C C2  
Coordinador sistemes informàtics 1 C C2  
Sanitari d'aigües 1 C C2  

Subtotal Comeses Especials 19    
     
b.3) Personal d'oficis     
Encarregat General 1 C C1 1 Vacant
Encarregat EDAR 1 C C1 1 Vacant
Encarregat Electricista 1 C C1 1 Vacant
Encarregat Jardiners 1 C C2  
Encarregat Brigada Rural 1 C C2  
Encarregat neteja viaria (2) 1 C C2  
Encarregat magatzem 1 C C2  
Conductor 7 C C2 1 Vacant
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Conductor/Palista 2 C C2  
Conductor agranador 2 C C2  
Oficial 1a 1 C C2  
Electricista (2) 2 C C2  
Electricista instal·lador 1 C C2  
Electricista C.(2) 1 C C2  
Cuinera 1 C C2  
Oficial manteniment (2) 4 C C2  
Obrer de Vila (2) 4 C C2 2 Vacants
Oficial pintor (2) 3 C C2 1 Vacant
Oficial canera 1 C C2 1 Vacant
Oficial cementiri 2 C C2 1 Vacant
Jardiner 1 C C2  
Auxiliar assistència a domicili 5 C C2  
Telefonista 1  AAP  

Netejadora (2) 19  AAP 3 Vacants

Operari (2) 27  AAP 4 Vacants

Subtotal Personal d'Oficis 91    
Subtotal Administració Especial 222    

TOTAL FUNCIONARIS 279    
 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX   
Places Dotació Grup/subgrup

assimilat
 

Conserge/Subaltern 1 AAP  
Netejadora/Ajudant de cuina 1 AAP  
TOTAL PERSONAL LABORAL FIX 2   

  
TOTAL PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX   
TEMPS PARCIAL-FIX DISCONTINU    

Places Dotació Grup/subgrup
assimilat

 

Professor de dibuix 1 A A1  
Monitor d'angles 1 C C1  
Auxiliar turisme 2 C C2  
TOTAL PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX-     
TEMPS PARCIAL-FIX DISCONTINU 4    
     

PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL  
Places Dotació Grup/subgrup

assimilat
 

Secretari de Grup 3 C C2  
Assessor Regidoria d'obres, serveis i platges 1 C C2  

TOTAL EVENTUALS 4   

TOTAL PLANTILLA 289   

(1) Places que figuren actualment vacants o en reserva

Pàgina: 8



AJUNTAMENT D’OLIVA

(2) Algunes de les places són ocupades actualment per personal laboral

SEGON.- Que s'expose al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte
de reclamacions.
L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini de 15 dies no es presenten
reclamacions, a l’efecte l'Alcaldia elevarà l'acord a definitiu i ordenarà la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.

TERCER.- Una vegada aprovada definitivament, s'enviarà còpia a l'administració de l'estat i de
la comunitat autònoma, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes del seu
coneixement i entrada en vigor.”

En l’expedient obra l’informe emès pel Cap del departament de personal, de data 10 de
maig de 2017.

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

 Sr. Canet Llidó: “Com que es tracta d’un punt únic, el de la plantilla com el del
pressupost, per indicació de la Sra. secretària, jo indique que, bàsicament, vaig a
parlar de la qüestió del pressupost i dins del capítol I faré referència a les qüestions
de personal, atés que també d’aqueixa temàtica s’ha parlat ja bastant, tant al plenari
del 16 de novembre de 2016, quan es va parlar de la RLT, com quan varem estar
parlant  també  de  la  Declaració  de  Serveis  Essencials.  Pel  que  fa  al  pressupost
municipal que es proposa per a l’exercici 2017 dir que, en principi, des del punt de
vista  formal,  s’han  efectuat  diversos  canvis  que,  bàsicament,  consisteixen  en  la
creació  de quatre  noves partides.  Una partida  específica  de platges,  que era una
petició feta des de ja fa temps per regidores de Turisme, que se segrega de la de
turisme, i traent d’ahí part de la seua despesa; s’ha creat també una partida com és la
de la neteja viària, que abans estava inclosa dins de la partida de recollida de fem, i
que era una qüestió que estava pendent de solució des de feia molt de temps. S’ha
creat una partida també d’ordenament del trànsit que està vinculada d’alguna forma
amb  seguretat,  però  que  fa  referència  a  aquells  aspectes  que  són  pròpiament
d’ordenament del transit. I s’ha creat també una partida per a la gestió del Programa
ARRU, tant les ajudes al  reallotjament,  com les despeses a l’oficina de gestió i,
sobretot, les ajudes de rehabilitació i reedificació que es pretén incorporar a traves
del finançament del PMS. També s’han suprimit quatre partides; s’han eliminat les
partides que feien referència a edificis en el pressupost municipal, ens en quedaven,
concretament, tres; el CPC el Pinet, el Centre Social Sant Vicent i el Centre Social
Sant Francesc, i eren els únics edificis  que figuraven dins del pressupost; en cap
altre  dels  edificis  passava  això.  També  s’ha  suprimit  la  partida  de  serveis
d’administració central, que era una partida només amb 3.100 euros i, sobretot, s’ha
unificat i reconfigurat la multitud de subpartides de Benestar Social, transferint a
Participació  Ciutadana  part  de  la  despesa  de  la  consignació  que  ja  gestionava
Participació  Ciutadana  des  de  feia  temps  i  que  d’alguna  manera  apareixien
vinculades a Benestar Social.  El pressupost que es planteja continua sent auster i
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responsable, que compleix tots el paràmetres legals que estableix la Llei 2/2012, tant
l’objectiu  d’estabilitat  pressupostaria,  la  capacitat-necessitat  de  finançament,  que
tenim en 3.062.000 euros, com el límit de la regla de despesa, que hem fet referència
indirectament en el punt anterior, que està situat en 17.776.000 euros, mentre que la
despesa computable del nostre pressupost de 2017 està en 17.505.000 euros; per
tant, queda una diferència de 271.000 euros entre el límit i la despesa computable. I
el  límit  de  despesa  no  financera,  que  hem referit  abans  dels  20.671.000  euros.
Després pel que fa al nivell d’endeutament també estem dins dels paràmetres dels
que marca la legalitat, òbviament, és més, estem en una situació que podem dir que
és francament bona, perquè es preveu que al finalitzar l’exercici 2017 tindrem un
endeutament de capital viu de 4.594.444 euros, la qual cosa suposa un percentatge
del deute del 19,5% i que, a més, si amortitzàrem anticipadament el romanent de
tresoreria  que ha resultat  de la  liquidació  de l’exercici  2016,  acabaríem amb un
endeutament d’1.111.000 euros, que seria un objectiu perfectament abastable la seua
total supressió en l’exercici 2018. Pel que fa a l’anàlisi de l’estat dels ingressos, dir
que el pressupost que es proposa per a l’exercici 2017 és de 21.450.000 euros, és a
dir, 150.000 euros inferior al de l’exercici anterior i és, per tant, el quart pressupost
més  baix  dels  últims  dotze  anys  en  termes  absoluts;  tot  i  que  si  considerem
únicament  els  recursos  ordinaris  seria  el  huité  més  baix  o  el  cinquè  més  alt
d’aqueixos dotze anys.  Considere que és important emmarcar el pressupost en el
context econòmic dels últims anys, per saber d’on venim, on estem i cap a on devem
d’anar; i això en base a una anàlisi molt rigorosa de les dades econòmiques, de totes
les  dades  i  no  únicament  d’unes  poques;  perquè  pensar  que  ens  trobem
econòmicament bé a partir únicament del resultat de la liquidació de l’exercici 2016,
és  una  suposició  fàcil,  però  poc  fonamentada,  i  això  pot  dur  a  certs  equívocs;
perquè, efectivament, la liquidació del 2016 va donar un resultat molt positiu, com
venia sent també la del 2015, la del 2014, la del 2013, etc. però si repassem bé les
partides podem comprovar que les previsions d’ingressos de moltes d’elles encara
estan molt lluny de les previsions d’altres èpoques; sobretot és el cas dels impostos
indirectes, el capítol II dels ingressos, i de les taxes, el capítol III dels ingressos.
Perquè ens fem una idea, en 2008 les previsions d’ingressos d’aqueixos dos capítols
superaven els 6 milions d’euros, en el període 2009-2011 superaven els 5 milions
d’euros, hui en el pressupost de 2017 les previsions dels dos capítols no arriben a 3
milions, és a dir, presenten un dèficit de 2 milions aqueixos dos capítols. És cert que
el  capítol  I,  els  impostos  directes,  mitiga  un  poc  aqueix  dèficit,  atés  que  les
previsions d’ingressos han augmentat 1,4 milions entre 2011 i l’actualitat. Però cal
repetir que la situació global dels ingressos dista de ser pròspera, perquè encara no
s’ha recuperat el nivell de l’any 2011, i no cal ja que parlem dels anys 2009 o 2008.
Si passem a l’anàlisi de l’estat de les despeses, la situació sembla un poc millor,
sobretot,  a  causa  de  la  disminució  de la  consignació  necessària  per  a  atendre  a
l’amortització de préstecs, el capítol III, que són els interessos i el capítol IX que és
el propi capital que es deu a les entitats bancàries. A més, la no concertació de cap
préstec  durant  els  exercicis  2010-2013,  i  les  amortitzacions  anticipades  dels
romanents  positius  de  les  liquidacions  de  2012  a  2015,  han  fet  que  baixe
considerablement la quantitat que cada any s’havia de destinar a aqueixos conceptes,
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baixant des dels 3 milions fins a 1.175.000 de l’actualitat. Però amb tot, ens trobem
en un marc d’austeritat, cal no oblidar-ho, i s’ha procurat plasmar un pressupost que
responga  les  necessitats  actuals  d’aquest  ajuntament  treballant-lo  de  forma
col·legiada,  conjunta.  Respecte  al  capítol  I  de  les  despeses,  el  capítol  que  fa
referència al personal, presenta una consignació d’11.196.000 euros, que suposa una
disminució  respecte  el  pressupost  de l’exercici  anterior;  i,  així  i  tot,  és el  segon
pressupost  més  elevat  en matèria  de personal  dels  últims  dotze  anys,  en termes
absoluts, no percentuals. El pressupost que més va destinar, justament, va ser el de
l’exercici 2016, perquè hi havia pressupostats 260.000 euros per pagar la paga extra
de l’exercici 2012. Enguany, a banda que no estan consignats aqueixos diners del
2012,  també  s’ha  fet  un  treball  de  comprovació  per  part  del  departament  de
Recursos Humans, respecte de les previsions de despesa per a reajustar un poc el
global  del  capítol  I.  A pesar  d’això  i  de  l’increment  dels  90  mil  euros  de  més
consignats en la partida de Benestar Social per a la contractació de personal, per a
atendre al  pla  concertat  que tenim amb conselleria  en aquesta  matèria,  així  com
també la previsió de la consignació del possible increment de l’un per cent de la
massa salarial,  101.400 euros,  a pesar d’això,  el  capítol  I  no puja tant  gràcies a
aqueix esforç de reajustament. I cal dir que estan presents les consignacions que han
de fer possible  la creació dels  nous llocs  de treball  previstos a la plantilla,  o la
millora de molts dels existents, a banda de promocions internes. I tot això, a pesar de
les  restriccions  que  marca  la  legislació  estatal  actual  en  aqueixa  matèria,
principalment la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos. Respecte al capítol II, a
banda dels canvis provocats per la creació i supressió de les partides que abans s’han
referit, com platges, neteja viària, o les de benestar, participació, l’eliminació dels
edificis, dir que s’ha treballat aquest capítol II, igual que el capítol IV, el de les
subvencions, com el capítol VI, el de les inversions, de forma col·legiada, amb tots
els regidors i regidores delegats d’aquest ajuntament, perquè coordinadament amb el
personal de les seues respectives delegacions analitzen les necessitats de les seues
partides. I també, col·lectivament, s’han determinat les prioritats globals. D’aquesta
forma, els increments que figuren a les distintes partides responen a les peticions
expressades per cada departament dins del marge de prudència i austeritat habituals.
Els canvis més destacables que tenim al capítol II, a banda que, en general, hi ha un
augment de bona part de les partides, sobretot d’aquelles més bàsiques com puguen
ser policia, vies públiques, urbanisme o protecció civil, o en altres casos on no hi ha
un increment però s’ha mantingut el increment experimentat en l’exercici 2016, com
en modernització o en parcs i jardins, podem dir que s’ha incrementat la partida de
festes, on s’inclou una consignació per a la gestió de taules i cadires, però, sobretot,
continua  apostant-se  fort  per  les  partides  més  socials,  on  veiem  increments
importants  en  àrees  com  Benestar  Social,  Educació  o  els  Plans  de  Foment  de
l’Educació. Aclarir, abans de passar al següent capítol, que hi ha un increment de
80.700 euros a la partida d’òrgans de govern que respon a dos coses, per una banda
38.800 euros que estan consignats temporalment en el capítol dos, però es preveu
que vagen destinats a augmentar els recursos de l’oposició, amb la creació de dos
places d’eventuals més, i hi ha 41.900 euros, que provenen d’administració general,
corresponents  a  despeses  de  comunicació,  despesa  que  abans  estava  en
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administració general, però que no estava ben imputada com es va fer en l’exercici
2016 i per això s’ha canviat. I aclarir també que hi ha un increment en la partida
d’administració financera que respon a un augment de la previsió de la despesa en el
contracte de la gestió tributaria, a causa, justament, de l’increment de la recaptació.
En el capítol IV, el de les subvencions, dir que s’ha previst un xicotet augment en
moltes  d’aqueixes  subvencions,  sobretot  en  aquelles  que  atenen  les  necessitats
bàsiques,  de manera  que s’incrementen  les ajudes d’emergència  social,  amb una
consignació total de 201.000 euros, on també estan presents 11.000 per a la qüestió
de  l’empobriment  energètic,  o  41.000  per  a  ajudes  municipals  al  lloguer,  en
compliment del compromís plenari de 26 de novembre de 2015. I també, a petició
dels regidors delegats, s’ha incrementat el nombre de les subvencions nominatives,
que es poden vore al pressupost i que vénen a sumar-se a les que ja existia. Pel que
fa al capítol VI, el de les inversions, presenta una consignació inferior a la de l’any
passat, amb 517.000 euros, és a dir, el total de la consignació és de 297.500 euros.
Aquestes inversions es finançaran íntegrament amb recursos ordinaris perquè, com
s’ha dit, enguany no s’ha previst la concertació de cap préstec, sobretot a causa que
hi  ha  molts  romanents  a  gestionar,  com el  d’Aigua Blanca  IV,  el  cementeri,  el
préstec de 2016, els PPOS del 2016, etc. a banda de la qüestió del límit de despesa,
òbviament, de la regla de despesa; i també perquè els projectes de ciutat de més
envergadura, com l’ARRU, l’EDUSI, Oliva Futur, o les grans inversions, poden ser
ateses a través d’altres fons de finançament com el PMS, el Fons de Cooperació
Municipal, els PPOS o altres subvencions, ajudant d’aquesta forma a l’estabilitat de
la  nostra  economia  municipal.  Bàsicament,  les inversions  que es pretenen cobrir
amb aqueixos 297.500 euros, són 78.000 euros per a renovar totalment el pati de
butaques del Teatre Olímpia, suplementant els de l’exercici anterior, els 18.000 del
2016;  50.000  euros  per  a  actuacions  en  centres  escolars,  açò  vinculat  a  un
compromís d’actuacions per part de la Conselleria; 35.000 euros per a la redacció
dels projectes necessaris per a la posada en marxa del Centre de Transformació del
Carrer Sant Joan; 21.500 euros per a una possible redacció del projecte d’una nova
instal·lació de canera municipal; 20,000 euros per a la reposició de fanals a la platja;
18.000 euros per a l’adequació el jardí de Manuel de Falla; 14.000 euros per a un
vehicle  de  Benestar  Social;  8.500  euros  per  a  la  implantació  de  pipi-cans,
suplementant  el  8.500  de  l’any  passat;  7.000  euros  per  a  l’adquisició  de
desfibril·ladors, i 7.000 euros per al tancament perimetral del pati posterior de la
biblioteca de l’Envic. I això és, a grans trets, el que presenta el pressupost de 2017.”

 Sr. Salazar  Cuadrado: “Jo crec que el  Sr.  Vicent Canet,  ponent  d’Hisenda,  ha
disseminat perfectament el pressupost municipal del 2017, a grans trets, però jo crec
que ho ha explicat perfectament bé, en totes les línies mestres del mateix pressupost;
jo seré un poc més breu al respecte però també donaré la meua opinió del mateix.
L’aprovació  dels  pressupostos  és  un  dels  moments  més  importants  de  la  vida
política municipal,  no obstant, i en base a les necessitats i peticions dels distints
regidors delegats és on es tracen i elaboren les polítiques que al llarg de l’any el
govern ha d’aplicar i, per tant, és el moment oportú per poder vore en profunditat
que  dit  document  és  el  suficientment  equilibrat,  a  més  de  creïble,  realista  i
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realitzable  com per  a  poder  fer  front,  en  la  mesura  del  possible,  a  les  distintes
necessitats dels nostres conveïns. En definitiva, a prestar millors serveis. El projecte
de pressupostos d’enguany, com ja s’ha dit, ascendeix a 21.450.000 euros, encara
que s’augmenten diferents partides és sensiblement inferior al de l’any passat, amb
150.000 euros menys, un 0,74 menor, bàsicament per la no concertació de préstec
per inversions. Aquest pressupost incrementa les partides necessàries per fer front a
qüestions bàsiques i d’emergència, com són les referides a les necessitats infantils,
l’empobriment  energètic,  o  ajudes  a  lloguers  a  gent  molt  necessitada;  són  les
persones  més  desafavorides,  per  la  seua  situació  social  i  econòmica.  En  dit
pressupost es plasma clarament eixa voluntat i en total aniran destinades 1.136.900
euros,  un  augment  de  363.000 euros  respecte  al  de  l’any passat,  destinada  a  la
protecció  i  promoció  social.  També  297.500  euros  dels  recursos  ordinaris
municipals  aniran  a  finançar  partides  destinades  a  la  modernització  dels  edificis
municipals, que alguns d’ells estan en una situació de manteniment un tant precària,
i  també  a  la  seguretat,  qüestió  molt  important  per  a  tots  els  ciutadans.  També
s’incideix en matèria d’educació, en temes de cultura, de salut, de modernització de
l’administració, en temes mediambientals, esportius, en la revitalització i posada en
valor del nucli vell mitjançant el programa ARRU, que això es finançarà a traves del
PMS, en infraestructures urbanes, etc. la qual cosa està reflectida en la memòria del
pressupost i la part d’inversions del mateix. Tot això sense fer cap préstec, la qual
cosa possibilitarà continuar disminuint el deute que té l’ajuntament i que, de ben
segur,  a  final  del  2017 es  situarà  per  davall  del  20%, per  no dir,  pràcticament,
endeutament zero, si els diners liquidats del pressupost de 2016 van destinats i la
possible liquidació, en positiu, també del 2017. Per tant, pel que fa a les delegacions
de la meua competència en matèria  de comerç,  la partida que fa referència  a  la
despesa corrent  i  promoció  comercial  és  sensiblement  superior,  passa de 68.400
euros a 73.600 euros. I el capítol IV, el de les subvencions i convenis, passa dels
10.000 als 14.000. Hem de continuar incidint i recolzant un sector econòmic, el del
comerç, de vital importància per a la nostra economia i que genera ocupació a la
nostra ciutat. En la part de mercats, en el capítol de despesa corrent, passa de 29.000
euros  als  35.500 euros,  diferència  que  va  destinada  al  pagament  dels  costos  de
redacció del projecte de rehabilitació i recuperació del sostre de l’edifici del Mercat,
la qual cosa li donarà un valor afegit a aquest edifici. Pel que fa a la delegació de
festes, s’actualitza la partida de despesa corrent i se suplementa en 50.400 euros, fet
que ve donat per fer front a la despesa real de dita delegació i a factures pendents
d’exercicis  anteriors  i  que  es  van  carregar  al  pressupost  del  2016,  i  que  ara
s’arrosseguen  des  del  2017,  i  també  a  l’acord  amb  una  empresa  per  al
subministrament de taules, cadires i escenaris, les que es necessiten al llarg de tot
l’any, no només per a la delegació de festes sinó que també les distintes delegacions
municipals. En aquesta vida tot és millorable, per suposat, el pressupost municipal
també,  encara  que  pense  que  estem  davant  d’un  pressupost  realista,  prudent,
equilibrat  i  social  i,  en  certa  manera,  també  expansiu  i  que,  en  principi,  ens
possibilitarà fer front a moltes de les peticions, necessitats i millora del serveis que
demanen  els  nostres  conveïns,  a  més  de  possibilitar  la  contractació  de  personal
tècnic  per reforçar  distints  departaments,  per  tal  de fer  més efectiva  i  acurtar  la

Pàgina: 13



AJUNTAMENT D’OLIVA

gestió  dels  distints  regidors  delegats;  tot  això,  a  més  de  complir  amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostaria i amb la regla de despesa. Per tant, des de el grup Gent
d’Oliva ja avance que el vot serà favorable.”

 Sr. Salort Rubio: “Primer que res, donar l’enhorabona al regidor d’Hisenda per
haver elaborat aquestos pressupostos, que farà de cara a un llarg termini molt més
pràctica la seua gestió. Té un punt a destacar aquest pressupost i és el fet de no
concertar cap deute, és un fet que considerem positiu i, a pesar que altres companys
han  comentat  un  poc  sobre  l’àrea  social,  m’agradaria  esclarir  un  poc;  aquest
pressupost tracta de consolidar un viratge necessari cap a les polítiques inclusives i
part d’això és el que ve reflectit en aquest pressupost. Per una part, ve a consolidar-
se  l’augment  del  servei  d’atenció  a  domicili,  amb  el  qual  es  reforçarà  amb
l’adquisició d’un cotxe per tal de poder arribar no sols a tot el poble sinó també als
altres nuclis de població. També tindrem un augment de les partides de treball amb
altres  empreses  per tal  de poder arribar  a certes  necessitats,  les quals  no podem
consolidar amb la plantilla, pel que hem comentat de no poder contractar més; i el
més notable,  de del meu punt de vista, és l’augment en l’apartat  d’ajudes, d’uns
76.000 euros dels quals, com ja ha comentat el company Vicent Canet, comptarem
amb una partida per a complementar el lloguer i poder dir que estem afavorint el
lloguer social. És bàsicament un resum del que hem fet. Per tant, nosaltres també
votarem positivament aquest pressupost.”

 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres, ja vaig a avançar el vot, anem a votar en contra els
pressupostos  que  hui  es  presenten,  com ja  ho  vam fer  en  la  mateixa  Comissió
d’Hisenda. Vaig a fer dos intervencions, vaig a intentar ser molt breu i molt directa,
perquè crec que no són pressupostos on es puga parlar molt o dir gran cosa, perquè
és un pressupost molt bàsic, i deixa molt a desitjar perquè, personalment i com a
grup municipal, considere que no cobreix les necessitats de la ciutat d’Oliva, perquè
en cap moment obri una línea estratègica de competitivitat per als nostres ciutadans,
ni genera ocupació, ni genera millores comercials, millores empresarials, millores
turístiques, ni millores juvenils i absolutament res que no siga repartir un trosset a
cadascú i fer alguna coseta bàsica; però no aporta res als ciutadans, ni a la ciutat
d’Oliva.  En  la  primera  intervenció,  vaig  a  cenyir-me  un  poc  en  la  part  dels
ingressos,  no  vaig  a  entrar  en  les  reestructuracions  de  les  aplicacions
pressupostàries, si li volen dir benestar social, equip base o li volen dir un altre nom,
perquè considere  que és  una cosa estrictament  organitzativa,  i  no entraré  en les
reestructuracions que són meres formes de millorar l’organització de les aplicacions
pressupostaries. Mirant un poc la part inicial, que són els impostos directes, podíem
pensar un poc que hi havia una disminució dels tributs que els ciutadans paguen per
les contribucions a la ciutat d’Oliva, perquè es preveu un descens de l’impost de
béns immobles de naturalesa urbana, el que tots coneguem com la contribució. I si
analitzem un poc les previsions en impostos directes podríem pensar que, realment,
els ciutadans no tenen una càrrega fiscal molt forta, però això només és quan mires
la previsió d’ingressos. La realitat no és aquesta i jo sí que he estat mirant un poc,
em centraré en el tema de l’IBI, del que paguem els ciutadans d’Oliva per les nostres
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vivendes i torne a ratificar-me que la càrrega fiscal que aquest govern està exercint
sobre els ciutadans d’Oliva és exagerada. No sabia exactament, perquè en algunes
previsions s’han gastat com a base els drets reconeguts, en unes altres s’han gastat
els padrons, quin criteri per a poder fer una comparativa, però al final m’he decidit
per gastar el Padrons Municipals, que són aquelles previsions que es fan de tots els
contribuents  de  la  ciutat  d’Oliva,  és  una  planificació  en  la  qual  apareix  cada
referència cadastral i el que es suposa que va a pagar per un tribut cada vivenda de
la ciutat d’Oliva. Aqueixos padrons es publiquen i els signen els regidors d’Hisenda;
per tant, és una font oficial d’informació firmada pel delegat d’Hisenda. Els padrons
en l’any 2015 deien que hi havia una previsió d’ingressos pel tema de l’IBI, de les
contribucions,  al  voltant  de  8.451.000  euros;  els  padrons  de  l’any  2016  són
9.668.000 euros; i els padrons de l’any 2017 són 9.115.000 euros. Si comparem des
de l’any 2015 al 2016, va haver un increment de 615.000 euros que els ciutadans
d’Oliva  han  hagut  de  pagar  de  més  per  les  seues  vivendes;  i  si  establim  una
comparativa des de l’any 2015 a l’any 2017, en total els ciutadans d’Oliva anem a
pagar 664.000 euros per un únic tribut, que és la contribució de les nostres vivendes.
Ho he  calculat  també  a  traves  d’un rebut  normal,  amb una referència  cadastral,
perquè les persones puguen entendre del que estem parlant, perquè quan parlem de
tants milions pareix que ens perdem. En l’any 2015, un rebut particular, d’una casa
particular, en el qual la revisió cadastral li va afectar la mitjana, és a dir, no va haver
res excepcional, pagava 355 euros per la seua vivenda; en l’any 2016 va pagar 408
euros, i en l’any 2017 va pagar 412 euros per la seua vivenda; en total, l’increment
que s’ha produït  des  de l’any 2015 a l’any 2017 és  d’un 10% més  per  la  seua
vivenda. Està clar que cadascú pot fer la seua reflexió de si un 10% és molt o poc,
però anem a contextualitzar també la situació. En l’any 2011, quan el govern del
Partit Popular entra en el Ministeri, en el govern central, Montoro posa com a una de
les primeres mesures incrementar directament el 10% de l’IBI en l’any 2012 i en el
2013, per imperatiu legal; i després ho va prorrogar en l’any 2014 i en el 2015; és a
dir, a partir de l’any 2015 els ajuntaments ja no estaven obligats a mantenir aqueix
increment del 10%. Aquest govern no ha fet res en contrari, i ha mantingut el 10%,
que així ho va dictaminar el Sr. Montoro i el govern central, més el 10% que en
aquestos dos anys han incrementat, perquè no han compensat els increments de la
revisió cadastral. Per tant, en dos anys de govern de vostés els ciutadans d’Oliva han
pagat i paguem un 20% més, sols per un únic tribut, un impost directe que és el tema
de la contribució; i, personalment, crec que, si no recorde malament, un dels seus
pactes  de  govern  era  que  anaven  a  revisar  els  impostos  municipals,  perquè
consideraven que els ciutadans d’Oliva pagaven molt; però han fet exactament el
contrari, que és consentir que s’incrementen els impostos directes en més d’un 20%.
Respecte a l’impost de les plusvàlues, que també m’ha cridat molt l’atenció, des de
la liquidació del 2015 i la del 2016, s’han duplicat els ingressos per les plusvàlues i
hem  passat  d’unes  previsions  de  mig  milió  d’euros  a  uns  ingressos  en  drets
reconeguts d’1.100.000 euros, és a dir, hem duplicat. En aquest cas, en la previsió
que també es fa en el  pressupost,  si  en drets  reconeguts  tenim 1.100.000 euros,
només hem consignat, o es preveu per a enguany, un ingrés de 850.000; és a dir, que
tornem a estar entre 100.000 i 270.000 euros per baix del que estem ingressant o en

Pàgina: 15



AJUNTAMENT D’OLIVA

drets reconeguts anem a ingressar en els exercicis anteriors. Crec que el que hem fet
en aquest esborrany, o en aquest pressupost municipal, realment s’està infradotant
les partides que corresponen als impostos directes quan la càrrega fiscal que estan
suportant els ciutadans d’Oliva és molt  superior a la que apareix reflectida en el
pressupost que es presenta hui ací. Per tant, considere que o intenta amargar-ho, per
tal de no afectar a la regla de despesa; no està reflectint la previsió d’ingressos el
que realment està donant-se i el que realment està reflectint-se en el que paga un
ciutadà d’Oliva pels seus impostos. També en el tema de la previsió de les activitats
empresarials; es preveu l’ingrés que serà exactament igual al de l’any 2016 quan en
padrons s’ha incrementat més de 82.000 euros, però tampoc apareix reflectit en el
pressupost que hui es presenta, s’ha deixat la partida exactament igual. Per tant, una
de les raons per les quals nosaltres anem a votar en contra és perquè les pressions
fiscals a què s’està sotmetent als ciutadans d’Oliva és molt superior, és molt gran, i
crec que això ens ha de dur a una reflexió per tal de valorar el que estan pagant tots
els ciutadans d’Oliva. Respecte a les taxes també hi ha una segonaraó per la qual
nosaltres  no  anem  a  recolzar  aquest  pressupost  municipal  i  ve  per  la  taxa
d’eliminació  de  residus  sòlids  urbans.  Ja  ho  vam  dir  quan  es  va  modificar
l’ordenança fiscal, és la recollida de fem, i es va eliminar la gestió de l’Ecoparc i es
va  cedir  al  consorci.  En  aprovar  aqueixa  ordenança  es  va  fer  amb  objecció  de
legalitat,  tant  de la Intervenció  Municipal  com de la Secretaria;  és a  dir,  tant  la
secretària com la interventora, varen dir que el procediment que s’havia seguit per a
aprovar aqueixa ordenança no s’ajustava a la legislació vigent. Per tant, és il·legal,
és una ordenança nul·la de ple dret. L’ajuntament no pot cobrar al ciutadans d’Oliva
ni un cèntim per la recollida de fem perquè és un acte nul de ple dret. Per tant, és
molt important, entenem, fer les coses bé, sobretot en temes de recaptació, i quan
745.000 euros que ixen de les butxaques dels ciutadans es fa de forma il·legal, per a
nosaltres ja és un segon criteri i una segona raó per a votar en contra d’aquestos
pressupostos municipals.  De fet,  aquest grup ja ho ha traslladat  i  denunciat  a  la
Sindicatura  de  Comptes,  perquè  considerem  molt  greu  que,  advertits  per  la
Intervenció  i  Secretaria  General,  consentesquen  cobrar  un  rebut  als  ciutadans
d’Oliva quan és un acte nul de ple dret. Per tant, aquestos són dos motius respecte
als ingressos, en la segona intervenció parlarem de despeses.”

 Sr. Parra Salort: “Crec que hi ha dos aspectes que s’haurien d’haver separat en
aquest acte d’aprovació del pressupost, per la seua importància individual. Una cosa
seria  parlar  del  pressupost  i  l’altra  cosa  seria  parlar  de  la  plantilla.  Amb
independència que la legalitat permet que estiguen units, la possibilitat que pogueren
tractar-se per separat i abordar cada punt, crec que és important, per la importància
que  cadascun  d’ells  representa.  Per  una  altra  part,  en  quant  al  moment  de
presentació  dels  pressupostos  seguim trobant-nos  que  es  presenten  en  un  retràs
il·lògic i perjudicial. Il·lògic perquè fa temps que els tenen acabats, i tan sols un
punt tan irrellevant com és la retribució dels membres dels partits de l’oposició és
els ha mantingut a vostés incapaços d’aprovar-los. Demostra, per tant, la falta de
consens i el Regne de Taifes que ja vaig dir en l’altre plenari que era en aquest
moment el grup municipal. En quant al tema de despeses, seguim trobant-nos, com
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l’any anterior, amb un pressupost en què la part de despeses del personal és la més
significativa,  suposa  el  52%  del  total  del  pressupost.  Varen  fer  vostés  un  pla
d’ordenació de recursos humans, i no pareix que haja funcionat. Aquesta partida,
com ja s’ha comprovat en anys anteriors, entenem que està sobredimensionada; en
2016 ja s’ajustaren 380.000 euros, i en 2015 al voltant de 700.000 euros. Per altra
banda, el que a nosaltres més ens preocupa, i considerem que és el més important,
no sols és el cost sinó el rendiment que vostés estan traient-li al personal que la
conforma. No entenem que s’haja de llevar cap dret al funcionari o treballador sinó
que vostés siguen capaços de formar, motivar, fer rendir i controlar els funcionaris
dels  seus  departaments,  cosa  que,  com  tots  sabem,  no  ocorre  en  molts  dels
departaments d’aquest ajuntament.  Facen seues les tasques corresponents, i  facen
funcionar els dits departaments, aparten a qui no funciona i valoren a qui realment
és un treballador eficaç. Recorden que porten quasi cinc anys governant i no pareix
que funcione millor. Crec que hi ha prou falta de voluntat política a solucionar els
problemes del personal, massa interessos creats en molts departaments. Recordant
algunes paraules que ja es varen dir respecte al tema de la plantilla, en concret el Sr.
Peiró, feia referència al fet que volen fer canvis en els departaments, que han tingut
conflictes  els  últims  anys,  com  ara  en  Urbanisme,  que  aquest  regidor  porta  la
delegació. També és cert que per fer canvis de vegades s’ha de trencar algun ou, per
fer truites s’han de trencar. Implica que s’ha de prendre mesures que de vegades no
són del grat de gent que no està dins de l’equip de govern. Únicament recordar-li
que  tenim  una  RLT,  que  hem  de  ser  valents  i  saber  organitzar-la,  quadrar-la,
modificar-la, però tenim temps per davant l’equip de govern per fer-ho. Després de
cinc anys crec que aquestes paraules ens tornen a recordar el mateix; que temps al
temps, que ja es solucionarà. Un altre exemple en relació a aquest tema, en el plenari
anterior es va comentar que la contractació del fem estava damunt la taula encara,
però es que va caducar en març de 2014, porten vostés tres anys per solucionar un
contracte.  La  raó  d’aquesta  demora,  segons  l’alcalde,  es  deu  al  fet  que  el
departament  de contractació va molt  saturat.  Evidentment,  deu d’estar no saturat
sinó bloquejat, perquè si en més de tres anys no hem sigut capaços de traure-ho
difícilment es traurà en un futur. Però això té una conseqüència per al ciutadà, el que
té  la  prorroga  del  contracte  no renova els  equips  ni  els  mitjans,  no sap si  se  li
concedirà, i això significa equips vells i escassos; és a dir, Oliva cada dia més bruta.
Podríem afegir algun altre exemple, com és el contracte de la piscina, pel temps que
hi ha no vull excedir-me més. Podem també fer referència al reglament de la segona
activitat de la Policia Local, que des del mes de juliol del 2013 està pendent, està
sobre la mesa. És un tema de falta de temps dels funcionaris? És una pregunta que
queda  en  l’aire.  Voldria  també  fer  referència  a  les  inversions  en  informàtica  i
modernització, ens trobem en un pla presentat a presses i carreres, un còpia i apega
d’un pla d’Alacant; però quan un comprova les despeses en què ha incorregut en el
2016 i 2017 no pot fer més que posar-se les mans al cap. En 2016 s’han pressupostat
352.000 euros i en 2017 s’han pressupostat 195.000, en total 547.000 euros que, pel
que hem vist, no ha servit, com qui diu, per a res a la vista de la situació actual. En
quant a Benestar Social, Sr. Salort, té vosté quasi tantes despeses de personal com a
quantitat per a atendre a la seua Regidoria; li estime al voltant d’1.300.000 euros,
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aplique’ls de la manera més efectiva, que el ciutadà ho necessita. En quant al punt
de reflex al pressupost que han assignat a òrgans de govern, no ens queda clar a què
van  a  assignar  una  quantitat  de  38.800  euros,  ja  que,  segons  les  converses
mantingudes  amb aquest  portaveu,  anaven destinades  a  finançar  la  tasca  que un
regidor de cada un dels partits de l’oposició, el que denominem mitja alliberació,
que permetria que la important tasca que els partits que no governem fem, en quant
a control i aportació de idees, poguera ser remunerada. Pareix ser, per la informació
que circula, que no serà per a aqueixa destinació. Sembla estrany el canvi ara quan
se’ns ha comunicat  en altres  ocasions que l’única  forma de poder  retribuir  seria
mitjançant  mitja  alliberació  comentada.  I  per  últim,  en  quant  a  les  mesures  de
recolzament a les empreses industrials, comercials, turístiques i d’agricultura, no he
trobat pràcticament quantitats destinades perquè aquestes empreses puguen generar
economia, llocs de treball i rendes que els treballadors podran destinar a atendre les
seues necessitats. Crec que deuríem recolzar aquests generadors de llocs de treball la
qual cosa permetria millorar la situació dels ciutadans d’Oliva. I per una altra part,
en quant a ingressos, ha eixit recentment una sentència del Tribunal Constitucional
per la qual anul·la una sèrie d’articles,  crec que en el pressupost que vostés han
estimat no tenen en compte la possible disminució per dites il·legalitats, així com la
reclamació dels últims quatre anys no prescrits. Crec que per tindre un pressupost de
la  millor  manera  raonable,  que  això  s’hauria  pogut  estimar.  Per  tant,  perquè
considerem que no és un pressupost realista front als ingressos i en quant al fet que
la realització de les despeses, sobretot de personal,  no estan regularitzades  ni es
corresponen  a  un  pressupost  adequat,  no  donarem  el  vot  favorable  a  aquest
pressupost.”

 Sr. Canet Llidó: “En aquesta segona intervenció intentaré aclarir les qüestions que
s’han plantejat al llarg de la primera intervenció. Crec que hi ha un denominador
comú del que he escoltat, tant al Partit Popular com al PSOE, és a dir, els grups de
l’oposició, que parlen que el pressupost no genera, no fa; puc acceptar la crítica,
però jo no he sentit cap proposta, ni una sola proposta per part de cap dels dos grup;
és  a  dir,  si  vostés  estimen  a  la  ciutadania  proposen,  en  què  i  en  quines  coses,
aqueixes  coses  que  es  poden  fer  quan  parlem en  general,  on  volen  vostés  que
destinem els recursos del capítol II, del IV o del VI o del que siga. Propostes. Això
és  una  cosa  que  crida  bastant  l’atenció.  Després  ha  hagut  un  moment,  sobretot
escoltant la intervenció de la Sra. Morell que he oblidat que estàvem parlant del
pressupost i, per un moment, m’ha semblat que estàvem parlant de l’ordenança de
l’IBI  i  després,  d’altres  qüestions.  Bé,  podem  parlar  dels  impostos  directes
concretament, tant de l’IBI com de les plusvàlues. Jo entenc, i crec que qualsevol
persona sensata així ho entendrà, que un regidor d’Hisenda ha de vetllar perquè els
ingressos que té el pressupost municipal que té un ajuntament siguen els necessaris
per  a  poder  cobrir  les  necessitats  dels  serveis,  que  els  treballadors  tinguen  les
ferramentes adequades per a poder desenvolupar la seua tasca, i que la ciutadania
tinguen de l’administració local els serveis que mereixen i de la forma adequada que
mereixen. Jo crec que això és una cosa que va implícita amb un regidor d’Hisenda;
ha de vetllar perquè els recursos facen possible això. Jo abans, en la meua primera
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intervenció, he explicat històricament com ha hagut una disminució dels capítols II i
III dels ingressos, és a dir, dels impostos indirectes i de les taxes, per valor de tres
milions d’euros, si el comparem amb anys com el 2008 o 2009, però de 2 milions
d’euros si el comparem amb 2011, que no està tan lluny, i són anys de plena crisis, 2
milions d’euros menys. I si ara parlem a passar dels impostos directes, concretament
de  l’IBI,  un  regidor  delegat  responsable  hauria  de  mirar  quins  són  els  drets
reconeguts que s’han anat cobrant,  o els drets que l’administració ha adquirit  en
relació  a  aqueix  impost  en  els  últims  exercicis,  i  efectivament  en  2013  aquest
ajuntament tenia uns drets reconeguts de l’IBI de naturalesa urbana de 8.719.000
euros; i quins han sigut els rets reconeguts en 2016? 8.717.000, és a dir, 2.000 euros
menys que en el 2013; parle de l’IBI de naturalesa urbana, drets reconeguts, es pot
comprovar a la liquidació de la qual es dóna compte als plenaris. Però, fins i tot,
quina ha sigut la diferència de recaptació real en quant a drets reconeguts, en l’IBI
urbà entre 2012 i el 2016? Ha sigut de 229.536 euros. Quan passem dels 8.488.000
de 2015 als 8.717.000 de 2016. 229.000 euros en l’IBI; però abans he parlat d’un
dèficit de 2 milions respecte del 2011, que són anys ja de crisi, de 3 milions respecte
dels anys anteriors a la crisi, 2008 i 2009. Dos milions i tres milions i ací estem
parlant de 229.000 euros respecte al 2015, i que estem igual en drets reconeguts
respecte al 2013. Igual, en IBI urbana. Per tant, aqueixa és la realitat que donen les
xifres reals d’aquest ajuntament. I de totes formes, jo torne a repetir, a banda de fer
una descripció dels problemes que té aquest ajuntament o de la càrrega fiscal, quina
és la proposta alternativa per a canviar això? Jo no l’he escoltada, però sí es poden
fer, jo no l’he escoltada ni en aquest plenari, ni en els de l’IBI, ni en el pressupost
anterior, en cap moment; propostes cap. És dir, sempre criticar és més senzill que fer
propostes. Jo no n’he escoltat cap. I, respecte de les plusvàlues, crec que ha hagut
una contradicció entre el que ha dit el portaveu del Partit Popular i el que ha dit el
portaveu del Partit Socialista i que, efectivament, les plusvàlues hi ha una previsió
molt  prudent  dels  seus ingressos,  que són 850.000 euros.  Probablement,  al  final
acabe havent més drets reconeguts al final de l’exercici per aquesta qüestió de les
plusvàlues, del increment dels terrenys de naturalesa urbana; però hem de recordar
que estem parlant sempre de previsions, no estem parlat d’un impost que vinga a
traves  d’un  padró  i  que  puguem  saber  amb  certa  certesa  quina  és  la  previsió
d’ingressos, sinó que sempre depenem de la fluctuació del mercat immobiliari, per
això, cal fer sempre un exercici de prudència i especialment en aquest exercici. Per
què? Justament per allò que ha apuntat el Sr. Parra Salort en la seua intervenció,
perquè  està  pendent  la  interpretació  de  la  sentència  del  Tribunal  Constitucional
respecte de la Norma Foral navarra i respecte de les altres sentències dels Tribunals
Superiors de Justícia, entre ells el de la Comunitat Valenciana, referents als articles
107  i  110.4;  i  els  ajuntaments  estem  esperant  que  per  part  del  Ministeri,
principalment, o com a mínim per part de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, es donen algunes directrius més clares de les que ens va donar la pròpia
Federació Espanyola de Municipis i Províncies en febrer d’enguany sobre aquesta
qüestió. I per això, si sempre cal ser prudent amb un impost del qual no hi ha una
padró,  i  que depén de les  fluctuacions  del  mercat,  en aquest  exercici  convé ser
especialment prudent en aqueixa matèria. Respecte de les activitats econòmiques a
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les que feia referència la Sra. Morell, també dir-li que els increments dels exercicis
anteriors provenien d’una tasca inspectora que ha deixat de produir-se enguany; i
per tant, consultat el departament, li varen traslladar a aquest regidor delegat que
aqueixes previsions d’altres anys enguany no anaven a produir-se, per això és pel
que no està contemplat aqueix increment com en exercicis anteriors amb la mateixa
cadència. Després, passant a les intervencions que ha fet el Sr. portaveu del Partit
Popular, li reconec que, efectivament, ha hagut un cert retard, el motiu que vosté ha
esgrimit  és un d’ells,  però no l’únic,  ni  moltíssim menys,  perquè,  jo que ho he
explicat en alguna Comissió d’Hisenda, inclús en algun plenari, que en el moment
en què es tanca l’exercici a 31 de desembre, a partir d’aqueix moment entrem, des
del punt de vista del departament d’Hisenda, en un moment en què s’ha de tancar
l’any pressupostari anterior, s’ha de traure la liquidació de l’exercici anterior, s’han
d’incorporar els romanents, i automàticament passem, pràcticament, al mes de març
per a poder treballar en l’elaboració d’un pressupost. Però en l’actualitat, a banda
d’això que ha sigut sempre així, tenim la qüestió de la regla de despesa, que una
volta que analitzem la liquidació, en aqueix moment sí que és preceptiu traure la
regla de despesa, i això porta una llum nova respecte dels treballs que s’estaven fent
al voltant del pressupost i, de vegades, les previsions que es tenien s’han de reajustar
a les dades que aporta aqueixa regla de despesa; i això incrementa un poc el retard
que es produeix si el pressupost no s’aprova amb anterioritat a 31 de desembre de
cada  exercici.  Després  respecte  de  personal,  ja  ho  van  dir  en  el  pressupost  de
l’exercici passat i enguany ho tornen a repetir, diuen que està sobredimensionat. A
mi m’agradaria que em diguera exactament en quins termes està sobredimensionada.
Exactament,  quina  és  la  partida  del  capítol  I  que  sobredimensiona  el  capítol  I,
concretament, per poder avançar i poder millorar. I li dic el mateix, propostes per a
millorar el capítol I, i la qüestió de personal; no simplement dir que es pot fer millor,
òbviament, tot es pot fer millor, però s’ha de concretar, s’ha de passar a una oposició
un  poc  més  propositiva  perquè  si  no,  al  final,  la  ciutadania  també  es  queda
simplement em dir, que es faça millor, bé, que es faça. Això, crec que tot el món pot
dir-ho, que es faça. Després, respecte de modernització, una puntualització i és que
dels  diners  de  l’exercici  anterior,  els  351.000 euros,  hi  ha  una  part  que  anaven
vinculats a la concertació del préstec, al capítol VI, que encara no s’han gastat en
aquest exercici, però que la regidora delegada de l’àrea ha treballat per a tenir un
plec  tècnic  i  un plec administratiu  per  a  poder  fer aquest  contracte  que millore,
justament, la part sobretot del que és el gestor d’expedients. I sí que s’ha avançat en
moltes  qüestions  en  matèria  de  modernització;  jo  li  puc  dir  que  he  viscut,
personalment, una situació en aquest ajuntament en què els treballadors no podien
avançar perquè no tenien ni impressores, i  una de les primeres coses que fa fer,
justament,  la  regidora  de  Modernització  va  ser  solucionar  aquest  problema;
treballadors que no podien treballar perquè no podien utilitzar el seu ordinador, en
fi, i moltíssimes altres coses que li podria referir en matèria de modernització, i ja
ens havíem gastat molt diners en matèria de modernització quant això estava passant
però moltíssim, més que ara; i la Sra. Ibiza m’indica que això és justament el que
ella va explicar en la reunió que va convocar recentment. Respecte a la qüestió dels
38.800 euros d’òrgan de govern, efectivament, jo li vaig indicar que, en un principi,
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aqueixos 38.800 euros anaven destinats a dedicacions parcials dels regidors, li ho
vaig indicar, jo no m’amague de dir-li-ho; és més, el càlcul estava fet, justament,
calculant el que suposava aqueix increment i restant les dos indemnitzacions dels
dos regidors de l’oposició; però, en l’actualitat, després de raonar-ho amb l’equip de
govern, la proposta és que siguen per a personal eventual, és a dir, per a secretaris de
grup. I jo en cap moment vaig dir que només podia ser per a regidors delegats. En
tot cas, més limitacions tindríem per la legislació per a les dedicacions parcials; però
bé,  de totes formes haguérem intentat  salvar-les.  I  respecte  de la generació d’un
motor de turisme, torne a dir el mateix, propostes.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “A mi no m’ixen els comptes fent referència a l’aportació
numèrica que fa la Sra. Ana Morell respecte a l’IBI urbà. Evidentment, si tirem mà
als documents dels pressupostos anteriors veiem que la diferència entre l’IBI urbà i
el  que  tenim  hui,  la  previsió  que  fem,  estem  a  penes  per  damunt  en  un  5%,
aproximadament, parlant del 2015 fins al 2017. No estem parlant d’un 20%, estem
parlant de aproximadament d’un 5% més del que es pressupostava en el 2015, el que
es pressuposta ara en aquest moment; per tant, aqueix 20% jo no el veig per cap de
costat,  almenys en el pressupostat. Crec jo que ningú està amagant el tema de la
pressió  fiscal  per  a  dissimular  la  regla  de  despesa,  perquè  això  són  documents
tècnics i no crec jo que els funcionaris d’aquest ajuntament es deixen portar per
qualsevol regidor, encara que siga el d’Hisenda, perquè intente amagar alguna cosa
per complir amb la regla de despesa. Per tant, aqueixa asseveració que vosté fa crec
que no s’ajusta a la realitat, però absolutament per a res. Deuríem d’estar parlant de
molts més diners en la partida de l’IBI, no estaríem parlant de a penes 200.000 euros
i escaig o 400.000 més, sinó estaríem parlant de més d’un milió d’euros; no és el
cas. Pel que fa al Sr. Parra, dir-li que cinc anys governant no, en tot cas, estem
governant des del que va de legislatura. Alguns regidors que estem ací, en l’anterior
govern teníem una col·laboració amb el govern, però no és que estiguérem limitats
en les delegacions que portàvem però eren delegacions d’un caràcter menor que,
evidentment,  tenien la responsabilitat  i  el  pes específic  que li  correspon, però al
govern  cinc  anys  no  portem governant;  podrem parlar  dels  quasi  dos  anys  que
portem de legislatura però no de cinc, perquè si anem remuntant- nos, ací també hi
ha regidors que encara que estan a l’oposició han estat molts més anys governant,
per exemple la seua companya, Ana Morell, més que jo, perquè ha format part d’un
govern, en el seu moment, del qual jo no formava part. Jo crec que això no val, jo
crec que hem de cenyir-nos a la realitat, i la realitat és que portem dos anys quasi de
govern, això sí, i cal responsabilitzar-se d’aquestos anys, tot el que s’ha fet tant per a
bé com per a mal. Jo crec que en la part de la balança està molt per damunt la part
que s’inclina a favor d’allò que s’ha fet bé, que del que s’ha fet mal. Evidentment,
tot és millorable,  aquest pressupost també es pot millorar i estic segur que en el
pròxim es millorarà,  us ho assegure.  Pel que fa referència al que vosté deia,  Sr,
Parra, que en la part de comerç no veu que s’ha invertit absolutament res, jo no es
que s’invertisca res de l’altre món, jo crec que s’ha d’invertir molt més, però del
2015 al que s’inverteix ara en 2017 estem parlant, aproximadament, d’un 105% més
del que es feia; a penes estàvem parlant de 36.000 euros, ara estem per damunt de
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73.000 euros; no és suficient, evidentment, jo vull que s’invertisca més; és un dels
principals sector de l’economia; per tant, jo estic segur que en el pròxim pressupost
acabarà i es millorarà aquest aspecte i altres. Per tant, jo crec que, tenint en compte
que tot és millorable, pense que el pressupost que hem presentat hui és realista, que
es cenyeix a les necessitats, que va a millorar els serveis que presta l’ajuntament,
que també va a ajudar a molta gent necessitada i, per tant, estic segur que a més, en
la condició que dic que és millorable, crec que estem davant d’un pressupost ajustat
que millorarà tots aqueixos aspectes que hem parlat, i que de cara a edicions futures
de pressupost estic segur que anem a millorar-los perquè siguen més eficients i que
arriben més encara, amb més quantitat, als nostres conciutadans. Pense també que
l’ajuda que va destinada al casc antic, a més del compromís que hi havia en el seu
moment,  crec que va a millorar  notablement  la part  antiga de la nostra ciutat,  o
almenys la intenció amb què es fa és per a millorar aqueixa zona que evident falta té
que es pose en valor, per la importància que té la mateixa. Dit això, pense que estem
per  a  treballar,  en  el  bon  sentit  de  la  paraula;  per  a  millorar  tots  els  aspectes
municipals,  i  li  repestisc  a  l’oposició  que  en  els  pressupostos  de  l’any  que  ve
s’intentarà encara superar i millorar els que ara presentem.”

 Sra. Morell Gómez: “Bé, Sr. Canet, vosté m’ha fet trampa en els números. Li diré
per què. Vosté m’ha comparat el padró de l’any 2013, quan no havia entrat la revisió
cadastral  i quan els disseminats encara tributaven en l’IBI urbá i no en el rústic.
Aleshores, m’ha fet un poquet de trampa. Dit això, Sr. Salazar, jo no estic inventant-
me el números, ni traent-me els números, ni tan sols de les liquidacions, estic traent-
li els números dels decrets que firmen, en aquest cas el delegat d’Hisenda que és el
Sr.  Vicent  Canet,  i  per  suposat  que  són  documents  oficials,  jo  no  dubte  de
l’elaboració  del  que  diuen  els  tècnics  municipals.  El  que  jo  he  dit  és  que  el
pressupost  municipal  que  es  presenta,  aquest  document,  no  reflecteix  la  càrrega
fiscal que paguen els ciutadans; és a dir, que el que hi ha consignat com a previsió
d’ingrés no correspon amb el que paguen els ciutadans de les seues butxaques. Això
és el que he dit jo. Els padrons municipals, que li torne a dir les xifres, del 2015 eren
8.451.000 euros,  document oficial;  2016 eren 9.660.000 euros, document oficial;
padró 2017 són 9.115.000 euros, document oficial, firmat pel regidor d’Hisenda i
per la Secretaria General, que ix d’un document que es publica i està exposat al
públic durant 15 dies. Però encara li diré més, en funció d’aquestos padrons, des de
l’any 2015 fins ara, s’han incrementat en el padró municipal 664.000 euros, en un
únic tribut, en un únic impost. Ara li diré més; si és fàcil, vosté agarre el rebut, què
paga un ciutadà en el seu rebut? Jo li dic que en l’any 2015 aquest rebut en concret,
que és meu, pagava 375 euros, en 2016, 408 euros, i en 2017, 412 euros; si vosté
calcula, la diferència és un increment d’un 10%. I jo li he dit que es suma, perquè la
pressió fiscal no només depén d’això, de la nostra ordenança, jo li he dit que quan el
Partit Popular va arribar al govern central va pujar des de l’any 2012, 2013, 2014 i
2015, que va prorrogar, un altre 10%. A partir del 2015 ja no hi havia obligatorietat i
l’ajuntament es va desfer del pla d’ajust, si se’n recorden, perquè també teníem un
pla d’ajust que va deixar de ser efectiu en l’any 2015. Aleshores, s’ha consentit; es
manté aqueix 10%, més el 10% en les modificacions de les ordenances fiscals que
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no han compensat la revisió cadastral. Per això, vosté agarre el rebut i mire el que es
pagava abans i el que es paga ara, i jo li dic que l’increment que hi ha és d’un 20% i
si  m’enganye,  vosté  i  jo  ens  assentem i  ho  parlem;  però  ja  li  dic,  estic  traent
documents oficials, no m’ho estic inventant; estic pagant més i no és perquè m’ho
invente, ni perquè vulga ni perquè faça una donació a l’Ajuntament d’Oliva, li ho
estic dient perquè és la realitat de la pressió fiscal. El que li he dit jo que apareix
pressupostat  en  el  pressupost  està  per  baix  de  la  càrrega  fiscal  que  tenen  els
ciutadans d’Oliva; que això ens ha de portar a una reflexió a aquest ajuntament, i
vore quines polítiques d’ingressos i quines previsions i què volem per al ciutadà,
perquè en un únic tribut estem cobrant-li als ciutadans en dos anys un 20% més;
voluntàriament, perquè ja no hi ha obligatorietat, es podria baixar. No fa falta que
estiguem d’acord, jo li dic els números i potser que vosté no ho compartisca, i a mi
em  sembla  molt  bé.  Respecte  a  la  reflexió  que  en  l’anterior  legislatura  eren
col·laboradors, doncs aprovaven els pressupostos; tenien consignació també. Perquè
Sr. Salazar, això denota molta covardia, i li ho dic en caràcter general, tots els qui
governem fem coses bé i fem coses mal, sempre, i tot és millorable, vosté ho ha dit,
però la covardia de dir que ací acaba vosté d’arribar a l’ajuntament des d’aquesta
legislatura és molt covard. S’ha governat, s’han fet coses molt bé, perquè part de
tindre una economia sanejada també és de l’anterior legislatura, no ens oblidem, que
els diners d’endeutament varen baixar també en tres anys sense pujar impostos del
65% al 40%, amb un pla d’ajust, que ens vam carregar, que obligava a l’Ajuntament
d’Oliva a pujar els tributs municipals i varem buscar mesures alternatives perquè
aqueixa càrrega fiscal no caiguera sobre les butxaques dels ciutadans, i això també
és un èxit de l’anterior legislatura. I li ho dic perquè queda molt mal, ací fem coses
bé i hem d’assumir la responsabilitat que per a això estem governant; però pareix
que no, ara sols eren col·laboradors en l’anterior legislatura. Respecte al Sr. Canet,
m’agrada quan diu vosté  les propostes.  De fet,  el  Sr.  Mengual  va presentar  una
proposta, sobre polítiques juvenils, que férem una sèrie de reunions per intentar que
quan  arribara  el  pressupost  poguérem  aportar  solucions  a  l’oci  juvenil  i  a  les
necessitats del sector jove. El sector jove en aquesta proposta que hui es presenta,
sap què ha incrementat,  Sr. Salort? 100 euros al  Consell  de la Joventut,  i  1.000
euros, que no sé si és per a comprar dos impressores o per a comprar un ordinador,
aqueixes són les polítiques juvenils. El Partit Socialista li va demanar a traves d’una
moció, i una proposta que férem reunions, que va ser recolzat i aprovat per aquest
plenari, però ací ningú s’ha reunit, ni ens han dit de fer cap reunió, perquè d’aqueixa
reunió podria haver eixit grans propostes per a un sector tan important com és la
joventut de la nostra ciutat. No sols de l’oci, en molts temes juvenils. Però com ací
també fem propostes i no se’ns té en compte absolutament res, a vegades és molt
complicat  fer  propostes.  Fem propostes,  m’agrada.  En la  comissió  ordinària  del
dijous  ens  reparteixen  tota  la  documentació  respecte  al  pressupost,  que  va  a
comissió  el  dimarts  de  la  següent  setmana,  però que havíem acordat  que no ho
faríem en el plenari ordinari i es faria en un extraordinari; però és que arribem el
dimarts i resulta que ens diuen que no, que anirà en un ordinari. És que fan les coses
a presses i corregudes, i no ens donen marge de maniobra; i des que convoquen les
comissions, a que volien fer el plenari, només la diferència era de quatre dies. Vam
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haver de suplicar el Partit Popular i el Partit Socialista per a intentar que es fera un
plenari extraordinari per a donar-nos més temps. I si no és per la complicació que va
haver quan el Sr. Peiró es va abstindre en la comissió als pressupostos, i li ho dic
perquè si no, no tinc molt clar que s’haguera celebrat en un plenari extraordinari.
Està sent molt complicat per a l’oposició poder fer propostes. Li ho dic perquè al
final ens convoquen a presses i carreres i , com diu el meu company, fins en la RLT
hem fet propostes però al final no serveix de res, perquè no es té res en compte. I
vaig a continuar, com he dit anteriorment, en la segona intervenció parlaré un poc de
les despeses. Jo ho torne a dir, em sembla un pressupost molt bàsic, em sembla un
pressupost molt trist i em sembla un pressupost que no aporta cap línia estratègica,
ni  d’oportunitat  ni  de futur per al  ciutadans,  ni  per  a la ciutat  d’Oliva.  No veig
polítiques clares, ni cap política en temes d’agricultura, com integrar l’agricultura en
un sector turístic, que també es pot potenciar, hi ha ciutat que sí que estan fent-los;
ni en el tema de l’ocupació que també podria ser; la transversalitat entre distintes
delegacions  és molt  important,  per a  poder duplicar  o multiplicar  cada euro que
l’ajuntament inverteix. Des del punt de vista de foment del teixit industrial tampoc
hi ha absolutament res. Ja ho he dit, en joventut 100 euros que n’hi ha per al Consell
de la Joventut, no hi ha absolutament res. Per a turisme tampoc veig que hi haja
polítiques clares de foment del turisme, i tots saben que el turisme porta ocupació,
genera riquesa, genera despesa, la gent consumeix; i no veig en cap moment en el
pressupost cap tipus de línia que et faça pensar que estem treballant o estem iniciant
alguna  línia  estratègica  per  a  poder  despertar  aquesta  ciutat.  Tots  els  ciutadans
sabem que Oliva està morta, no té oportunitats en els sectors empresarials, i crec que
una de les coses que es podria haver fet és intentar iniciar pressupostos, ara que la
situació econòmica ha millorat, per intentar obrir línies i models de ciutat que, en
aquest moment aquest pressupost no està obrint absolutament  res. Una cosa que
també m’estranya moltíssim, ho han dit diversos portaveus, és com si fóra un mèrit,
no anem a demanar préstecs bancaris per a poder fomentar les inversions. La ciutat
d’Oliva per a l’exercici 2017 tindrà total d’inversions 294.000 euros, i ho venem
com un mèrit. No concertem préstecs, com un mèrit i, al final, no estem oferint res a
la ciutat d’Oliva. Però encara diem ací que amb 294.000 euros ens sobren, comprant
quatre  fanals,  dos  contenidors,  i  quatre  tonteries  que  fan falta  però crec  que no
donen oportunitat a aquesta ciutat. Per tant, jo no ho venc com una millora, com una
cosa positiva, el fet de no fer préstecs. Però damunt algunes de les raons per les que
no en fan em donen pena. No el fem perquè encara ens queden moltes inversions de
l’any passat, els romanents; moltes inversions que es varen fer es varen concertar un
préstec en l’any 2016, però no ens hem gastat els diners. Això denota molta falta de
planificació  perquè hi ha moltes  necessitats,  però no estem invertint  en la ciutat
d’Oliva; i quan no hi ha inversions la ciutat no viu; és molt trist perquè denota molta
falta de planificació. Arriben subvencions, estem demanant a totes les subvencions
d’altres  administracions,  siga  diputació,  pròrrogues,  perquè  no  arribem  ni  a
demanar-les, no arribem ni en terminis a presentar la documentació, i això denota
molta falta de planificació. Cóm anem a concertar préstecs nous si no ens acabem ni
el que tenim? És molt trist; i una altra cosa que també m’afligeix moltíssim, quan
han  dit  que  fomenten  els  serveis  socials,  Benestar  Social,  aquests  pressupostos.
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Aqueixa  responsabilitat  li  la  dic,  Sr.  Salort,  vosté  té  125.000  euros  d’ajudes
d’emergència; sap quant porta gastat a dia de hui, 29 de maig? 39.000 euros. Un
20% de 125.000 euros, i les pujen a més de 200.000 euros, ja pot donar-se pressa
per a gastar-les. Que no li torne a passar i es queden diners de serveis socials a final
d’any sense concedir.”

 Sr. Parra Salort: “La veritat és que les primeres paraules que he sentit al Sr. Canet
m’han deixat un poc sorprés, perquè que ens diga que no hem aportat  propostes
perquè,  jo  li  ho  diré  molt  clarament,  vosaltres  no  les  han  volgut  mai;  i  jo,
personalment, des d’ací, els he dit que ens tenen ací; però a vostés ni els interessa i
ara ens recriminen; no. Ací des d’aquest portaveu, més de tres i quatre vegades, els
he dit jo que ens tenen per a el que vulguen. Quan vostés m’han cridat, han parlat.
No compten amb nosaltres, ni ara ni mai. En prou ocasions hem dit parlem, fem
alguna cosa, i vostés no han volgut. No he sentit en cap moment ni una crida per a
res  més;  així  que  no  ens  diguen  que  no  aportem  idees.  En  quant  al  tema  del
problema de les despeses de personal, concretament, jo sí que els he dit seiem-nos,
perquè açò és un problema polític, és un problema de govern més oposició, i si ens
unim govern i oposició podrem solucionar el problema. Aqueixes paraules li les he
dit tant a vosté, com al Sr. alcalde; aleshores, no diga vosté que nosaltres no aportem
idees. Vostés no les volen, la raó vostés sabran. En quant a les plusvàlues, vosté sap
que les plusvàlues són una previsió, deuen ser prudents i saben que van a trobar-se
amb moltes liquidacions que tinguen a tornar, però no sols d’enguany, dels quatre
anys arrere; per tant, deurien ser més previsors. Vostés han incrementant en 290.000
euros, una estimació previsora hauria sigut o zero, o menys; però no sols d’enguany,
la previsió no és d’enguany, és que ho deixarem per als anys següents? No; fem la
previsió enguany. En quant a la millora informàtica, el que jo acabe d’entendre es
que porten vostés un any de retràs. Estem licitant ara alguna cosa de pressupost de
l’any  passat.  Vostés  saben  perfetament  que  l’àrea  d’informàtica  és  sempre
problemàtica; des que es licita, s’implanta i comença a funcionar tardem almenys un
any;  i  vostés encara ens diuen que s’han pres mesures;  sí,  les de l’any passat.  I
després,  respecte  al  tema  dels  38.000  euros  famosos.  Aqueixos  38.000  euros
famosos sempre s’ha dit que era per a mitja alliberació, una i cent vegades; paraules
textuals de vostés. Nosaltres demanàrem secretari de grup i la mitja alliberació per
als  dos  partits  i  ens  digueren  que no.  L’única  que podia solucionar-se era  mitja
alliberació, que hi havia un partit dels que conformen el govern que s’oposava; per
tant,  vostés  ara  han  canviat  d’opinió,  però  no  per  les  raons  que  vostés  volen
manifestar. Vostés sabran quines són les pressions per a un canvi tan radical.”

 Sr. Canet Llidó: “S’han dit  moltes coses en aquestes intervencions,  però també
durant molt de temps no pareixia que estiguérem parlant del pressupost sinó d’altres
coses.  Estem  davant  d’un  pressupost  municipal,  on  hi  ha  partides  de  distints
capítols, on hi ha consignacions en aqueixes partides en els distints capítols, i d’això
es tracta. Després amb aqueixos diners es farà possible les polítiques, o no; però ara
no estem parlant  de  les  politiques,  sinó de les  consignacions  que  han d’estar  al
pressupost  per  a,  posteriorment,  que  puguen  fer-se  o  que  no.  I  li  done  una
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informació, és molt probable que en el pressupost no figure una consignació en un
lloc  determinat,  i  que  després  aqueixa  política  es  duga  endavant;  perfectament
possible és això. Vull dir, ara estem parlant de partides. I pel que fa a allò de les
propostes que han dit, jo accepte del Sr. Parra Salort que, efectivament, s’ha oferit
moltes voltes a això, hem intentat parlar en diverses ocasions; és cert que no hem
negociat mai el pressupost a nivell de propostes, perquè entenem que el pressupost
l’hem de negociar amb els regidors i regidores delegades del govern, això és cert;
però quan jo em referisc a les propostes, no estic fent-li una recriminació, el que li
estic dient és una resposta a la descripció que vostés fan del pressupost; és que el
pressupost no incorpora polítiques que fa no sé què, vull dir, ara, hui, es poden fer
propostes  en el  sentit  d’esmenes.  Una proposta  en un sentit  d’esmena és  canvie
vosté aquesta partida per aquesta altra, aquesta consignació per aquella altra, això és
una proposta de pressupost; allò altre és parlar ací de coses etèries, d’una revisió del
funcionament del govern, però no és parlar del pressupost. Vosté diga’m en lloc
d’estar els diners en aqueixa partida el capítol II haurien d’estar en aquella altra del
capítol  IV,  del  II  o  del  VI,  això  són propostes.  Això altre  és  una dissertació  al
voltant de les polítiques de la ciutat, prenent com a base el pressupost. Després, ací
s’ha insistit molt en allò del 20% dels rebuts, clar, ara no estem en l’ordenança de
l’IBI, no estem qüestionant el tema dels rebuts, no és una qüestió que tinguem ara
davant i que pugem comprovar; però crec que és del tot lògic i comprensible que un
regidor delegat d’Hisenda té la responsabilitat de garantir els recursos necessaris per
a  dur  endavant  totes  aqueixes  polítiques  a  les  qual  vosté  feia  referència.  I,
efectivament, jo he parlat de l’exercici 2013 i he dit que hi havia 8.719.000 euros;
certament, en aquell moment l’IBI rústic era inferior al que hi ha ara, eren 93.000
euros, no com en l’actualitat. Però els rebuts de l’IBI urbà, al final tenien un resultat
de  8.719.000,  i  en  l’actualitat  8.717.000,  l’IBI  urbà;  i  la  diferència  en  drets
reconeguts entre el 2015 i 2016 és de 229.000 euros. Però a banda d’aquesta qüestió
que és completament peregrina, allò important és cóm suplim el dèficit d’ingressos
que té aquest ajuntament des de l’any 2008 cap a ací? Estem parlant de tres milions
entre el capítol II i el III. Cóm ho fem? I si prenem com a base el 2011 són dos
milions. Com ho fem? Dos milions d’euros. Si també llevem el que aporta el capítol
I, no sé com anem a poder dur endavant totes aqueixes polítiques; francament, no ho
sé. Després reprendré aqueix tema. Per a acabar, dir que el pressupost, reiterar, és
auster i responsable, que compleix tots els paràmetres que marca la Llei 2/2012, que
s’han efectuat multitud de canvis per a poder millorar la seua estructura, i la gestió
de  les  seues  partides,  del  seu  dia  a  dia,  que  acosta  l’objectiu  d’arribar  a
l’endeutament  zero en 2018 sense la concertació de cap préstec,  i  dir ací  que la
pràctica habitual que venia fent-se en aquest municipi, sobretot entre els exercicis
2006 i 2009, era concertar préstecs que redundaven en el fet que el capítol IX i el
capítol  III  de despeses  estava  al  voltant  de dos  milions  o al  voltant  de tres,  en
algunes ocasions, que s’havien de tornar, i era el peix que es mossega la cua; sempre
teníem  un  nivell  d’endeutament,  més  o  menys  estable,  i  no  sempre  aqueixes
inversions es traduïen en infraestructures vertaderament necessàries per a la ciutat.
El pla de futur hauria de ser eliminar l’endeutament de l’ajuntament amb els bancs,
que és per altra banda una política que està imposada a tot l’estat espanyol, poder
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rescatar els diners que destinem al capítol IX i al capítol III per a fer inversions i per
a  fer  qüestions  necessàries,  com  pot  ser  material  mobiliari  urbà,  senyalètica,
uniformitat  dels  treballadors,  és  a  dir,  una  sèrie  d’inversions  absolutament
necessàries, quotidianes i anuals, i deixar únicament els préstecs,o el PMS,o altres
finançaments que puguen vindre d’Europa o d’altres llocs per a aquelles qüestions
que vertaderament facen canviar les infraestructures d’aquesta ciutat; únicament per
a això, i no per al que venia fent-se fins a l’any 2010. Després, és cert que és un
pressupost sense grans pretensions, les úniques pretensions que té són les de poder
atendre  dignament  els  nostres  conciutadans  i  conciutadanes,  poder  dur  a  terme
adequadament  els  serveis,  i  que  els  nostres  treballadors  i  treballadores  puguen
desenvolupar la seua tasca sense les carències que hem patit en el passat, carències
tremendes que hem patit en el passat. És un pressupost que en sintonia amb el de
2016 aposta  per  la  ocupació  pública  enmig  del  panorama general,  crea llocs  de
treball i millora les condicions dels actuals. Si existeix una proposta de personal a
més, és perquè es van posar, justament, aqueixos diners que ara critiquen, sobretot el
Partit  Popular,  en el  capítol  I  en 2016,  i  es  mantenen  en  el  capítol  I  en aquest
exercici 2017, i a més s’han afegit 90.000 euros, per a poder contractar personal en
Benestar Social, incorporats des del principi en el pressupost i incorporada també la
previsió de l’un per cent de l’increment de la massa salarial. S’aposta, com s’ha dit,
pel benestar social, per l’educació, per la generació de l’ocupació a través dels plans
de foment, s’augmenten les subvencions de moltes entitats de la nostra ciutat que
treballen  dia  a dia  per  a  fer  una Oliva  millor,  i  algunes  d’elles  s’han fet  també
nominals. Les inversions són les estrictament necessàries, i van en la línea de les
apostes del que ja s’ha dit anteriorment. I el pla de futur, com s’ha indicat, passa per
rescatar els diners que encara estan als capítols IX i III de despeses per a poder, així,
atendre les necessitats dels capítols II, IV i VI; i contemplar les gran inversions a
través d’altres fonts de finançament, com venia a ser, pràcticament, el que ens deien
els plans econòmics financers que hem signat amb anterioritat; és a dir, disminuir el
PMS, els romanents, etc. I faig una reflexió a partir d’una de les inversions que es
fan  enguany  que  són,  justament,  les  butaques  de  l’Olímpia.  Crec  que  tota  la
ciutadania  d’Oliva  sap  que  les  butaques  de  l’Olímpia  tenen  necessitat  de  ser
substituïdes,  però  això  passa  perquè  no  hi  ha  un  manteniment  i  una  inversió
continuada any rere any. I al final això provoca que les inversions s’hagen de fer de
colp,  al  cap  dels  exercicis.  El  mateix  que  ens  ha  passat  amb  les  butaques  de
l’Olímpia ens passarà en les fustes dels edificis municipals, en el manteniments dels
aires condicionats, i en una multitud de coses, si no som conscients que necessitem
diners en els capítols II i VI perquè no torne a passar la situació de precarietat i de
carència en què ens hem trobat en exercicis anteriors que, així i tot, ha segut meritori
la  tasca  de  regidors  i  regidores  que  han treballat  durant  aqueix  temps;  però  no
podem consentir tornar a eixes carències.”

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb 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
vots en contra (6 del Grup Partit Popular i 3 del Grup Socialista Municipal), acorda:

Pàgina: 27



AJUNTAMENT D’OLIVA

Primer. Aprovar el Pressupost General per a l'exercici  de 2017, i que té el següent
resum:

CAPITOL Denominació 2017

1 Impostos directes 12.399.000

2 Impostos indirectes 280.000

3 Taxes i altres ingressos 2.617.000

4 Transferències corrents 6.072.000

5 Ingressos patrimonials 82.000

6 Alienació inversions reals 0

7 Transferències de capital 0

8 Actius financers 0

9 Passius  financers 0

TOTAL INGRESSOS 21.450.000

INGRESSOS

CAPITOL Denominació 2017

1 Personal  11.196.600

2 Despesa Correnta 7.778.300

3 Interessos 125.000

4 Subv.corrents 1.002.100

5 Fons de Contingència 0

6 Inversions reals 297.500

7 Transferències capital 500

8 Actius financers 0

9 Passius financers 1.050.000

TOTAL DESPESES 21.450.000

DESPESES

TOTAL INGRESSOS 21.450.000,00
TOTAL DESPESES 21.450.000,00

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici de 2017
que consten a l’expedient.
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Tercer.-  Aprovar inicialment la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual de
l’Ajuntament d’Oliva, que tot seguit s’indica:

PLANTILLA DE FUNCIONARIS  
1. HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL    

Places Dotació Grup/ subgrup Observacions (1)
Secretari General 1 A A1  
Interventor 1 A A1  
Tresorer 1 A A1 Vacant
     

Subtotal Habilitats de Caràcter Nacional 3    
     
2. ADMINISTRACIÓ GENERAL     
a) Subescala Tècnica     
Tècnic d'Administració General 5 A A1 3 Vacants (1 Assesor juridic)
b) Subescala de Gestió     
Tècnic de Gestió 5 A A2 3 Vacants 1 Reserva
c) Subescala Administrativa  
Administratiu 12 C C1 1 Vacant
d) Subescala Auxiliar     
Auxiliar (2) 21 C C2 4 Vacants
d) Subescala Subalterna     
Subaltern (2) 11  AAP 3 Vacants

Subtotal Administració General 54    
     
III. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL     
a) Subescala Tècnica     
a.1) Superior     
Arqueòleg 1 A A1  
Arquitecte 1 A A1 1 Vacant
Psicopedagogs 4 A A1  
TAE serveis socials 1 A A1  
TAE educació 1 A A1  
Gerent esportiu 1 A A1 Vacant
Arxiver Bibliotecari 1 A A1  

Subtotal Admó. Especial Subescala Tècnica Superior 10    

     
a.2) Mitjana     
Arquitecte Tècnic 3 A A2  
Enginyer Tècnic Industrial 2 A A2 1 Vacant
Enginyer Tècnic Agrícola 1 A A2  
Topògraf 1 A A2  
Mestra EPA 3 A A2 1 Vacant
Tècnic mitjà EDAR 1 A A2  
Tècnic Cultural 1 A A2  
Tècnic mitjà Biblioteca 1 A A2  
Tècnic AEDL 1 A A2  
AEDL 1 A A2  
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Gerent esportiu 1 A A2  
Tècnic prevenció riscos laborals 1 A A2  
Tècnic d'educació infantil 1 A A2 1 Vacant
Tècnic Turisme 1 A A2  
Tècnic Lingüístic 1 A A2  
Treballadora Social 3 A A2  

Subtotal Admó. Especial Subescala Técnica Mitjana 23    
     
a.3) Auxiliar     
Tècnic informàtic 2 C C1 2 Vacants
Ajudant Tècnic 1 C C1  
Inspector d'obres 1 C C1  
Educadora 6 C C1 2 Vacants
Educadora Coordinadora 1 C C1 1 Vacant
Delineant 1 C C1  
Subtotal Admó. Especial Subescala Tècnica Auxiliar 12    
b) Subescala Serveis Especials     
b.1) Cos Únic Policia Local     
b.1.1) Escala Superior     

     
b.1.2) Escala Tècnica     
Intendent 1 A A2  
Inspector 1 A A2  
b.1.3) Escala Bàsica     
Oficial 8 C C1 1 Vacant
Agent 55 C C1 8 Vacants
Agent d'estiu 2 C C1 Vacants
     

Subtotal Cos Únic Policia Local 67    
b.2) Comeses Especials     
Promotor activitat joventut 1 C C1  
Encarregat mercats 1 C C1  
Monitor esportiu(2) 5 C C1  
Inspector tributari activitats 1 C C1  
Educador de Carrer 2 C C1  
Biblotecari 3 C C1  
Informador turístic 1 C C1  
Auxiliar biblioteca 1 C C2  
Auxiliar caixer 1 C C2  
Auxiliar cultura 1 C C2  
Coordinador sistemes informàtics 1 C C2  
Sanitari d'aigües 1 C C2  

Subtotal Comeses Especials 19    
     
b.3) Personal d'oficis     
Encarregat General 1 C C1 1 Vacant
Encarregat EDAR 1 C C1 1 Vacant
Encarregat Electricista 1 C C1 1 Vacant
Encarregat Jardiners 1 C C2  
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Encarregat Brigada Rural 1 C C2  
Encarregat neteja viaria (2) 1 C C2  
Encarregat magatzem 1 C C2  
Conductor 7 C C2 1 Vacant
Conductor/Palista 2 C C2  
Conductor agranador 2 C C2  
Oficial 1a 1 C C2  
Electricista (2) 2 C C2  
Electricista instal·lador 1 C C2  
Electricista C.(2) 1 C C2  
Cuinera 1 C C2  
Oficial manteniment (2) 4 C C2  
Obrer de Vila (2) 4 C C2 2 Vacants
Oficial pintor (2) 3 C C2 1 Vacant
Oficial canera 1 C C2 1 Vacant
Oficial cementiri 2 C C2 1 Vacant
Jardiner 1 C C2  
Auxiliar assistència a domicili 5 C C2  
Telefonista 1  AAP  

Netejadora (2) 19  AAP 3 Vacants

Operari (2) 27  AAP 4 Vacants

Subtotal Personal d'Oficis 91    
Subtotal Administració Especial 222    

TOTAL FUNCIONARIS 279    
 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX   
Places Dotació Grup/subgrup

assimilat
 

Conserge/Subaltern 1 AAP  
Netejadora/Ajudant de cuina 1 AAP  
TOTAL PERSONAL LABORAL FIX 2   

  
TOTAL PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX   
TEMPS PARCIAL-FIX DISCONTINU    

Places Dotació Grup/subgrup
assimilat

 

Professor de dibuix 1 A A1  
Monitor d'angles 1 C C1  
Auxiliar turisme 2 C C2  
TOTAL PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX-     
TEMPS PARCIAL-FIX DISCONTINU 4    
     

PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL  
Places Dotació Grup/subgrup

assimilat
 

Secretari de Grup 3 C C2  
Assessor Regidoria d'obres, serveis i platges 1 C C2  

TOTAL EVENTUALS 4   
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TOTAL PLANTILLA 289   

(1) Places que figuren actualment vacants o en reserva
(2) Algunes de les places són ocupades actualment per personal laboral

Quart.-  Exposar al públic el Pressupost aprovat inicialment i la plantilla de personal
funcionari,  laboral  i  eventual  de l’Ajuntament  d’Oliva per a  l’exercici  2017, per un
termini de quinze dies, en el Butlletí Oficial de la Província i en els llocs de costum,
durant el qual s'admetran reclamacions i suggerències. En el supòsit de no presentar-se'n
cap, el Pressupost i la plantilla es consideraran definitivament aprovats sense necessitat
d'un nou acord, a l’efecte del qual l’Alcaldia elevarà l’acord a definitiu i ordenarà la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quint.- Una vegada aprovats definitivament, que es trameta còpia a l’administració de
l’estat  i  de  la  comunitat  autònoma,  i  que  es  publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província, a l’efecte del seu coneixement i entrada en vigor. 

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 accidental done fe.

 Vist i plau
El president
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